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Evenementen 

 

NINA & The City op zaterdag 2 en zondag 3 oktober  

NINA strijkt dit najaar neer in de leukste gemeenten van Vlaanderen en tipt er de ultieme hotspots voor 

foodies,  fashionista’s en cultuurminnaars. De lokale handelaars van Koksijde verwennen jullie graag met 

mooie kortingen, leuke acties of unieke belevenissen. Honger van al dat shoppen? Dan kan je terecht in 

verschillende horecazaken voor een heerlijk NINA-menu of een culinair extraatje. 

In de Zeelaan kan je terecht bij het NINA-team voor een unieke foto van jezelf op de NINA-cover. 

De eerste 1000 bezoekers worden extra verwend met een leuke goodiebag. 

 Affiche 

 

Jaarlijkse toerisme- en streekpoductenbeurs op 16 en 17 oktober:  

mis het niet! 

Geniet en laat je inspireren op de streekproductenbeurs van Koksijde. Op 16 en 17 oktober ontdek je in 

cultuurcentrum CasinoKoksijde talloze lekkere streekproducten van de jumelage- en buurgemeenten.  

Dit jaar wordt de Westhoek extra in de kijker gezet. Iedereen is welkom op zaterdag van 10.30 tot 18 uur 

en op zondag van 10.30 tot 17 uur. De toegang is gratis. 

 

Reveil zorgt voor sfeer en warmte op Allerheiligen 

Op maandag 1 november zorgt Reveil voor sfeer en warmte op vele kerkhoven en begraafplaatsen.  

Om 17 uur doorbreken ook wij de stilte met muziek en woord. Het project Reveil ontstond als eerbetoon 

aan enkele Deerlijkse vrienden die in 2012 kort na elkaar overleden. Reveil tracht hoop te creëren op 

zoveel mogelijk begraafplaatsen. Dankzij dit project zorgen de levenden ervoor dat de verhalen van de 

overledenen blijven voortleven. Breng zelf een kaarsje of lichtje mee en creëer een passende sfeer.  

Meer details in het persoverzicht van november en via onze socialemediakanalen. 

 Beeld © Reveil 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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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 29 oktober 

✓ 18 tot 20.30 uur: Mountainbiketoertocht. Lees meer op blz. 4 

✓ 19.30 tot 21 uur: Griezelen in de bib. Lees meer op koksijde.bibliotheek.be  

Zaterdag 30 oktober 

✓ 13.30 tot 17 uur: Griezelnamiddag. Waar? Het Duinenhuis. Prijs: 5 euro.  

✓ 14 tot 17 uur: Uithollen en versieren van pompoenen. Waar? Grardplein (Sint-Idesbald). Prijs: vijf euro. 

✓ 19.15 uur: Halloweenstoet met heksenverbranding.  

Parcours: Kerkepannezaal – Strandlaan – Lucionplein – Zeedijk 

Zondag 31 oktober 

✓ 15 tot 17 uur: Halloweenparty Fiesta de los muertos. Afspraak: Kerkepannezaal, Sint-Idesbald.  

✓ 18 tot 19 uur: Vuurspektakel met aansluitend vuurwerk aan het strand in Sint-Idesbald.  

✓ 19 tot 21 uur: Bloedspoor: griezeltocht door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal.  

Prijs: vijf euro.  

Woensdag 3 november 

✓ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald.  

Prijs: vier euro.  

✓ 17 tot 19 uur: Bloedspoor: griezeltocht door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal.  

Prijs: vijf euro.  

Donderdag 4 november 

✓ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald.  

Prijs: vier euro.  

Vrijdag 5 november  

✓ 10 tot 12 en 14 tot 16 uur: Griezelige kinderactiviteit. Afspraak: toerismekantoor Sint-Idesbald.  

Prijs: vier euro.  

✓ 17 tot 19 uur: Bloedspoor: griezeltocht door Baaldje. Start en aankomst: Kerkepannezaal.  

Prijs: vijf euro.  

Zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november 

✓ Spookjeszoektocht: vind jij alle spookjes in de etalages van de Strandlaan.  

Meer activiteiten en up-to-date info vind je op www.visitkoksijde.be/halloween.   

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.visitkoksijde.be/halloween
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Griezelige mountainbiketoertocht in halloweensfeer 

Op vrijdag 29 oktober vindt de zevende Halloween-mountainbiketoertocht plaats in griezelige 

halloweensfeer. Kies uit afstanden van 26, 35 of 50 km (met bevoorradingen en zelfs pechverhelping). 

Inschrijving, start (18 tot 20.30 uur) en kleedkamers in sporthal Hazebeek.  

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

Surf naar www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht. 

 

Gooi jezelf naar eeuwige petanqueroem 

Het petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt dit jaar plaats op donderdag 14 oktober (vanaf 

14 uur) in de Bolledroom, achter sporthal Hazebeek. 

Dit recreatief tornooi is voor alle 60-plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen 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. 

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

verloten. Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 11 oktober (058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be). 

 

Ontdek het sportaanbod voor alle leeftijden 

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

dinsdagavond en dance op donderdagavond. Er zijn nog wekelijkse lessen gepland zoals conditiegym, 

netbal, badminton, tai chi en curling. Bekijk alles op www.koksijde.be/sportaanbod en schrijf je in via 

www.koksijde.be/webshop. 

 

Herfstsportkampen en Multimove 

Van woensdag 3 tot vrijdag 5 november 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 van Koksijde-Dorp. Lagereschoolkinderen leven zich uit in sporthal Hazebeek met dagelijks vier 

sporten zoals badminton, tjoekbal, basketbal, hockey en toestelturnen.  

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

 

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

Oostduinkerke. 

 

Sportfoto's? Deel en gebruik #sportersbelevenmeer en #Koksijde. Tag ook Koksijde(-Oostduinkerke) in je 

bericht. 

 

Info: 

Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.koksijde.be/sport 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Koop je eigen wieleroutfit: Koksijde fietst 

Op zondag 21 november vindt de UCI Wereldbeker cyclocross opnieuw plaats in Koksijde. Heel wat toppers 

zoals Paul Herygers, Niels Albert en Sven Nys wisten onze duinen te bedwingen. Dit jaar zijn toppers 

Mathieu Van der Poel en Wout van Aert terug van de partij. 

 

Limited edition 

Dit jaar blaast onze Duinencross 50 kaarsen uit. Om die unieke verjaardagseditie extra glans te geven, 

lanceert de gemeente Koksijde een stijlvol wieleroutfit. Een set kost 90 euro en bestaat uit een trui en 

broek. Koop snel je outfit, zolang de voorraad strekt – het is een limited edition – in het toerismekantoor. 

 

Duinencross: save the date! 

Details over de ticketverkoop zullen binnenkort gecommuniceerd worden. Noteer alvast zondag 21 

november in je agenda.. 

 

 Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Binnenkort! INwijken volgt Camping Cultuur op 

Doel van Camping Cultuur was om kunst en cultuur te brengen naar mensen die niet of weinig vertrouwd 

zijn met het cultuuraanbod. Daarom stelde de gemeente Koksijde één keer per jaar een alternatief, divers 

en gratis cultuuraanbod samen. De openbare ruimte was het speelveld. 

Het gemeentebestuur wil dat idee verruimen door een blijvende brede aanpak in de wijken te realiseren. 

Cultuur- en vrijetijdsbeleving brengt zo mensen samen en zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. 

Ten slotte maakt iedereen kennis met de dienstverlening en het aanbod dat Koksijde te bieden heeft. 

 

Mobiel cultuurhuis 

INwijken is een mobiel cultuur- of buurthuis waarmee o.a. aan cultuurspreiding en vrijetijdsparticipatie, 

talenontwikkeling en gemeenschapsvorming wordt gedaan. Koksijde wil INwijken (afgezien van de 

hoofdzakelijk culturele invalshoek) verder opentrekken naar het niet-cultuurgerelateerde vrijetijdsaanbod 

zoals sport, sociale projecten, jeugdwerking, welzijn, mobiliteit en milieu. 

 

Mensen ontmoeten 

INwijken wil mensen samenbrengen. En om dat te realiseren, stelt het gemeentestuur een divers 

programma samen met aandacht voor alle leeftijds- en bevolkingsgroepen. Deze projecten zitten al in de 

pijplijn: Film in de wijk of een winterdrink met livemuziek waar het jaarprogramma wordt voorgesteld. 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 Beeld camping cultuur 

 
oede Doel 

Terug naar de inhoudstafel 



 

P 7/27 

 

 

Kunst voor het Goede Doel in de Keunekapel 

Serviceclub Fifty-One Westkust steunt allerlei sociale projecten en organiseert daarom een eerste 

benefiettentoonstelling waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. 

Kom naar de Keunekapel tijdens het weekend van 9 en 10 oktober (10–18 uur). Er worden werken 

tentoongesteld en te koop aangeboden van Jacques Luchie en Brigitte Swennen.  

 

Schilderwerken Jacques Luchie 

Jacques Luchie is zelf lid van Fifty-One Club Westkust en heeft zich tijdens de coronalockdown ontpopt tot 

een amateurkunstenaar. Intussen maakte hij al veel schilderwerken waarbij het eigentijdse, speelse 

karakter en de frisse kleuren in het oog springen. 

 

Keramiek Brigitte Swennen 

Onlangs opende Brigitte Swennen haar eigen atelier in Loppem. Een uit de hand gelopen hobby. 

De passie voor klei begon ongeveer 15 jaar geleden toen Brigitte zich inschreef voor een opleiding 

keramiek. Daarna volgden nog heel wat cursussen waaronder pottenbakken, porseleindraaien en diverse 

glazuurworkshops. In haar vrije tijd vind je haar terug in haar atelier waar ze gepassioneerd en met veel 

liefde handgemaakt gebruiksgoed in steengoed en porselein vervaardigt op de draaischijf. Een selectie van 

Brigittes creaties is te zien tijdens deze expositie. 

 

➢ Ontdek welke sociale projecten Fifty-One Club Westkust steunt via www.51westkust.be 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij Koksijdeverbeeldt.be  

Vlaanderenstraat 

Op de zwart-witfoto uit 1952 zie je de Vlaanderenstraat. Rechts staan vijf woningen met een hoge 

erfgoedwaarde: Les Liserons, Les Graminées, Les Muguets, Les Pâquerettes en Les Eglantines.  

Deze woningen maken deel uit van de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. In de verte ook 

nog villa Mon Foyer, in cottagestijl, bekroond met een torentje. Ook dit pand is een viersterrenwoning. 

 

Aanleg straten 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden de straten aangelegd. Eerder gebruikte men asfalt gemaakt van 

zand en olie, een Amerikaans procedé dat tijdens de oorlog werd ontwikkeld voor een snelle aanleg.  

Het zogenaamde wetsand werd aangemaakt in de Kerkepanne- en de Schipgatduinen. Links op de foto 

zien je de sporen waarop men het materiaal aanvoerde. 

 

Kan je iets vertellen over de bovenste foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke 

of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of 

caroline.vandenberghe@koksijde.be.  

 

Info: www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt 

 

Onroerenderfgoedgemeente  

Koksijde voert een onroerenderfgoedbeleid. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk 

instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke 

restauratiepremie. Enkele eigenaars van deze panden deden de afgelopen jaren beroep op de 

gemeentelijke restauratiepremie, en zorgden er zo voor dat deze straat de grandeur van weleer blijft 

uitstralen.  

 

Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.  

Lees meer op www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:caroline.vandenberghe@koksijde.be
mailto:onroerenderfgoed@koksijde.be
http://www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente
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Verhoog je veerkracht tijdens de Tiendaagse van de 
Geestelijke Gezondheid 

De coronacrisis schudde ons leven door elkaar. Door veranderingen op meerdere levensdomeinen stond 

onze veerkracht onder druk. Een goede mentale gezondheid is daardoor nog belangrijker dan vroeger. 

Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) besteden we extra aandacht aan die 

mentale gezondheid. Dit jaar staat het thema ontmoeting centraal.  

 

Het aanbod van de gemeente Koksijde:  

 

• Spreuken op straat: Wail Albadri versiert 18 ramen van openbare gebouwen met een spreuk. 

Schrijf jij ook een spreuk op jouw raam?  

• Marktpraatje Oe ist mè joen? Op vrijdag 1 en 8 oktober tijdens de wekelijkse markt. Of het nu een 

goeie dag is of niet, erover praten doet deugd. Kom jij ook langs? 

• Warme William wandeling: Tijdens de wandeling geeft Warme William je opdrachten en tips.  

Vanaf maandag 4 oktober, info en wedstrijdformulieren: www.depit.be  

• Vrijheid door het zien van mogelijkheden, lezing door Emilie Depuydt: ontdek nieuwe 

mogelijkheden in jezelf en je omgeving. Dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek. 

• Slalom: een film over een verwrongen machtsrelatie tussen een trainer en een jonge atlete. 

Woensdag 6 oktober om 20 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde  

• Workshop NokNok − Oppeppers voor een tienerhoofd: Noknok is een methode om veerkracht bij 

jongeren te verhogen. Donderdag 7 oktober om 19 uur, Zeelaan 48 

• Leve De Luiheid, lezing door Johan Braeckman: luiheid kan een deugd zijn. Ontdek waarom.  

Op vrijdag 8 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek  

 

Lees het volledig programma en alle praktische informatie op www.tij-dingen.be/10daagse-geestelijke-

gezondheid. Voor sommige activiteiten is inschrijven verplicht.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.tij-dingen.be/10daagse-geestelijke-gezondheid
https://www.tij-dingen.be/10daagse-geestelijke-gezondheid
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17 oktober is Werelddag van verzet tegen armoede 

Ergens deel van uitmaken, jezelf zijn of ontwikkelen en ontspannen. Iedereen heeft daar nood aan. Zelf 

bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede maar 

moeten aannemen wat ze kunnen krijgen. Maar keuzevrijheid is juist belangrijk. Ook in Koksijde leven 

mensen in armoede. In Koksijde groeit 6,5 procent van de minderjarige kinderen op in een gezin zonder 

arbeidsinkomen. Gezinnen die onder de armoedegrens leven en dus niet ten volle kunnen deelnemen aan 

de samenleving. In Vlaanderen is dat 4,25%. Koksijde scoort op de kansarmoede-index hoger dan het 

Vlaams gemiddelde, nl.: 15,4% in Koksijde ten opzichte van 13,65% in Vlaanderen. (cijfers: Opgroeien 

2020 en Koning Boudewijnstichting).  

 

Wist je dat…  

Koksijde sterk inzet op de participatie van kwetsbare mensen in het vrijetijdsleven? Zo is er een 

tussenkomst voor het lidgeld van sportclubs en met Kunstkans gaan kinderen tegen verminderd tarief naar 

de Westhoek Academie Koksijde.  

 

Budgetplanner 

Op koksijde.be/budgetplanner ontdek je of je genoeg geld hebt om in je basisbehoeften te voorzien.  

Op basis van het aantal inwonende kinderen, wat je loon is, hoeveel belastingen je betaalt en je 

energiekosten wordt berekend of je genoeg overhoudt na betaling van je maandelijkse kosten. Je krijgt 

ook tips om je budget in orde te houden, te besparen of financiële voordelen te doen. 

 

Zelf hulp nodig of vragen?  

Neem contact op met het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.koksijde.be/budgetplanner/
mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
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Abdijmuseum Ten Duinen: ontdek ons verleden tijdens de 
Archeologiedagen 

Archeologie spreekt tot je verbeelding. Opgravingen maken ons nieuwsgierig, want ze vertellen iets over 

ons verleden. Neem tijdens de Archeologiedagen deel aan activiteiten om meer te leren over alles wat 

met archeologie te maken heeft. Dit jaar is dat mogelijk op 8, 9 en 10 oktober. 

 

Rondleiding Zandlopers: kinderen (7-12 jaar) en ouders 

Je trekt samen met een gids naar de plaats waar ooit de grote Duinenabdij pronkte! Door zelf voorwerpen 

op te graven, leer je wat archeologie is en leer je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga je 

naar het museum. Verkleed als monnik volg je het leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Via 

allerlei opdrachtjes kom je te weten hoe de monniken elke dag doorbrachten. Op zaterdag 9 en zondag 10 

oktober, telkens om 14.30 uur. Praktische info en inschrijven: www.tenduinen.be. 

 

Fietstocht: in de schaduw van de duinen 

Ontdek verhalen van abdijen en adellijke heren, maar ook sites uit de Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen. Een zeldzaamheid aan de kust. Ideaal om te combineren met een bezoek aan het 

Abdijmuseum Ten Duinen waar de tocht start en eindigt. Praktisch: van vrijdag 8 oktober tot zondag 

10 oktober. Het museum is telkens open tussen 14 en 18 uur. De fietstocht vind je vanaf 8 oktober op 

www.vlaanderen-fietsland.be.  

Alle activiteiten in Vlaanderen vind je terug op www.archeologiedagen.be. 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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P 12/27 

 

 

Wie waren de Merovingen die 1.300 jaar onder het Koksijdse 
zand lagen? 

Ontdek tijdens de conferentie Het DNA van de Merovingen op vrijdag 19 november in cultuurcentrum 

CasinoKoksijde wie hier dertien eeuwen geleden woonde. In 2017 werden de skeletten toevallig ontdekt bij  

opgravingen in de Ter Duinenlaan. Op 19 november leer je de allernieuwste inzichten over die Merovingen 

en het Koksijdse grafveld. Dan worden voor het eerst de resultaten van het MerovingerDNA-project 

bekendgemaakt, het genetisch onderzoek op de opgegraven skeletten. 

 

Naast de onderzoekers nemen Frans Theuws (Universiteit Leiden), Rica Annaert en Anton Ervynck (beiden 

agentschap Onroerend Erfgoed) het woord. Nadien is er een debat met Olga Van Oost (FARO) en Marc 

Jacobs (UAntwerpen) om na te kaarten over wat die Merovingen vandaag nog voor ons betekenen. 

Uiteraard krijgen ook vrijwilligers die aan de slag gaan met het Merovingisch erfgoed ruime aandacht. 

 

Volg het onderzoek van MerovingerDNA nu al via de website en podcast: www.merovingerdna.be.  

Het project MerovingerDNA is één van de archeologische syntheseonderzoeken gesubsidieerd door het 

agentschap Onroerend Erfgoed. De drie projectpartners (Histories vzw, KU Leuven en het Abdijmuseum 

Ten Duinen) werkten hiervoor samen met de Vrije Universiteit Brussel, het Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de University of Tartu (Estland). 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be. 

Reserveer je plaats via www.tenduinen.be. 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bibliotheek  

De val van Icarus, het virus als kantelpunt 

In dit boek legt Nick Meynen uit dat de COVID-19-pandemie geen accident is. Het is volgens hem het 

logisch gevolg van de politieke keuzes die onze beleidsmakers al decennialang maken: "Keuzes die mens 

en planeet verdrinken in het ijskoude water van de egoïstische berekening." Er is geen weg terug naar het 

normaal, volgens Meynen, want niets aan de economie voor corona was normaal. 

Lezing Nick Meynen 

De lezing vindt plaats op vrijdag 15 oktober van 19 tot 20.30 uur in de bibliotheek.  

De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro). Schrijf je in via avansa-ow.be.  

 Beeld  

 

Pakkende getuigenis over Syrische vluchtelingen: zoektocht naar veiligheid 

De oorlog in Syrië, de smokkeloperaties naar Griekenland en ten slotte de integratie in België. Pieter 

Stockmans verbleef bij Syrische vluchtelingengezinnen in Turkije. Hij zag hoe ze uitgebuit werden en hoe 

kinderen geen toegang kregen tot onderwijs. Van binnenuit volgde hij mensensmokkeloperaties in Turkije 

en Griekenland. Met persoonlijke verhalen en pakkende foto's getuigt Pieter Stockmans over de kracht van 

vluchtelingen in hun zoektocht naar veiligheid. Eén ding is zeker: zijn verhaal blijft hangen.  

Lezing Pieter Stockmans 

De lezing vindt plaats op donderdag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de bibliotheek.  

De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro). Schrijf je in via avansa-ow.be.  

 Beeld 

 

Kom langs en laat je verwennen in de boekenapotheek op 2 oktober 

Het bibliotheekteam staat klaar om je een feestelijk en gezellig bibliotheekbezoek te bezorgen met een 

kopje koffie of thee. Mis het niet. Ben je nog geen lid? Kom dan zeker langs om kennis te maken.  

Literaire apothekers 

Dokters Za en Zoe van de Boekenapotheek helpen je om alle kleine en grote ongemakken te genezen.  

De literaire apothekers staan je bij met fictionele zalfjes van Saramago, balsems van Balzac en 

prozapleisters van Griet Op de Beeck. Of je nu de hik hebt, liefdesverdriet, grote leeshonger, een 

midlifecrisis of slapeloosheid: in hun boekenapotheek vind je een remedie tegen alle kwalen.  

De groepspraktijk is open van 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur. Vrije raadpleging. 

 Beeld 

 

Info: Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

Terug naar de inhoudstafel 
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Boekentips  

Weet wat je wil als middel tegen stress en burn-out 

Ine De Deken woont in Koksijde en is klinisch psycholoog, burn-outexpert, bedrijfscoach en zaakvoerster 

van Centrum ViZit in Veurne. Ze werkt (samen met haar team van o.a. psychische zorgverleners) aan een 

gezonde geest in een gezond lichaam. De auteur schreef Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-

out, een zelfcoachboek gebaseerd op de bestseller Sterker dan stress van gezondheidscoach Sonja 

Kimpen. Deze uitgave gaat nog een stap verder en beschrijft vanuit een therapeutische insteek hoe 

mensen de uitdagingen op hun pad aanpakken. Daarnaast wil Ine De Deken het taboe rond psychische 

hulpverlening slopen. Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out kost 22,50 euro en is te koop in 

je boekhandel. Wil je een gesigneerd exemplaar? Bestel het boek via info@centrumvizit.be.  

 Beeld Ine-Sonja 

 

Onder één noemer bundelt kortverhalen over autisme 

Peter Vermeulen is tweedeverblijver en bracht als kind al zijn vakanties door in Koksijde. Zijn ouders 

hadden een caravan op de toenmalige camping Hoge Blekker. Samen met een Nederlandse auteur schreef 

Peter Vermeulen een bundel kortverhalen over autisme, zijn eerste fictieboek gericht op een breed publiek 

(20 euro, te koop bij o.a. Standaard Boekhandel en online). Daarnaast schrijft Vermeulen al jarenlang non-

fictieboeken over autisme.  

 Beeld Peter  

 

De redactie van Tij-dingen ging langs bij Ine De Deken en Peter Vermeulen: lees de gesprekken op 

www.tij-dingen.be.  

 

Het Schelpenvolkje 

Sarah Decadt en Heleen Loones maakten een kinderboek met cd. Het Schelpenvolkje is een hedendaags 

sprookje met kleine helden, vriendelijke meeuwen, kribbige krabben en wind in de zeilen. Lees het 

interview op www.tij-dingen.be.  

 

Geen rood, geen brood over veemarkten in onze regio 

Marc Wackenier schreef een boek over het rood ras en de daaraan verbonden jaarmarkten. Focus ligt op 

Alveringem, maar er is ook een link met Koksijde. De veeprijskamp in Wulpen was elk jaar een groot 

event. Landbouwers, kwekers, fokkers en handelaars zakten massaal af naar de voorloper van het 

vandaag bekende Landelijk feest. Lees een gesprek met de auteur op www.tij-dingen.be. 

Praktisch: 

- 38 euro bij voorintekening tot 20 oktober  - 240 pagina's, hard cover 

- Marc Wackenier, Hoogstraat 1b, 8690 Alveringem (0495 510 091 – mwackenier@outlook.com) 

 Beeld cover 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde -  
Comedy: Steven Mahieu wil weer knallen 

Na meer dan een jaar in je eigen kot opnieuw optreden en je show Full Contact Tour² noemen… dan heb je 

er zin in. In de eerste reeks van de Full Contact Tour was Steven één brok power die zijn publiek bij het 

nekvel greep. De tweede reeks wordt nog heftiger.  

 

Welke invloed heeft die lange, ongevraagde pauze gehad op Steven? Hij weet het zelf ook niet. Hij belooft 

wel een nog intenser optreden. De vulkaan barst uit en in die explosie gaat Mahieu voluit voor de rauwe 

energie van het moment. We kennen het begin- en eindpunt, maar alles daartussen wordt een 

onvoorspelbare trip. Full Contact in het kwadraat. 

Supportact Hans Cools, up-and-coming comedian, biedt het nodige tegengewicht. 

 

Wie is Steven Mahieu? 

Steven zag het levenslicht op 7 augustus 1978 in Oostende. Hij groeide op in Jabbeke en volgde 

elektromechanica in het VTI van Brugge. Na zijn studies maatschappelijk werk aan de Arteveldehogeschool 

bleef hij plakken in Gent. 

In april 2008 eindigde hij derde in de 123 Comedy Award. Een jaar later won hij de publieks- en juryprijs 

op de Gaga Cup. Zijn debuutshow Mahieustueus (2011) werd bekroond met de jury- en publieksprijs op 

Humorologie. Zijn tweede zaalshow Maniak werd onthaald met vier sterren. Zijn derde zaalshow 

ZonderFilter beoordeelde de openbare omroep als Mahieus beste werk. Zijn vierde zaalshow Full Contact 

Tour werd in maart abrupt onderbroken door de coronacrisis. (Krant van West-Vlaanderen) 

 

Tickets voor Full Contact Tour² op vrijdag 15 oktober om 20 uur kosten 16 of 13 (-26 jaar) euro.  

Reserveer je ticket op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 Beeld 

 

Info: 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugd 

 

Wandel mee met Warme William 

Ga van oktober tot december mee met Warme William. De wandeling start en eindigt bij de jeugddienst. 

Van daar kan je met je kaartje de route van 8 kilometer volgen. Onderweg vind je opdrachten en tips en 

na elke opdracht krijg je een letter. Vul die in op het antwoordformulier, dien het in bij de jeugddienst en 

ontvang een gadget. 

Vind je acht kilometer veel? Op de kaart staan twee kortere lussen om je benen wat te sparen. Het spel 

blijft even leuk, alleen wandel je minder. Het antwoordformulier vind je op www.tij-dingen.be.  

 Beeld: warme william 

 

Mis je gratis pakket taxicheques niet  

Wil je na een fuif veilig thuis geraken? En ben je tussen 16 en 25 jaar? Haal dan je taxicheques af, want 

Koksijde zorgt voor veilig vervoer na het uitgaan. Daarmee rij je in het weekend, tijdens de vakantie en op 

feestdagen met een Koksijdse taxi naar huis. Een pakket cheques kost 5 euro en is 30 euro waard. Reken 

je winst maar uit. Breng bij het ophalen van jouw cheques je identiteitskaart mee of een officieel document 

waarop je adres staat. Haal ze af bij jeugddienst De Pit (Zeelaan 48) tijdens de openingsuren.  

• Dinsdag en donderdag: 9-12 uur  

• Maandag, woensdag en vrijdag: 9-12 uur en 13.30 - 16 uur  

Info: 058 53 34 44 − jeugddienst@koksijde.be − www.depit.be 

 Beeld: taxicheques 

 

Crimitocht in 't Dorp: Los jij de gijzeling op? 

Trommel je familie en vrienden op en los samen deze zaak op in Koksijde-Dorp. De crimitocht is geschikt 

voor kinderen vanaf 10 jaar (vergezeld door een volwassene). Vanaf 14 jaar speel je het spel met je 

vrienden. Meer info: www.tij-dingen.be 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Zeelaan 48, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kinderboek Het schelpenvolkje 

Sarah Decadt en Heleen Loones maakten een kinderboek met cd. Het Schelpenvolkje is een hedendaags 

sprookje met kleine helden, vriendelijke meeuwen, kribbige krabben en wind in de zeilen. Sarah zorgde 

voor tekst en liedjes, Heleen maakte de illustraties. Kinderkoor Beau-re-mi zong speciaal vier nieuwe 

liedjes. 

Interview met de redactie van het Koksijds infoblad Tij-dingen: lees meer op www.tij-dingen.be.  

 

Het Schelpenvolkje: praktisch 

• Tekst: Sarah Decadt - Illustraties: Heleen Loones 

• 16 euro: bestel via www.heleenloones.com (inclusief cd en QR-code) 

 

Zelf meezingen in kinderkoor Beau-re-mi?  

Iedereen tussen 7 en 13 jaar is welkom op de repetities op vrijdagavond van 16.30 tot 17.30 uur in de 

Noordduinen. Alle info en inschrijvingen via www.beau-re-mi.be. 

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Mush Mush & de zwammetjes genomineerd voor een 
Internationale Emmy Award 
Ken je de Ketnet-serie Mush-Mush & de zwammetjes? De regisseur is Joeri Christiaen en hij heeft roots in 

Oostduinkerke. Ondertussen werd de populaire reeks genomineerd voor een International Emmy-Kids 

award (te vergelijken met de Oscars, maar dan voor televisie). De redactie van het Koksijds infoblad  

Tij-dingen zocht Joeri (virtueel) op, want hij woont nu voor zijn werk in Parijs: www.tij-dingen.be. 

 

 Beelden Mush-Mush 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wandel door onze prachtige natuur 

Ben je een natuurliefhebber? En strek je graag je benen? Natuureducatief centrum Duinenhuis en 

Aquaduin bundelden hun wandelingen in één brochure. Download ze op www.koksijde.be/duinenhuis en 

ontdek het uitgebreide aanbod. 

De redactie pikte alvast deze wandelling voor je uit. 

• Paddenstoelenpracht op zaterdag 30 oktober van 14 tot 16 uur, inschrijven via 

reservatie@aquaduin.be. Start aan bezoekerscentrum De Doornpanne 

 

TIP 

• Doe mee met de ochtendwandeling op zaterdag 16 oktober en krijg een faire attentie. 

Schrijf je in (voor 13 oktober) via duinenhuis@koksijde.be 

• Fairtradechocoladeproeverij op donderdag 14 oktober om 19.30 uur in het Duinenhuis. 

 

 

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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Maak kennis met de Paddenstoelwerkgroep Westhoek 

De redactie van het Koksijds infoblad Tij-dingen sprak met Carl Van Den Broeck. Carl is bestuurslid van de 

Paddenstoelwerkgroep Westhoek en gidst regelmatig wandelingen in de Koksijdse duinen. 

Hij inventariseert en onderzoekt paddenstoelen en is dan ook de persoon bij wie je moet zijn om meer te 

weten over paddenstoelen. 

 

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be 

 

Ontdek zelf onze duinpaddenstoelen 

Wandel op zaterdag 6 november mee met gids Carl Van Den Broeck. Van 14 tot 16 uur. 

Start aan de parking van het Elisabethplein. 

Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be. 

Alle activiteiten van de Paddenstoelenwerkgroep vind je op www.paddenstoelenwerkgroep-westhoek.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sociaal Huis Koksijde: koffienamiddagen en mantelzorgcafé 
 

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 29 oktober in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239: senioren uit Sint-Idesbald) 

• Vrijdag 19 november in de Rozenkrans (Albert 1-Laan 54, senioren uit Oostduinkerke) 

 

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. 

SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert deze namiddagen. 

mantelzorger? 

Ben je mantelzorger? Kom dan naar het Mantelzorgcafé 

Die vindt plaats op maandag 4 oktober van 14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis. Ontmoet  

andere mantelzorgers en wissel ervaringen uit. 

Schrijf je wel in via 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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Reis mee door ons darmstelsel en ontsnap aan darmziekten 

Van 8 tot 22 oktober staat een opblaasbare escape room op het Theaterplein in Koksijde-Bad. Dokter 

Vandewynckel van az West werkte dit project uit met leerlingen van het VTI in Veurne om mensen bewust 

te maken voor de gevaren van darmkanker. “We merken dat veel patiënten te laat naar de dokter 

stappen, terwijl vroege detectie veel problemen kan vermijden”, zegt dokter Vandewynckel, maag- en 

darmspecialist. 

De escape room leert je spelenderwijs meer over hoe je darmkanker voorkomt. Je voert opdrachten uit en 

dankzij een virtualrealitybril verplaats je jezelf in het darmstelsel van een patiënt met darmpoliepen. Dat 

zijn de voorlopers van kanker. Dit spel toont aan dat een vroege opsporing belangrijk is. 

Iedereen vanaf 15 jaar kan (gratis) deelnemen. 

 

Lees alle praktische info op www.tij-dingen.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat naar je borsten kijken en neem deel aan het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker 

Borstkanker blijft de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in ons land. Eén vrouw op negen is 

lotgenoot. Mede dankzij vroege screening nemen de genezingskansen wel toe. 

 

Wat is een screeningsmammografie? 

Een screeningsmammografie is een röntgenfoto van de borsten die borstkanker aan het licht kan brengen, 

nog vóór jij symptomen opmerkt. 

 

Gratis screening voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar 

Tussen 50 en 69 jaar is het risico op borstkanker voor vrouwen het grootst én is borstkankerscreening het 

meest efficiënt. 

 

Elke twee jaar een automatische uitnodiging 

Tussen je 50 en 69e verjaardag ontvang je elke twee jaar automatisch een uitnodigingsbrief van het 

Centrum voor Kankeropsporing. 

 

Voordelen van een screeningsmammografie 

• Borstkanker wordt sneller opgespoord, vaak vóór je de verandering voelt of symptomen opduiken. 

• De screeningsmammografie is een onderzoek van topkwaliteit en wordt gelezen door twee 

onafhankelijke experten. Bij twijfel raadpleegt men een derde specialist. 

• De screening gebeurt in erkende radiologische eenheden. Er zijn regelmatig uitgebreide 

kwaliteitscontroles van de mammografietoestellen voor de best mogelijke beelden. 

 
Samen tegen borstkanker met Think Pink on the Move in Koksijde 

Think Pink on the Move is het nieuwste coronaproof eventconcept van Think Pink. Van 27 november tot 

5 december stopt de karavaan in Koksijde en wandel, fiets of loop je ten voordele van Think Pink. 

Lees (binnenkort) meer info op thinkpink.into-tickets.be en www.tij-dingen.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat je vaccineren tegen de griep 

Het najaar is het vaste moment voor de jaarlijkse griepprik. Dit jaar is het griepvaccin nog meer 

aangeraden dan anders. Heel wat mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dat vaccin 

beschermt je niet tegen de griep. Bovendien is de kans groot dat, door het uitblijven van een grote 

griepepidemie vorige winter, de ziekte dit jaar wel toeslaat. Griep vermijden is dus zeker de boodschap. 

 

Voor wie is een griepprik zinvol? 

Groep 1: personen met een verhoogd risico op complicaties 

• zwangere vrouwen 

• 65-plussers 

• patiënten (langer dan 6 maanden) met een onderliggende chronische aandoening van de longen 

(inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever en de nieren of een 

metabole aandoening (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, een neuromusculaire aandoening 

of een immuniteitsstoornis 

• mensen die verblijven in een instelling of woonzorgcentrum 

• kinderen ouder dan zes maanden die een langdurige aspirinetherapie volgen 

 

Groep 2: iedereen die in de gezondheidssector werkt 

 

Groep 3: als je onder hetzelfde dak woont met iemand uit groep 1 of kinderen jonger dan zes 

maanden 

Iedereen tussen 50 en 65 laat zich ook best vaccineren. Ook al behoor je niet tot de eerste risicogroep. 

Een inenting met een griepvaccin verkleint de kans dat je griep krijgt én verhoogt de kans dat je sneller 

geneest. 

 

Wanneer kan je je laten inenten? 

De vaccins zijn sinds begin oktober beschikbaar. Je kan daarna naar je arts om je te laten vaccineren. 

De beste periode voor een griepvaccin? Tussen 15 oktober en 15 december. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde Kort 

 

Infoavond erfpacht: betaalbaar wonen in Koksijde, grijp je kans!  

Droom je er van om een eigen woning te bouwen in Koksijde, maar zijn de aankoopprijzen te hoog? 

Verkrijg dan je bouwgrond in erfpacht via de gemeente. 

De gemeente Koksijde stelt gronden (tien kavels) ter beschikking zodat de bouw van een 

energievriendelijke woonst haalbaar is voor jonge gezinnen en starters uit de eigen gemeente. Ben je 

Koksijdenaar en jonger dan 40? Schrijf je dan in voor de infoavond erfpacht.  

 

Praktisch 

➢ Waar vind je de bouwgrond? In de Kerkstraat en K. Vanneckestraat (Koksijde-Dorp) 

➢ Locatie infoavond? 't Oud Schooltje (Kerkstraat 20A) 

➢ Wanneer? Dinsdag 19 oktober om 19 uur 

➢ Hoe inschrijven? Via de dienst Wonen: wonen@koksijde.be – 058 53 34 90 

 

www.koksijde.be/nieuws/lokaal-bestuur-koksijde-zorgt-voor-betaalbare-bouwgrond-koksijde-Dorp 

 

Werken fietspaden N35 starten binnenkort: hinder verwacht door werken 

tussen De Panne en Veurne 

Het fietspad tussen Veurne en De Panne wordt aangepakt. Dat heeft gevolgen voor het verkeer tussen 

beide gemeenten, maar ook voor Koksijde. Volg de meest recente situatie op via 

www.wegenenverkeer.be/N35. 

Nieuwsbrief 

De zone ter hoogte van het industrieterrein komt als eerste aan de beurt. Daarna splitst de werf zich op in 

twee delen. De N35 ligt maar een klein stuk op het grondgebied van Koksijde, maar de gemeente zal aan 

het einde van de werken een comfortabele fietsstrook rijker zijn.  

Tip: schrijf je in op de nieuwsbrief op www.wegenenverkeer.be/N35 

 Beeld 

 

Korpschef PZ Westkust start nieuw mandaat 

Verschillende instanties en commissies hebben Zijne Majesteit de Koning positief geadviseerd om het 

mandaat van onze Korpschef, Eerste Hoofdcommissaris Nico Paelinck, te verlengen. Onze Korpschef krijgt 

opnieuw het vertrouwen om onze politiezone te leiden en om, in samenwerking met de bestuurlijke en 

gerechtelijke partners, zijn visie over het veiligheidsbeleid de komende vijf jaar verder uit te werken. 

 

Bloemenhulde aan vliegeniersmonument 

Op zaterdag 30 oktober om 10.30 uur houdt de VOK (de Vriendenkring der Oudgedienden van het Kwartier 

Koksijde) naar jaarlijkse gewoonte een bloemenhulde. Deze herdenkingsplechtigheid vindt plaats aan het  

monument van de vliegeniers, op de rotonde bij de Zuid-Abdijmolen. Ook de Caiman NH90-helikopter,  

mailto:wonen@koksijde.be
http://www.wegenenverkeer.be/N35


 

P 26/27 

 

 

de opvolger van de Seaking, brengt een groet uit. 

 

Concert ten voordele van de MUG-heli, tweede editie 

Na het succes van het eerste concert vindt er op zaterdag 2 oktober opnieuw een concert plaats ten 

voordele van de MUG-heli. Paul Bruna, Mieke D. en Jan Wuytens zorgen voor de muziek, begeleid door de 

Forever Band en El Fuerte. 

Praktisch 

• Locatie? In de O.L.V.-ter-Duinenkerk 

• Deuren open om 12.30 uur, concert start om 14 uur (mondmasker is verplicht) 

• Tickets kosten 20 euro, aangekochte kaartjes blijven geldig 

Info: dienst Toerisme of via Heidi Deschrijver (0476 432 994, deschrijver.heidi@telenet.be) 

 

Eerlijke handel in de kijker tussen 6 en 16 oktober 

Al meer dan tien jaar is Koksijde een FairTradeGemeente. Dit label draagt bij aan een waardig bestaan 

voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Fair trade garandeert dat de 

boeren in het Zuiden in correcte sociale omstandigheden werken, dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun 

exportproducten en dat de methoden milieuvriendelijk zijn. Eerlijke handel uit respect voor mens en 

milieu. Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties 

Een grote brand, stormschade of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, willen we jou 

graag snel verwittigen. Daarom maakt de gemeente Koksijde gebruik van BE-Alert, een systeem dat je 

meteen op de hoogte brengt van een noodsituatie: via sms, e-mail of telefonisch. Inschrijven is simpel en 

gratis via www.be-alert.be. 

 

Schrijf je in voor de online nieuwsbrief 

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Koksijde? Schrijf je dan in voor de 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. 

 
Nieuwe websites voor musea en CasinoKoksijde 

Zag je het al? NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en Abdijmuseum Ten Duinen hebben elk een 

gloednieuwe website. Eerder dit jaar lanceerde ook cultuurcentrum CasinoKoksijde een nieuwe webstek. 

De drie nieuwe sites zien er opvallend fris en overzichtelijk uit, met meer plaats voor mooie beelden. 

Surf vandaag nog: 

• www.casinokoksijde.be 

• www.navigomuseum.be 

• www.tenduinen.be 

http://www.be-alert.be/
http://www.navigomuseum.be/
http://www.tenduinen.be/
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FOD Justitie zoekt voogden: maak jij het verschil? 

De vraag naar voogden voor minderjarige vreemdelingen stijgt. De federale overheidsdienst Voogdij 

zoekt mensen die bereid zijn om kinderen en jongeren te begeleiden die in onzekere omstandigheden in 

ons land verblijven en samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.  

Als voogd sta je de minderjarige bij in alle administratieve en juridische aspecten in zijn/haar leven.  

Je ontvangt een vergoeding per jongere die je begeleidt.  

Interesse? Op vrijdag 22 oktober (om 10 uur) is er een online infosessie.  

Inschrijven via marieke.debeuf@just.fgov.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:marieke.debeuf@just.fgov.be

