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Persuitnodigingen  

 

• Zaterdag 30 september  

o Om 10.00 uur: ontvangst 20 jaar Camino – raadzaal Kokpit gemeentehuis 

De Koksijdse Kledingbank Camino bestaat 20 jaar. “Camino” is Spaans en betekent “de 

weg”. De kledingbank maakt de weg toegankelijker om bruikbare en propere 

tweedehandskledij die ze verzamelt, aan goedkope prijzen te verdelen aan mensen met 

een beperkt inkomen. Voor deze mooie gelegenheid worden ze ontvangen op het 

gemeentehuis. Wij hopen u daar te mogen verwelkomen – graag uw aanwezigheid 

bevestigen vóór 25 september 2017. Tel. 058/53 30 30 of communicatie@koksijde.be 

 

o Kort na de middag:  start opendeurweekend Camino (Noordduinen) 

Meer info zie persbericht p. 28 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen  

 

* De Domeinen van de Duinenabdij 

Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten Duinen, toegangsprijzen en openingsuren 

op www.tenduinen.be 

 

* Cabin Art - Storm 

Van 3 juni tot 17 september op strandcabines langs de Zeedijk in Sint-Idesbald 

 

* Playmobil-expo: Idesbald leeft 

Nog tot 10 september in het Abdijmuseum Ten Duinen 

 

* Good Boy Bad Boy 

Tot 24 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde i.s.m. FRAC Nord-Pas-de-Calais, openingsuren en 

ticketprijzen op www.koksidje.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven 

Tot 7 januari in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, openingsuren & ticketprijzen op 

www.navigomuseum.be 

 

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal 

Tot 7 januari in het Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan, info www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, 

info@delvauxmuseum.be 

 

* Stoer 

Tot 10 september in Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266, Koksijde), van dinsdag tot zondag 14-18 

u. Drie ateliers van de Westhoekacademie geven een eigen artistieke interpretatie aan het verschijnsel 

tatouages. 

 

* Edelsmeedkunst van Wilfrieda Van De Velde en fotografie van Pierre Moreau 

Tot 11 sept. in galerie Welnis (Astridplein Oostduinkerke), open 10-12 u. & 13.30-17 u. (niet op 

zondagvoormiddag) 

 

* Schilderkunst van Gigi Praet 

Tot 17 september in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald), open 14-18 u. van dinsdag 

tot zondag 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.navigomuseum.be/
http://www.delvauxmuseum./
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Openbare Werken: stand van zaken 

Nieuwstraat, Conterdijk en Hazebeekstraat 

Op 16 augustus begonnen de werken voor de herinrichting van de Nieuwstraat tussen het kruispunt met 

de Toekomstlaan en de bebouwde kom in Wulpen. Er zal een dubbelrichtingsfietspad in beton aangelegd 

worden, volgens planning in de eerste week van september. De rijweg wordt aansluitend vernieuwd met 

asfalt als het weer het toelaat. 

Tijdens de opstart van de werken is de Nieuwstraat in het betrokken deel overdag volledig afgesloten en 

enkel ’s avonds toegankelijk. De toegang naar de woningen in de Hazebeekstraat is tijdelijk voorzien via 

het sportpark. De woningen in de Nieuwstraat zijn enkel toegankelijk via de Conterdijk. 

Foto 

 

Europaplein en Zeedijk aldaar 

Aannemer De Brabandere start op maandag 4 september de heraanleg van het Europaplein. Vanaf 11 

september zal de bovengrondse parking niet meer toegankelijk zijn. Ook vanaf dan zullen de aanpalende 

gebouwen nog enkel toegankelijk zijn voor voetgangers. 

Afhankelijk van het weer zullen de grote werken tegen eind ‘17–begin ‘18 afgerond zijn en is het plein weer 

toegankelijk. Daarna volgt nog de afwerking, maar dat zal minder hinder meebrengen. 

Tegelijk met de heraanleg van het plein, zal de VME van de ondergrondse garages de dakdichting 

vernieuwen. Die ondergrondse garages blijven tijdens de werken maximaal toegankelijk, op enkele korte 

momenten na. De VME wordt daar vooraf op de hoogte van gebracht. 

 

Zeedijk tussen Grardplein en Ster der Zee 

Aannemer Seru begint op 2 oktober aan de kant van het Grardplein met de heraanleg van de wandeldijk 

op de Zeedijk tussen het Grardplein en Ster der Zee. Afhankelijk van het weer zal het project tegen de 

paasvakantie ’18 afgewerkt zijn. 

De vernieuwing van de wandeldijk omvat kleiklinkers met zeedijkgroen in bloembakken met geïntegreerde 

zitbanken. Tegelijk worden de verlichtingspalen herschilderd. 

In een ander lot wordt ook het deel wandeldijk tussen Ster der Zee en de Jordaenstraat vernieuwd. Tijdens 

de werken zal de wandeldijk uiteraard niet toegankelijk zijn. Omwille van de veiligheid zal de rijweg 

overdag, als de aannemer aan het werk is, ook niet toegankelijk zijn voor voertuigen en fietsers. 

Voetgangers kunnen wel altijd gebruik maken van het voetpad tegenaan de gebouwen. 

 

Voor alle werken 

* Openbare werken zijn het ideale moment om nutsaansluitingen (water, elektriciteit, gas, data….) aan te 

leggen/ te vernieuwen/ uit te breiden. Hiervoor dien je zelf de betreffende nutsmaatschappij te contacteren. 

* Info over plannen en vooruitgang op www.koksijde.be (kies mobiliteit en wegenwerken > 

wegenwerken). 

* Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief van het betreffende werk. Een mail houdt je dan altijd op de 

hoogte van belangrijk nieuws ter zake. 
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* Handelaars die door de werken economische hinder lijden, kunnen eventueel compensatie genieten via 

de hinderpremie en sluitingspremie van de Vlaamse Overheid. 

 

Info:  

balie Openbare Werken van de dienst Technisch Bureau (2de verdieping gemeentehuis) 

T. 058 53 34 35, 

wegenwerken@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Doornpannestraat wordt fietsstraat 

In de gemeenteraadszitting van 26 juni werd het aanvullend reglement op het verkeer van de 

Doornpannestraat en de Guldenzandstraat opnieuw vastgesteld. Hierbij werd het inrichten van de 

Doornpannestraat en een stuk van de Guldenzandstraat als een fietsstraat goedgekeurd. 

Volgende regels gelden in een fietsstraat: 

- Motorvoertuigen zijn toegelaten maar ze blijven achter de fietser. 

- Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. 

- In fietsstraten mogen de fietsers de hele breedte van de rijweg gebruiken voor zover deze enkel in hun 

rijrichting opengesteld is. De helft van de breedte langs de rechterzijde mag gebruikt worden door de 

fietsers als de rijweg opengesteld is in beide rijrichtingen. 

In dit geval mogen fietsers dus de rechterhelft van de rijweg gebruiken. 

Het begin en einde van de fietsstraat worden met de verkeersborden F111 en F113 aangeduid. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schoolfietsroutekaarten wijzen leerlingen de weg naar 
school 

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen fietsroutes naar de secundaire school, met 

vermelding van de aandachtspunten. Deze routes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je kan je traject 

ook afdrukken. De schoolfietsroutekaarten moeten de fietsveiligheid van de leerlingen verbeteren en hen 

aanmoedigen om meer met de fiets naar school te rijden. Je vindt op de kaart eveneens de bus- en 

tramlijnen en haltes.  

De website is een handig middel in de klas voor een les over kaartlezen of als aanknopingspunt voor een 

klasgesprek over veilig verkeer en mobiliteit. 

De toepassing is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire 

scholen, gemeenten, politiezones en de Fietsersbond. Intussen zijn de schoolfietsroutes van al dertig 

gemeenten aangeduid. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.schoolfietsroutekaart.be/
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Welkom op ons digitaal loket! 

Op bezoek in het gemeentehuis zonder je eigen woning te verlaten? Geen lange wachtrijen meer 

aan een loket? Dat kan. Voortaan kan je heel wat formulieren snel online bestellen. Vaak heb je 

enkele attesten na een muisklik in je mailbox. Check het overzicht online via 

koksijde.be/digitaal-loket of lees hieronder wat je allemaal kan bestellen. 

 

Documenten bevolking en burgerlijke stand 

Voor volgende zaken moet je niet meer langskomen, maar bestel je via de computer: bewijs van woonst, 

beroepswijziging, levensbewijs, nationaliteitsbewijs, samenstelling gezin, uittreksel strafregister, 

uittreksels en attesten bevolkingsregister, laatste wilsbeschikking… 

 

Bouwen en wonen – openbaar domein 

Ook voor stedenbouwkundige uittreksels, aanplakkingen voor een vergunning, benaming gebouwen, 

rioolaansluitingen vind je online formulieren op het digitaal loket. Hetzelfde geldt voor het gebruik van 

openbaar domein: bewegwijzering, inname handel, inname openbaar domein, plaatsing strandcabines, 

tijdelijke publiciteit, badge toegang Zeedijk, parkeerplaats tijdelijke activiteit, waarborg openbaar domein, 

parkeerkaart zorgverlener… 

 

Vrijetijdsaanbod 

Met slechts enkele klikken op de muis kan je vanuit je huiskamer: 

- een zaal huren voor een activiteit in de daarvoor bestemde gemeentelijke infrastructuur (sport of socio-

cultureel gebruik) 

- een museumbezoek in het NAVIGO of Abdijmuseum Ten Duinen met een groep plannen 

- inschrijven voor de speelpleinwerking Speelveugel of de tienerwerking Summerfun voor de kinderen 

- inschrijven voor een sportvakantiekamp voor de kinderen 

- inschrijven voor volgende ateliers Kinderen, Jongeren of Volwassenen aan Westhoekacademie of voor 

een leuke studiereis 

- inschrijven voor de vormingsreeks Wetenschappelijke Nascholing in c.c. CasinoKoksijde 

- een abonnement of individuele tickets bestellen voor een voorstelling of een film in het c.c. CasinoKoksijde  

- een vraag stellen aan de bib, bibliotheek aan huis bestellen of aankoopsuggesties doen. 

 

Praktisch? 

Surf naar koksijde.be/digitaal-loket. Onder de verschillende rubrieken kan je de formulieren rechtstreeks 

downloaden en verzenden. In sommige gevallen (vooral inzake vrije tijd) kom je op een onlineportaal 

terecht. Je maakt er eenmalig een profiel op uw naam (-18-jarigen moeten bestellingen doen via het 

account van de ouders) en je kan de bestelling verder vervolledigen. 

 

Meer info: communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:communicatie@koksijde.be
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Virtual Reality - hier komt de Duinenabdij… 

Het abdijmuseum zet momenteel grote stappen om de bezoekers in de kerstvakantie een virtual reality 

beleving te presenteren. Het script is bijna af. Nu sleutelen computerspecialisten aan virtuele beelden van 

de abdij. Dat is geen sinecure, maar met de precieze historische info die het museumteam voorziet, zal die 

er heel waarachtig uitzien. Noteer alvast in je agenda de middeleeuwse abdij van Koksijde in de 

kerstvakantie te bezoeken! 

Foto 

Andere virtual reality toepassingen worden volop getest, o.m. in Historium, Brugge. 

 

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:info@tenduinen.be
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Abdijmuseum verwerft Idesbaldreliek 

Op een recente veiling in Brugge verwierf het Abdijmuseum een lot van drie reliekhouders, 

waaronder een Idesbaldreliek. Voor het Abdijmuseum een dubbelslag: niet alleen is het een 

'authentieke reliek' van de derde abt van Ten Duinen, bovendien is de reliekhouder een 

typevariant die nog ontbrak in de zilvercollectie. De reliek is al meteen te zien in tentoonstelling 

Idesbald Leeft! die nog loopt tot 10 september. 

 

Op de veiling werden stukken uit het Brugse klooster van de broeders Xaverianen aangeboden. Voor de 

relieken was er veel belangstelling, ook vanuit Oost-Europa. Sommige haalden erg hoge prijzen. Koksijde 

verwierf drie reliekhouders: twee 18de-eeuwse kusreliekhouders met relieken van Idesbald (wat gebeente) 

en de H. Maagd (stof), en een kruisje met een reliek van Gerardus. De reliekhouders zijn ovalen doosjes 

met verzilverde rand, versierd met engeltjes. 

In de zilvercollectie in het Abdijmuseum zitten al diverse ovalen kusreliekhouders. Het handvat achteraan 

maakt dat de priester de reliek aan de gelovigen kan aanbieden voor een kus. De reliekhouder bevat 

daarom ter bescherming een kijkglas. Beide reliekhouders hebben in het handvat achteraan een blokje, 

dat over een statief geschoven kan worden. Dat hadden de kusreliekhouders in het museum niet. 

Zoals het hoort, draagt de Idesbaldreliek een officieel relieknummer van het bisdom Brugge en een zegel. 

We herkennen het wapen van monseigneur Faict, de bisschop die de zaligverklaring in gang zette en stierf 

in januari 1894, kort vóór Rome officieel zijn fiat gaf. De tekst op de voorkant van het reliekoog heeft het 

niettemin al over de zalige Idesbald. De reliek is ongetwijfeld weggenomen bij de opening van de kist in 

de Potterie in 1889: het was al bekend dat er toen relieken aan o.m. de bisschop bezorgd werden. 

De reliek is meteen toegevoegd aan de lopende tentoonstelling Idesbald leeft!. Daarin illustreren zes scènes 

in Playmobil het leven en de devotie van Idesbald, die net 850 jaar geleden stierf. 

 

Foto in bijlage: de Idesbaldreliek  

 

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 
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Veertiendaagse van de Veiligheid van 9 tot 23 sept: 
campagne voor rookmelders! 

De hulpverleningszone westhoek werkt actief mee aan de Veertiendaagse van de Veiligheid van 9 tot 23 

september. Dit is een campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Brandpreventie. De 

slogan van dit jaar is Elke minuut telt!. Hierbij is er aandacht voor voldoende rookmelders en een goed 

voorbereid vluchtplan om bij brand de woning ongedeerd te verlaten. 

Tijdens de Veertiendaagse van de Veiligheid (vanaf 9 sept.) worden rookmelders verkocht (16 euro) aan 

de infobalie in het gemeentehuis. 

De West-Vlaamse hulpverleningszones (Zone Westhoek, Fluvia, Midwest, en Zone 1) pakken uit met een 

campagne om het belang van goedwerkende rookmelders te promoten. 

Belangrijke regel: vertrouw niet blindelings op je hond als “waker”… Want Max ruikt het niet altijd… Het is 

een sprookje waar jammer genoeg nog te veel mensen in geloven. 

Vorig jaar werd bij 1.300 gezinnen gepolst naar de aanwezigheid van rookmelders in hun woning. De 

resultaten zijn frappant. Maar liefst 54% van de ondervraagden heeft geen rookmelder hangen: bij de 

eigenaars is dat 54%, bij de huurders 38%. Terwijl de aanwezigheid van rookdetectie in huurwoningen 

verplicht is. 

Opvallend hierbij is dat vooral 60-plussers geen rookmelders in huis hebben (60-70-jarigen 55% / 80-

plussers 74%). Bij de 20- tot 50-jarigen klokken gaat het om 44%. 

Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand. Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-, 

nieuwbouw- en gerenoveerde woningen. Vanaf 2020 is één rookmelder per woning verplicht. 

 

Een goede rookmelder… 

- beschikt over de labels CE en EN14604; 

- heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van tien jaar; 

- beschikt over een testknop en luid alarm; 

- is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-zaken. 

Onderhoud 

- test elke maand de rookmelder via de testknop; 

- stof(zuig) het toestel maandelijks. 

Waar plaatsen 

- op elke verdieping van je woning 

- aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/muur 

- in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de traphal, op de overloop, in de nabijheid van de keuken, 

de woonruimtes en de wasruimte. 

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in de keuken 

(kookdampen), garage (rook van startende motor) of de badkamer (waterdamp). Dichtbij hiervoor 

opgelijste ruimtes is wel een goede plaats om detectoren op te hangen. Een rookmelder ophangen naast 

een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats. Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beauvarletkoor start nu ook nieuw Kinderkoor Beau-re-mi 

In september 2013 startte het Beauvarletkoor Koksijde met het Jongerenkoor Jokobeau. Thans wordt weer 

een telg boven de doopvont gehouden: het kinderkoor Beau-re-mi! Een eerste open repetitie vindt plaats 

op vrijdag 8 september van 18 tot 19 u. in het centrum Noordduinen in Koksijde-Dorp. 

Het nieuwe kinderkoor Beau-re-mi richt zich tot jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar (3de tot 6de leerjaar). 

Er is elke vrijdag repetitie van 18 tot 19 u. Dan worden nieuwe liedjes gezongen en wordt geleerd je stem 

goed te gebruiken. Ook wordt al eens een canon of een lied in twee stemmen geprobeerd. Maar het 

belangrijkste is het plezier van samen zingen. 

Soms is er ook een andere activiteit om elkaar nog beter te leren kennen. Op het einde van het jaar volgt 

zelfs een eigen concert voor familie en vrienden. 

Vind je zingen zalig, sta je graag op een podium en nog het liefst met anderen? Kom dan meezingen op de 

open repetitie. 

 

Jokobeau 

Het jongerenkoor Jokobeau bouwt inmiddels verder aan zijn naam en faam. Jokobeau is er voor zingende 

jongeren tussen 12 en 21 jaar. Het koor zingt twee- of driestemmig en brengt pop, musicalhits, filmmuziek, 

folk, enz. Veel aandacht gaat naar een goede zangtechniek, een mooie koorklank en een overtuigende 

performance. Soms wordt gerepeteerd in functie van een concert. Er zijn ook andere groepsactiviteiten, 

o.m. elk jaar een koorweekend. 

Open repetitie op vrijdag 8 september van 20 tot 21.30 u. 

 

Foto 

 
 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwe fotoclub CoxyPics 

De vzw CoxyPics Koksijde is een nieuwe socio-culturele vereniging voor (amateur)fotografen. De kersverse 

vereniging bestaat nog maar sinds deze zomer. Om kennis te maken nodigen de CoxyPics alle 

geïnteresseerden uit op het startmoment op zondag 3 september om 10.30 u. in het cultureel centrum Taf 

Wallet (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald). De CoxyPics zullen er hun vereniging voorstellen met wat uitleg 

over de doelstellingen en de eerstvolgende activiteiten. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via 

info@coxypics.be. 

 

Info:  

www.coxypics.be of www.facebook.com/CoxyPicsVZW   

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Kermis Oostduinkerke en Groendijk 

Zaterdag 2 sept. 

- 19 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, dansavond 

 

Zondag 3 september 

- 17 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, gratis vis, gebakken door de Groendijkse visbakkers en 

aangeboden door de gemeentelijke VVV 

- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met eredames 

onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer en de folkloristische 

dansgroepen De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders 

- 20 u., herberg De Zoeten Inval, dansavond 

 

Vrijdag 8 september 

- 17 u., herberg Visserswelzijn, kermiskaarting (org. Oostduinkerkse Vrienden) 

 

Zaterdag 9 september 

- 14-18 u., Tip Top, initiaties minigolf 

- 19 u., erfgoedhuis, officiële opening van de kermis door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met 

eredames onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer en de 

folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders. Aansluitend kermisworp voor de 

kinderen door Mieke Garnaal aangeboden door de foorkramers 

 

Zondag 10 september 

- 10 u., strand, t.h.v. Duinpark, garnaalkruiersdemonstratie door de Slepers, vanaf 10.30 u. koken van 

de vangst op het museumplein 

- 9.15 u., herdenking 73ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke, plechtigheid op de 

gemeentelijke begraafplaats, om 10 u. mis in de Sint-Niklaaskerk met het Beauvarletkoor Koksijde voor 

de overleden parochianen (jaargetijde), om 11.15 u. bloemenhulde aan het monument voor de 

gesneuvelde verzetslieden en omgekomen burgers 

- 11-23 u., zaal ’t Smulhoekje, Komt ekki kiek’n (Kip aan ’t spit) 

- 15 u., kermiswandeling met Paradekorps El Fuerte 

 

Maandag 11 september 

- 17 u., zaal ’t Smulhoekje, worstenbakte… 

- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn, org. 

WTC De Meeuw 

 

Dinsdag 12 september 

- 18 u., herberg Leopold, scampi-avond, vooraf inschrijven gewenst (058 52 07 10) 
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Woensdag 13 september 

- 16 u., museumplein NAVIGO, kermisspelletjes voor de kinderen 

 

Donderdag 14 september 

- 9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst bloemenhulde op het erepark van het Nationaal 

Visserijmuseum 

- 11 u., herberg ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij, 

aangeboden door de Gezondheidsapotheek en de VVV 

- 14 u., zaal Witte Burg, herfstontmoeting seniorendans, met o.a. koppeldans en lijndans, demonstraties 

met herhaling voor iedereen, gratis toegang, org. Seniorendansgroep de Golfbrekers i.s.m. de VVV 

- 15 u., herberg ’t Visserswelzijn, 34ste Grote Prijs Autohandel Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners 

zonder contract en beloften 

- 20 u., herberg Leopold, kermiskaarting, org. 101 is uit 

 

Vrijdag 15 september 

- 19-21 u., herberg Leopold, kermiscafé-chantant met volkse liedjes van zee en polders door Jan & 

Gevolg, gratis toegang 

 

Zaterdag 16 september 

- 20 u., herberg Leopold, kermiskampioenschap op de golfbiljart 

 

Zondag 17 september: 

- 14 u., zaal ’t Smulhoekje, pannenkoeken à volonté 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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29ste Open Monumentendag op 10 september: “Koksijde 
natuur-lijk” 

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Dit feest van het 

onroerend erfgoed, inmiddels al de 29ste editie, kan elk jaar rekenen op een grote belangstelling. En 

onomstotelijk bewijs dat bekend en minder bekend onroerend erfgoed blijft boeien. Ook in Koksijde is OMD 

al jarenlang een vaste waarde in de culturele kalender. Koksijde koos dit jaar, zondag 10 september,  voor 

het Europees thema natuur onder de sprekende titel Koksijde Natuur-lijk. 

 

1. De waterwinning en het natuurgebied Doornpanne 

Een gids vertelt over de geschiedenis van de waterwinning in de duinen en over de fauna en flora. 

Gidsbeurt 14 tot 16u – Bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA), Doornpannelaan 2, Oostduinkerke. 

Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

 

2. De verre geschiedenis van De Doornpanne 

Met een gids duiken de deelnemers terug in het boeiende verleden van de Doornpanne. Na een korte ppt-

presentatie volgt een wandeling over de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van de duinen door de eeuwen 

heen. Ook de natuur komt aan bod. 

Gidsbeurt 16 tot 18 u. – Bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA), Doornpannelaan 2, Oostduinkerke. 

Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

Foto  

 

3. Miraculeus of natuur-lijk? Laatste dag Playmobil®-expo Idesbald Leeft! 

Idesbald leidde in de 12de eeuw als derde abt de Duinenabdij. Zijn verheerlijking na zijn dood heeft hij 

deels aan de natuur te danken. De monniken schreven de ongeschonden toestand van zijn stoffelijk 

overschot in de 17de eeuw toe aan een mirakel. Vandaag weten we dat zijn lichaam intact bleef door de 

loden kist. De welriekende geur waarover men toen schreef, kan komen van de kruiden in de kist. “Dit 

mirakel” en “andere” droegen bij tot zijn zaligverklaring eind 19de eeuw. Je ziet het allemaal afgebeeld 

met Playmobil-figuurtjes in de expo Idesbald Leeft! Laatste kans om deze zomertopper te zien. 

Doorlopend 10-18 u. - Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde 

Foto  

 

4. De natuur en de Zuid-Abdijmolen: geslaagd huwelijk! 

Als Moeder Natuur een beetje meewerkt en de wind naar 4 Beaufort stijgt, kan er graan gemalen worden 

in de Zuid-Abdijmolen. Molenaar Patrick Geryl beoefent een van de mooiste ambachten die vandaag nog 

bestaan. Hij vertelt alles over zijn molen op OMD. Als Lootvoetmolen werd die in 1773 gebouwd in Houtem. 

In 1951 verhuisde hij naar Koksijde. Sfeervolle middeleeuwse livemuziek en een hoefsmid nemen je nog 

verder mee in de tijd. Op exact dezelfde plaats stond de molen van de middeleeuwse Duinenabdij. Een 

hapje en een natje wordt aangeboden. 

Doorlopend 10-18 u. - Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde - Foto 

mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
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5. Natuur op de abdijsite – exclusieve rondleiding 

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim van de vroegere grandeur. Het beheer van de site 

vergt nog steeds grote inspanningen. Natuurgeweld baart de gemeente zorgen. Daarnaast brengt 

muurvegetatie ook veel waardering met zich mee. Na een halve eeuw duidt archeoloog Alexander Lehouck 

op geslaagde en minder geslaagde ingrepen. Ecologe Valérie Lehouck geeft uitleg bij de plantensoorten op 

de muren: vanwaar komen ze, welke haat-liefde relatie hebben ze met oude ruïnes? 

Rondleidingen met Valérie Lehouck (dr. biologie, Arteveldehogeschool Gent) en Alexander Lehouck 

(wetenschappelijk medewerker Abdijmuseum Ten Duinen) om 16 en 17 u. - Abdijmuseum Ten Duinen, 

Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde 

Inschrijven via info@tenduinen.be of 058 53 39 50. 

Foto 

 

6. Kruidenworkshop 

Creatieve vissersvrouwen trokken de duinen in op zoek naar planten. Met de vitaminen en mineralen ervan 

verrijkten ze hun sobere maaltijden. Ook de struiken en bomen werden gebruikt als natuurlijke 

geneesmiddelen bij kinderziekten, kwalen en verwondingen. Een workshop voor een eenvoudige bereiding 

leert wat duinen en wegbermen te bieden hebben aan eetbare en bruikbare planten. 

Workshop om 14.30 u. – NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, Oostduinkerke 

Inschrijven via navigomuseum@koksijde.be of 058 51 24 68 

 

7. Duinenhuis 

- Tentoonstelling van astrofotograaf Karel Teuwen 

- Planetariumvoorstelling door de Sterrenjutters 

- Onder begeleiding van de Sterrenjutters kan je bij helder weer met een zonnekijker de zon waarnemen 

op het dakterras 

- Een natuurgids vertelt over sponzen. Is het een dier of een plant? Hoe zien ze eruit? Wat eten ze? 

- Infostand van De Kerkuil 

Doorlopend 10 tot 18 u - Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde 

 

8. Rondleiding: vissershuisje Nys-Vermoote 

Het vissershuisje Nys-Vermoote werd in 2001 als monument beschermd. De gids vertelt over het leven 

van de originele bewoners en hun band met de natuur. 

Gidsbeurt 11 u. – Tulpenlaan 46, Koksijde. 

Inschrijven nodig cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

Foto  

 

9. Exclusieve rondleiding Duin-polderovergang Ten Bogaerde 

Het natuurgebied Belvedère is een van de laatst bewaarde duin-polderovergangen in Vlaanderen. Het ligt 

in het beschermd landschap bij de abdijhoeve Ten Bogaerde. Marc Leten (Agentschap Natuur en Bos) 

mailto:nfo@tenduinen.be
mailto:navigomuseum@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
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vertelt over de middeleeuwse percelen aan de polderzijde, het nut van de houtkant op de binnenduinrand, 

de kopjesduinen van 19deeeuwse akkertjes en de stuivende paraboolduinen. Een mix van natuur en cultuur. 

Gidsbeurt 14 u. –afspraak parking Carrefour. 

Inschrijven nodig via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

Foto  

 

10. Koksijde Golf ter Hille 

Op OMD-dag 10 september is er ook opendeur op het domein Koksijde Golf ter Hille (Hof ter Hillestraat 2, 

Oostduinkerke). 

De golf koppelt recreatie aan natuur en neemt dus ook deel aan de OMD. Neem kennis van het uitgebreid 

programma in het artikel over de opendeur op blz. 20 

Foto Zwanen op hole 18 

 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
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10 september: iedereen welkom op grote Opendeur Koksijde 
Golf ter Hille 

Koksijde Golf ter Hille (KGtH) houdt op zondag 10 september een grote opendeur. Drie jaar geleden werd 

de laatste hand gelegd aan dit grootse golfproject van 80 ha en ombouw van de voormalige Duinenabdij-

uithoeve Hof ter Hille tot prachtig clubhuis. Inmiddels telt KGtH meer dan 1.100 abonnees en jaarlijks 

meer dan 8.000 greenfeespelers. 

De Koksijdse golf is in de eerste plaats een schitterende golfbaan met veel uitdagingen voor zowel de 

beginnende als de geoefende speler. Uiteraard is iedereen er welkom: de democratisering van de 

golfsport en de toegankelijkheid voor het brede publiek worden hoog in het vaandel gedragen! 

Daarnaast is KGtH ook een prachtig stuk natuur met veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling en 

biodiversiteit. Binnen het ontwerp en de bouw van deze eco-golf paste golfarchitect Jeremy Pern tal van 

principes toe uit de natuurbouw en -techniek. Met meer dan 9 ha water- en moerasbiotoop blijkt KGtH 

een uitverkoren oord te zijn voor talrijke vogels en insecten. Het domeinbeheer stak de natuur recent een 

handje toe met de bouw van een groots insectenhotel en een reeks zwaluwennesten. 

 

Hoofdlijnen programma 

- “Birdwatching”-wandeling op zaterdag 9 september om 18.30 u. onder leiding van Pierre Tavernier 

(golfer, natuurpunter, CVN-natuurgids, birdielover en birdwatcher). Inschrijven via het golfsecretariaat of 

via pierre.tavernier2@telenet.be. 

- Ontdek de fauna & flora op KGtH tijdens een wandeling met gids Pierre Tavernier. Start om 10 u. 

Inschrijven via pierre.tavernier2@telenet.be (org. Natuurpunt) 

- Initiatie “leren kijken met en door een telescoop” (doorlopend vanaf 11 u.) 

- Kom tijdens een rondleiding alles te weten over de dagelijkse werking en het terreinbeheer. Om 11, 14 

en 15 u., met een drankje en een hapje. Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be. 

- Ontdek de golfbaan van buitenaf tijdens een rit in de paardentram 

- Maak kennis met de golfsport tijdens één van de initiaties: om 10, 11, 14, 15 en 16 u. Inschrijven via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

- Volg een live golfwedstrijd van nabij (doorlopend vanaf 10 u.) 

- Genieten van wat lekkers in de brasserie of het restaurant 

 

Gedetailleerd programma op www.koksijdegolfterhille.be. 

 

Info:  

golfsecretariaat@koksijde.be 

www.koksijdegolfterhille.be  

058 53 27 10 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Dag van de Mobiliteit- zaterdag 16 september 

In het kader van de Week van de Mobiliteit (16-22 september) organiseert Koksijde voor de tweede keer 

de Dag van de Mobiliteit: op zaterdag 16 september van 11 tot 18 u. bij het gemeentehuis. Vele (gratis) 

activiteiten over verkeersveiligheid en mobiliteit komen aan bod. 

* Verkeersparcours - Kinderen oefenen op een verkeersomloop op hun maat. Na afloop een verrassing. 

* Tuimelwagen – In deze wagen zitten en ervaar het belang je gordel om te gespen. 

* Fietsgraveren - Geef dieven geen kans: laat aan deze stand je fiets graveren. 

* Dronkenmansbril - Kijk met de bril als iemand met een glas op. Probeer een klein parcours af te leggen. 

* Uitleg dodehoek - Met een vrachtwagen en een virtual reality-bril leer je meer over de dodehoek. 

* Elektrisch fietsen - Test zelf een elektrische fiets uit. Een deskundig geeft een woordje uitleg. 

* Sappentrapper en sapjesfiets - Met deze mobiele sappenbar trap je zelf je eigen smoothie bij elkaar. 

* Spinning – Neem gratis deel aan een spinningsessie. Inschrijven: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit. 

* Rijsimulator - Neem plaats in de rijsimulator en ervaar het effect van alcohol en drugs. 

* Infostanden – Enkele verkeersactoren bemannen een standje met info: De Lijn, Eandis… 

* Niet te missen - Bij deelname aan 5 workshops, krijg je een leuk en nuttig gadget. 

 

Info:  

griet.maenhout@koksijde.be 

058 53 30 84 

www.koksijde.be/dagvandemobiliteit 

Foto 

 

Verkeersquiz voor senioren 

De seniorenadviesraad organiseert op maandag 18 september van 13.30 tot 17 u. in zaal De 

Brug van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32, Koksijde) een verkeersquiz voor senioren. 

De wegcode evolueert constant. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag (niet) op de 

openbare weg? Hoe zit het nu ook alweer met de voorrang? Hoe snel mag ik rijden in de bebouwde kom? 

Op veel dergelijke vragen geven deskundigen een antwoord. In de interactieve quiz komen heel wat 

verkeerssituaties aan bod. Mogelijkheid tot vraagstellen. 

Deelname 2 euro (koffie in), i.s.m. het gemeentebestuur. Inschrijven is nodig (beperkt aantal plaatsen). 

 

Info:  

seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

058 53 43 42 

www.sociaalhuiskoksijde.be. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wij, Varkenland. Een ode aan de boeren – c.c. 
CasinoKoksijde 

In het kader van de tiendaagse Geestelijke Gezondheid presenteert c.c. CasinoKoksijde op 

dinsdag 19 september om 20 u. in de theaterzaal de voorstelling Wij, varkenland, een ode aan 

de boeren. Dat is een theatermonoloog van de Stichting Nieuwe Helden & De Wert, geschreven 

en gespeeld door Lucas De Man. Over het stuk schreef De Theaterkrant: “Zijn monoloog zou wel 

eens belangrijker kunnen zijn voor inzicht in de voedselsector dan veel dierenactivisten menen 

te kunnen bereiken”. 

Wij, Varkenland is een aangrijpende en bijzonder relevante theatermonoloog die zowel bij (boeren)publiek 

als pers hoge ogen gooide. 

Na 12 jaar rondtrekken in de wereld keert Stijn terug naar zijn geboortestreek. Zijn ouders waren 

varkensboeren, zijn broer Jan heeft de boerderij overgenomen, hijzelf wou liever ridder zijn. Stijn wordt 

ook, volgens de familietraditie, boer. Hij wil klein beginnen maar moet uitbreiden en uitbreiden, 

megastallen bouwen, duizenden varkens houden. Door de strenge regelgeving kan hij met moeite nog het 

hoofd boven water houden… 

Met ogenschijnlijke kleine opmerkingen legt acteur en maker Lucas De Man de vinger op de kwetsbare 

positie van een varkensboer en de veerkracht van de boerenziel. Lucas ging op stage bij verschillende 

varkensboeren en interviewde graanhandelaars, bankiers, Boerenbondleden en veeartsen. Met deze 

bagage schreef hij deze actuele solo met het varken als metafoor voor onze huidige veranderende wereld 

en de zoektocht naar zijn rol daarin. Lucas wordt in het stuk begeleid door Johan Dehollander. 

Praat na de voorstelling nog na in het praatcafé met proevertjes te boere. 

C.c. CasinoKoksijde brengt deze productie i.s.m. met Zot van (‘t) Boeren (www.zotvantboeren.be) en de 

gemeentelijke werkgroep Geestelijke Gezondheid. 

Toegang 10 euro, <26 j. 8 euro. 

Info & tickets: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Speelplezier op Oostduinkerke Kids 

Op zaterdag 23 september is er weer Oostduinkerke Kids. Het belooft opnieuw een supertoffe 

dag te worden met gratis attracties voor alle leeftijden. 

Oostduinkerke Kids vindt van 10.30 tot 18 u. plaats, in de Vrijheidstraat, Schoolstraat, 

Polderstraat en op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke-

Dorp. Zowel de allerkleinsten als de tieners kunnen er zich gratis uitleven op de vele attracties. 

 

De allerkleinsten zullen zich niet vervelen. De springkastelen, speelrups, klauterparcours en kleuterfietsjes 

zorgen voor uren speelplezier. Of laat je omtoveren tot een prinses of superman aan de gratis grimestand.  

Klim- en klauterplezier  

Aan klimmen zal het ook niet ontbreken. Er is een Fire Rescue stormbaan, een Bungee Trampoline en er 

zijn survivalbanen. Waag een sprong van de supercoole hangbrug Base Jump of beleef dolle pret op de 

gekke fietsen. Kom je tegenstander verslaan in de gamezone waar je kan voetballen of een echte race 

challenge houden. Klim door een web van banden naar een hoogte van 10 m op de Spider-Toren XXL. 

 

Plezante infostand: leuke animatie met de plezante figuren 

Aan de infostand PleZand kunnen de kinderen draaien aan het plezante rad en kans maken op mooie 

prijzen. Bollo Smitto met Oskaar, een partijtje minigolfen, een foto met Pablo of gewoon wat tekenen en 

kleuren. Alles kan op Oostduinkerke Kids! 

 

Nieuw dit jaar! Probeer te ontsnappen uit het escapehouse! 

Je wordt opgesloten en moet in 30 minuten buiten zien te geraken. Door in teamverband codes te 

ontcijferen, puzzels op te lossen, sleutels te vinden, enz… 

Ondertussen word je in de gaten gehouden en krijg je waar nodig, een hint. 

De escapegame is voor kinderen van min. 8 jaar. Het spel wordt gespeeld in groepjes van max. 6 kinderen.  

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deelname. Alle info en inschrijivingen aan de infostand PleZand. 

 

Opendeur bij de brandweer 

De brandweer van Oostduinkerke zet ook tijdens Oostduinkerke Kids zijn deuren open voor het publiek. 

Kom alles te weten over het leven van een echte brandweerman tijdens de  brandweerspelen. 

 

Visserijmuseum  

Ook het Nationaal Visserijmuseum doet mee. Er is gratis toegang voor iedereen van 14 tot 18 u. In de 

expo Onze Vissers. Het DNA van het Zilte Leven zijn er drie kinderzoektochten volgens leeftijd: van 3 tot 

5 jaar, van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 14 jaar. 

 

Info - Dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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120 jaar Paul Delvaux: feest in het museum 

Op zaterdag 23 september is het precies 120 jaar geleden dat kunstschilder Paul Delvaux het 

levenslicht zag. Een verjaardag die in Koksijde niet onopgemerkt voorbijgaat. Het Paul Delvaux 

Museum zet die zaterdag voor iedereen van 10.30 tot 17.30 u. zijn deuren gratis open. 

Dit is het uitgelezen moment om familieleden, vrienden en kennissen uit te nodigen voor een bezoekje aan 

de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstelling Delvaux, uitnodiging tot een verhaal. 

Cultureel ambassadeur Walter Vilain, veelzijdig beeldend kunstenaar, componist, leerling en vriend van 

Delvaux geeft om 14 u. een unieke rondleiding in het museum met als rode draad zijn persoonlijke band 

met Delvaux (vooraf inschrijven: 058 52 12 29). 

Wie zijn artistieke talenten wil bovenhalen, scherpt alvast zijn potlood en komt die dag de mooiste schetsen 

maken in het Delvaux Museum. Tekenpapier krijg je ter plaatse. Om 11 en 15 u. begeleidt een leerkracht 

van de Westhoekacademie Koksijde een schetsworkshop voor amateurs. Weg dus met de koudwatervrees! 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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20ste Kapittel van de Culinaire Orde van de Sint-
Jacobsmossel 

De culinaire orde van de Sint-Jacobsmossel organiseert op maandag 25 september in c.c. 

CasinoKoksijde zijn 20ste Kapittel. Het is een plechtige culinaire gebeurtenis waar talrijke 

culinaire ordes uit Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Frankrijk elkaar ontmoeten. 

De Koksijdse Sint-Jacobsmossel-orde werd 20 jaar geleden in het leven geroepen door de chefs André 

Vandamme (Soll Cress) en Georges Vanhoutte (Coquillage). Doel van het opzet was/is de promotie van de 

Koksijdse restaurateurs. Zo is er elk jaar het boekje met de mogelijkheden om tegen een redelijke prijs 

prachtig te tafelen. De orde ondersteunt ook actief nieuwe startende chefs. 

Verder zijn vele prominenten lid van de orde om de Koksijdse gastronomie wijd en zijd nog meer uitstraling 

te bezorgen. Deze keer worden volgende personen in het gezelschap geïntroniseerd: de keukenchefs Geert 

Vanhecke, Danny Vieren, Bas Venus, Joris Boddez en directeur Peter Verbeke van de Koksijdse hotelschool. 

Het banket is elk jaar een culinair hoogstandje bereid door de chefs in samenwerking met de hotelschool. 

Leidende chefs zijn deze keer Henri Suber en Thierry Cornelis. 

Iedereen die belangstelling heeft is welkom op het Kapittel. Het banket met o.a. champagne, hapjes, 

Jacobsvrucht, tong, garnaal, tarbot, nagerecht, wijnen, enz. kost 75 euro pp, te storten op rek.nr. BE19 

7512 0607 3712 BIC AXABBE22 tot 20 september. 

 

Info:  

g.vanhoutte@hotmail.com 

058 51 86 88, 0475 54 67 88 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Camping Cultuur verrast je buurt 

 
Hou je van circus, theater en muziek? Dan moet je naar ‘Camping Cultuur’! 

Kom naar de Silicowijk (Molenstraat, Koksijde-Dorp) op zaterdag 30 september. 

Kom naar het Marktplein (aan CinemaKoksijde en Maartenoom) op zondag 1 oktober. 

 

Van 14 tot 18 uur vind je er gratis voorstellingen van Theater Froe Froe (van TAZ), de muzikale 

voorstelling ‘de Stadboerin’ van Lady Angelina en de circusvoorstelling ‘Ti Ta Trop Tard’ van NietWit.  Met 

‘l’Evenement’ op zondag is er ook een prachtige dansvoorstelling uit Parijs. 

Zelf kan je ook creatief aan de slag met je gezin in de workshops ‘Buttons maken’. Met de Plezand-

figuren kun je golf of bollo smitto spelen en je kan je ook laten schminken in een leeuw of prinses.   

 

Kortom Camping Cultuur is een festijn voor de hele familie en volledig gratis. Zelfs de heerlijke verse 

wafels krijg je er voor niks.  Aan de barmobiel kun je gratis koffie en water krijgen. Enkel frisdrankjes, 

pils en wijn worden verkocht aan heel democratische prijzen. 

 

PROGRAMMA 

 

14.40u & 17.10u 

Froe Froe  Zeeboenk 

Trek uw zuidwester wat dieper over uw oren, stop uw pijp met gedroogd zeewier en neem nog een 

gulzige beet van uw ranzige tweebak. Landrotten en zoetwatermatrozen blijven beter aan land. Heb je 

zeebenen, welkom aan boord en geniet van de zeelucht, proef het zout op uw lippen, voel het rollen van 

het schip en zie het schuim hoog opspatten over de boeg. Laat u zeemijlen ver meevoeren over woelige 

baren en word meegezogen in een duizelingwekkende maalstroom van vers verzonnen visserslatijn 

 

14u & 16.30u 

Lady Angelina • De Stadsboerin  

Lady Angelina leeft als een echte boerin, alleen doet ze dat in de stad. Ze heeft haar vroegere circusleven 

met bijhorende woonwagen ingeruild voor de 

grote stad! Maar ook daar blijft ze dus boerin. Want zeg nu zelf, ken jij veel mensen in de stad die een 

varkentje adopteren? En ken jij veel groentenboerinnen die op hun dak een moestuin hebben? Lady 

Angelina maalt er niet om en tuiniert onverstoorbaar verder, intussen vogeltjes 

lokkend met haar fluitjes. Zodra ze haar zingende zaag ontplooit zijn we vertrokken voor een 

grasgroene trip! In een aaneenschakeling van vertelsels en liedjes waarbij ook thema’s als pesten en 

diversiteit aan bod komen, bewijst Lady Angelina dat er zowel in de stad 

als op het platteland mogelijkheid is om creatief te zijn rond natuur, dieren en planten. Een heerlijke 

muzikale voorstelling vol leuke groentenliedjes en zotte instrumenten. 

En wie weet lust je na afloop wel spruitjes?! 



 

P 27/48 

15.30 tot 16.15u 

NietWit • Ti Ta Trop Tard 

Te laat komen, iedereen heeft er wel eens last van. Maar voor Kobe ligt het net iets anders. 

Altijd te laat komen: niet evident als circusartiest, zeker met een publiek dat wel reeds aanwezig is. Maar 

geen paniek! Voor alle problemen een oplossing! Of was het voor alle oplossingen nog een probleem? 

Deze familievoorstelling vol circustrucen en stunts laat de kinderen meespelen en meedenken. 

De show is een doldwaas avontuur waarbij het publiek misschien wel beter de boel recht houdt dan de 

artiest. 

 

L’événement  (enkel op zondag!) 

Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre Florencia en Samuel maken kleine creaties geïnspireerd door 

bijzondere plekken in de marge van onze samenleving. Ze gingen ontmoetingen aan met 

daklozen en probeerden zich in hun universum te verplaatsen. Resultaat: een bijzonder pakkend duet 

waarin ze de dakloze als figuur mee op scène nemen. 

 

Workshops & andere 

- workshop ‘Buttons maken’  

- gratis schminkstand 

- Plezand-figuren: uitleven op de plezante golf of bollo-smitto spelen met Oscar.  

- Biebwagen vol met strips! 

- Wafelbakfiets voor gratis wafels!  

- Barmobiel: gratis water en koffie krijgen. 

- Frisdrank, pils en wijn zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. 

 

Meer info kunt u verkrijgen bij de dienst Cultuur & Erfgoed, An Dieleman, an.dieleman@koksijde.be,  

T. 058 53 34 08 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Camino viert 20 jaar met opendeurweekend 

De Kledingbank Camino bestaat 20 jaar. Meer dan voldoende reden om een groot 

opendeurweekend te houden op zaterdag 30 en zondag 1 oktober in de lokalen van de 

vereniging, ontmoetingscentrum Noordduinen, Helvetiastraat 47 in Koksijde-Dorp. 

In juni 1997 wordt het startschot gegeven voor een vzw die zichzelf een kledingbank noemt en de naam 

Camino krijgt, Spaans voor de weg. Twee decennia later is Camino uitgegroeid tot een bekende organisatie, 

niet alleen in Koksijde maar ook in de buurgemeenten. Dat is te danken aan de inzet van meer dan 30 

vrijwilligers. 

Camino is dus de weg die klanten helpt naar menswaardigheid, een stap naar ‘beter’, een uitweg uit 

schijnbaar kleine problemen door het aanbieden van mooie, recente kledij. Al twintig jaar kan Camino 

rekenen op een mooi aanbod van kledij van schenkers uit vooral Koksijde en regio, maar ook uit Brugge, 

Gent , Brugge, Brussel… Al die jaren kreeg de vzw ook onvoorwaardelijke steun van het gemeentebestuur. 

De viering van 20 jaar Camino is een ideale gelegenheid voor een opendeur voor iedereen die zijn steentje 

heeft bijgedragen aan de groei en bloei van de vzw. Maar ook voor wie Camino nog niet kent en 

nieuwsgierig is: op zaterdag 30 september van 14 tot 19 u., op zondag 1 oktober van 10 tot 17 u. 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Mantelzorgcafé De Luisterschelp opent op 2 oktober 

Mensen die zorgen voor een zieke partner, familielid, buur of kennis zorgen, heten in het jargon 

mantelzorgers. Zij schenken hun mantelzorg met een groot hart. Maar ze hebben soms ook nood om er 

even tussenuit te zijn en steun te vinden bij mensen die hen het best begrijpen, met name andere 

mantelzorgers. Voor hen organiseert het Sociaal Huis voortaan één keer per maand het mantelzorgcafé De 

Luisterschelp, dat voor de eerste keer opent op maandag 2 oktober van 14 tot 16.30 u. in zaal de 

Brug van het Sociaal Huis. De koffie en versnaperingen zullen alvast klaarstaan. Om 15 u. is er 

de officiële opening met receptie. Alle mantelzorgers en belangstellenden zijn welkom. 

De initiatiefnemers kwamen al enkele keren samen en besloten alle mantelzorgers uit de streek de kans te 

geven om elkaar elke maand te ontmoeten. Het doet immers deugd om eens te kunnen babbelen, elkaar 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben. Dit initiatief wordt gesteund door het Sociaal Huis Koksijde 

en het sociaal innovatiebureau !DROPS. In het praatcafé komen mantelzorgers samen om ervaringen uit 

te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen. Ook thema’s die leven bij mantelzorgers 

kunnen onder begeleiding van een spreker of een expert besproken worden. 

 

Info:  

zorgcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

058 53 43 19. 

 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: cursus netten breien en 
tekensessies op zondag 

 

Cursus netten breien 

Het visserijmuseum organiseert van 7 september tot 26 oktober een achtdelige cursus netten breien voor 

volwassenen (vanaf 16 jaar). Uiterst geschikt voor strandvissers of voor wie dat in de toekomst wil 

worden. Na deze opleiding ben je niet alleen in staat om herstellingen aan je netten uit te voeren, maar 

ook om zelf een volledig net te breien. 

De cursus loopt op acht donderdagen (19-21 u.): 7, 14, 21 en 28 september en 5, 12, 19 en 26 oktober. 

De prijs bedraagt 60 euro. Inschrijven via info@navigomuseum.be of 058 51 24 68. Beperkt aantal 

plaatsen. 

 

Tekensessies op zondag 

Wie graag artistiek bezig is, kan op zondagnamiddag de tekenkunst aanleren in het visserijmuseum. De 

leraar leert zijn discipelen op verschillende manieren en plaatsen kijken, van levende vissen tot kleine 

geluksbrengers, van levensgrote schilderijen tot prentkaarten. De tekensessies (3 euro per sessie) vinden 

plaats op zondagen 24 september en 1, 8, 15 en 22 oktober, telkens van 14.30 tot 16.30 u. Eigen 

tekenmateriaal meebrengen. Inschrijven via info@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 

Foto 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Septemberactiviteiten in de bib 

Liedjesvoorstelling "Kwijt" in de bib 

Koen Dewulf en Robbe Malschaert brengen op maandag 25 september om 14.30 u. in de bib de 

liedjesvoorstelling Kwijt, over dementie. Het programma houdt het midden tussen comedy, cabaret en 

theater. Een humoristische insteek wordt afgewisseld met gedichten en met gitaar begeleide liedjes, 

speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd. Kwijt is herkenbaar en brengt dementie op een fijne manier 

onder de aandacht. Een aanrader voor mantelzorgers, verpleegkundigen, senioren en anderen die met 

dementie geconfronteerd worden. Toegang 3 euro, koffie inbegrepen. Inschrijven aan de balie van de bib 

of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. Beperkt aantal plaatsen. Foto 

 

Expo Paul Delvaux 120 jaar, een verhaal in de bibliotheek 

120 jaar geleden werd Paul Delvaux geboren. De bib wil ‘s werelds bekendste 20ste-eeuwse, poëtisch-

realistische schilder belichten in een thematentoonstelling. De Stichting Paul Delvaux stelde voor deze 

gelegenheid, posters, boeken, foto’s en objecten van de kunstenaar ter beschikking van de bib. Ze bieden 

een unieke kijk op zijn leven en werk. De expo loopt van 23 september tot 7 oktober. Foto 

 

Workshop grafiek voor kinderen 

De bib en de Westhoekacademie organiseren elke woensdagnamiddag van september (6 en 20 sept. voor 

1ste tot 3de lj. / 13 en 27 sept. voor 4de tot 6de lj.) een gratis workshop grafiek voor kinderen tussen 6 en 

12 jaar, telkens van 14 tot 16 u. De kinderen maken telkens kennis met een andere druktechniek die altijd 

weer een verrassend kunstwerk oplevert. Het thema is telkens geïnspireerd door het werk van Paul 

Delvaux. Zend een mail naar westhoekhoekacademie@koksijde.be om in te schrijven (max. tien kinderen 

per sessie). 

 

Kaftnamiddag met illustrator Bert Dombrecht 

Kom op zaterdag 2 september van 14.30 tot 16.30 u. je boeken kaften in de bib. Je krijgt gratis één vel 

kaftpapier met leuke print. Ook kan je één boek laten illustreren door Bert Dombrecht, zo heb je een 

gepersonaliseerd boek dat zal opvallen. Wil je de boeken kaften met je eigen kaftpapier? Dat kan, de bib 

voorziet schaar en plakband. Als het kaften nog niet goed lukt kan je hulp vragen. 

 
Start je moestuin met Wim Lybaert 

Na het proeven van de overheerlijke soep van eigen kweek op de verwendag (meer info volgt), komt Wim 

Lybaert op donderdag 19 oktober om 19 u. alles vertellen over de moestuin. Deze sympathieke 

moestuinman is bekend van tv-reeksen als De moestuin volgens Wim, De Vierkante Eter (in 1000 Zonnen) 

en Het Goeie Leven. Ook zijn boeken Mijn moestuin en Het goeie leven zijn echte toppers. 

Met zijn aanstekelijk enthousiasme leert Wim je de edele kunst van het planten en oogsten van groenten 

en kruiden. Aan de hand van filmpjes en foto’s leer je stap voor stap een eigen moestuin maken. 

Onderweg geeft Wim je zijn favoriete seizoensgerechten mee. Inschrijven vanaf 4 september aan de 

balie in de bib (leden 5 euro, niet-leden 8 euro). Foto   Terug naar de inhoudstafel 

mailto:westhoekhoekacademie@koksijde.be
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c.c. Casino stelt voor: André Brasseur & Band en de 
familievoorstelling Vreemde Vogels   

Belpop Bonanza presenteert: André Brasseur & Band 

Topper André Brasseur en zijn groep brengen op vrijdag 22 september om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde 

een onvergetelijk concert. De maker van de instrumentale monsterhit Early Bird is bijna 78 maar heeft 

nog niets aan panache ingeboet. Brasseur brengt anderhalf uur stomend spelplezier waarbij geen mens 

stil kan blijven zitten. De comeback van André Brasseur is een van de mooiste muziekverhalen van de 

jongste jaren. Na 40 jaar in de vergetelheid keert de koning van de Hammond terug met een jonge en 

straffe begeleidingsgroep. Toegang 16 euro, <26 j. 13 euro. 

Foto 

 

Julie Delrue & Frederika Del Nero Familievoorstelling Vreemde Vogels (6+) 

Voor families met kinderen vanaf 6 jaar spelen Julie Delrue en Frederika Del Nero op zondag 24 

september om 14 en 17 u. in Koksijde Golf ter Hille (!) hun voorstelling Vreemde vogels. 

“Vandaag” is een topdag voor vogelliefhebbers: de wind staat gunstig, de landingscondities zijn optimaal 

en het gras is vers gemaaid. Vanuit een echte observatiehut maak je kennis met Hannah Havik en Merel 

Vanneste, twee fervente vogelliefhebbers. Ze zijn klaar voor een namiddagje vogels spotten. Maar wat 

gebeurt er als plots een vreemde vogel opduikt? Hoe lang kan een vriendschap duren als je elkaar van 

haar noch pluimen kent? Een grappige en ontroerende familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar over 

thema’s als vriendschap en verschillen overwinnen. Toegang 10 euro, <26 j. 5 euro. 

 

Tickets 

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

 

Wekelijkse filmavond 

Op 13 september start weer de wekelijkse filmavond op woensdag. Zie onze agenda achteraan dit 

nummer. Het uitgebreide programma vind je ook op www.casinokoksijde.be of vraag de folder aan het 

bespreekbureau van het cultuurcentrum. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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September, maand van de sportclub 

De hele maand september zetten Koksijdse sportclubs hun deuren open voor geïnteresseerden. Heb je 

zin in (een nieuwe) sport? Kijk op www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub 

voor het aanbod in je buurt. Op woensdag 13 september is er bovendien “Toon je sportclub@school”. 

Ben jij al lid van een sportclub? Kom dan die woensdag zeker in je sportoutfit naar school: in judopak of 

basketbaloutfit, met zwemvliezen of ruiterlaarzen, met hockeystick of tennisracket in de hand, iedereen 

doet mee, pret verzekerd! 

Logo 

 

#sportersbelevenmeer 
Sport Vlaanderen lanceerde eerder dit jaar de campagne #sportersbelevenmeer. Post je af en toe een 

foto van je sportbeleving op Facebook of Twitter? Zet er dan zeker twee hashtags bij: 

#sportersbelevenmeer en #koksijde. Want Koksijde dingt mee naar de #sportersbelevenmeer-award 

2017. 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportdienst organiseert scholenveldloop en 

busrit naar Putte-Kappellen 

 

De sportdienst van Koksijde organiseert eind september weer de veldlopen op het sportpark 

Hazebeek in Oostduinkerke: 

* Op dinsdag 26 sept. van 13.45 tot 16 u. voor de kinderen uit het lager onderwijs van Koksijde. 

Startvolgorde: jongens zesde lj., meisjes zesde lj., jongens vijfde lj., enz. 

* Op woensdag 27 sept. van 14 tot 16 u. voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs van Koksijde, 

De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Startvolgorde: meisjes eerste middelbaar, jongens eerste middelbaar, 

meisjes tweede middelbaar, enz. 

Tijdens deze twee dagen geven zo’n 2.000 sportievelingen het beste van zichzelf. Inschrijvingen via de 

scholen, deelname is gratis. 

 

Met de bus naar de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen 

Op dinsdag 17 oktober legt de sportdienst een autobus in naar Putte-Kapellen. Daar, aan de grens met 

Nederland, wordt elk jaar de slotprijs van het wielerseizoen gereden. Het is een waar volksfeest waarbij 

de renners een laatste keer het onderste uit de kan halen. Na de editie van 2016 gooide de organisatie 

van de Sluitingsprijs de handdoek in de ring, maar evenementenbureau Golazo nam de wedstrijd over. 

Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek, terugreis om 18.30 u. De sportraad betaalt de bus. Wie 

inschrijft betaalt 10 euro op voorhand, maar krijgt dit geld terug op de dag zelf. Inschrijven: 

sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen. 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportaanbod in Koksijde en wieleragenda 

Eind augustus brengt de sportdienst een nieuwe brochure uit met het Koksijdse sportaanbod. 

Je vindt er een overzicht van alle sportmogelijkheden in Koksijde voor alle leeftijden. Alvast 

een greep uit de korf. 

* Op maandag:  

- Tai Chi (18+), 9.30-10.30 u., Bolledroom, vanaf 11 sept. 

- Multimove (4-5 j.), 16.30-17.15 u., sporthal Koksijde, vanaf 2 okt. 

- Shape (18+), 20-21 u., atrium gemeenteschool Koksijde, vanaf 2 okt. 

* Op dinsdag: 

- Zumba Gold (18+), 9.30-10.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept. 

- Curling (18+), 10.30-11.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept. 

- Badminton (18+), 14-15.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 5 sept. 

- Multimove (4-5 jaar), 16.30-17.15 u., sporthal Koksijde, vanaf 3 okt. 

Op woensdag: 

- Netbal (18+), 9-10 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 6 sept. 

- Fit 4 Life (18+), 10.30-11.30 u., sporthal Hazebeek Odk, vanaf 6 sept. 

Op donderdag: 

- Tai Chi (18+), 9-10 en 10.30-11.30 u., zaal voor vloersporten Koksijde, vanaf 14 sept. 

- Piloxing (18+), 20.15-21.15 u., atrium gemeenteschool Odk, vanaf 5 okt. 

Op vrijdag: 

- Conditiegym (18+), 9.30-10.30 u. en 10.30-11.30 u., sporthal Koksijde, vanaf 8 sept. 

- Badminton en tafeltennis (18+), 13.45-15.45 u., sporthal Koksijde, vanaf 8 sept. 

De infobrochure zal digitaal beschikbaar zijn vanaf 1 sept. op www.koksijde.be/sportaanbod of in 

papieren versie bij de dienst toerisme (Zeelaan 303) en bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in 

Oostduinkerke). 

Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

 

 

Wieleragenda 

* Maandag 11 september: 18-20 u., Oostduinkerke, kermiskoers wielertoeristen WTC De Meeuw, start 

Polderstraat, 15 ronden van 3,5 km 

* Donderdag 14 september: 15-17.30 u., Oostduinkerke, wedstrijd voor elite zonder contract en 

beloften, start Vrijheidsstraat, org. Oostduinkerkse Kustsprinters 

* Zaterdag 30 september: 12.40 u., Oostduinkerke, Kinderlaan, 7ste Eurometropooltour, wedstrijd voor 

beroepsrenners 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugddienst Koksijde: taxicheques, Koksijde anno 2020, 
beste fuifconcept & jeugd beweegt. 

Vervoer nodig na het uitgaan? Haal dan je taxicheques af… 

Vanaf vrijdag 2 september mogen Koksijdse jongeren geboren tussen 1992 en 2002 (tussen 16 en 25 

jaar) een pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst. Elk pakje is 30 euro waard. Daarmee rijdt een 

Koksijdse taxi je in het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen naar huis. 

De gemeente vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te vermijden dat de cheques ongebruikt in de kast 

blijven liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25 euro. Breng je identiteitskaart mee en een officieel 

document waarop je adres staat. De voorraad is beperkt. 

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

Foto 

 

Jong zijn in Koksijde… anno 2020 

2020 komt heel snel dichterbij. Tijd om eens na te gaan wat jij als jongere van Koksijde vindt. Wat vind 

je goed? Wat kan beter? Want het gemeentebestuur vindt jouw mening belangrijk. 

Het bestuur (jeugddienst, burgemeester en schepen) wil met een twintigtal jongeren rond de tafel zitten 

om te horen wat ze van Koksijde vinden en wat beter kan. De focusgroep komt twee keer samen: een 

keer in september (datum ligt nog niet vast) en op 21 oktober om 10 u. (ontbijtvergadering met de 

burgemeester in de Kokpit). Wil je in de focusgroep zetelen? Mail naar jeugddienst@koksijde.be. 

Je helpt ook door een enquête in te vullen en verder te verspreiden. Je vindt de link op www.depit.be. 

Met jouw antwoorden wil Koksijde de werking van de jeugddienst en het jeugdcentrum verbeteren en 

nieuwe initiatieven voor kinderen en jongeren in de gemeente ontplooien. 

 

Win 1.500 euro met het beste fuifconcept 

De jeugdraad geeft een subsidie van 1.500 euro voor jouw fuif. Bedoeld als een financieel duwtje in de 

rug van fuiforganisatoren. Vooral fuiven met een uniek, origineel of vernieuwend concept scoren hoog bij 

het toekennen van de punten. De doelgroep is het fuifpubliek van 16 tot 30 jaar, of fuiven die exclusief 

op die doelgroep gericht zijn. 

Dien een aanvraag in bij de jeugdraad en/of stel je concept voor op een vergadering. Op www.depit.be 

lees je hoe je de aanvraag moet indienen. 

Tip: lees het draaiboek van de jeugddienst (www.koksijde.be/fuif-organiseren) of surf naar 

www.fuifpunt.be. Daar vind je allerlei praktische info. 

Foto 

 

Jeugd beweegt 

De jeugdbewegingen starten dra hun werkjaar. Ze verwelkomen je met open armen en een karrevracht 

speelplezier. 

* Scouts Zeedustra – Startdag op zondag 24 september van 14 tot 17 u., elke zondagnamiddag 

activiteiten voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Contact: Seppe Depotter, seppedotter@gmail.com 

http://www.depit.be/
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
http://www.depit.be/
http://www.koksijde.be/fuif-organiseren
http://www.fuifpunt.be/
mailto:seppedotter@gmail.com
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* Scouts Casa – Start op zaterdag 23 september van 14 tot 17 u. Activiteiten op zaterdagnamiddag voor 

kinderen vanaf het eerste leerjaar. Contact: Celien Taverne, leidingcasaodk@hotmail.be. 

Foto 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vormingsaanbod in het Duinenhuis 

* Voordracht spectroscopie – Vrijdag 1 sept. (19.30 u.). Voordracht door Marc Trypsteen over 

spectroscopie voor amateur -astronomen. Spectroscopie is een belangrijk hulpmiddel om de samenstelling 

van sterren en andere hemellichamen te bepalen. Sterren zijn dan ook ingedeeld naar hun spectraalklasse. 

Vroeger was spectroscopie weggelegd voor de professional, maar deze discipline is nu ook toegankelijk 

voor liefhebbers. 

* Geleide wandeling – Zondag 3 sept. (14-16 u.), gratis geleide wandeling in de Noordduinen met als 

thema de vergankelijkheid van de natuur, eerste sporen van de komende herfst, start aan de Zuid-

Abdijmolen (J. Van Buggenhoutlaan). 

* Sterrenjutters - Zaterdag 9 sept. (19 u.), gratis kennismaking met de Sterrenjutters (extra opening). 

Ontdek de boeiende wereld van sterren en planeten in de sterrenwacht op het dakterras van het Duinenhuis 

en tijdens de planetariumvoorstelling. 

* Open Monumentendag -  Zondag 10 sept. (10-18 u.), diverse activiteiten 

* Sterrenwacht - De Sterrenjutters openen de sterrenwacht elke derde vrijdag van de maand: vrijdag 15 

september om 21 u. 

* Workshop douchegenoegens - Woensdag 20 sept. (19-21.30 u.), maak met ecologische ingrediënten 

op eenvoudige wijze manier je eigen douchebar, douchesmoothie en sheabotercrème in je zelf gekozen 

geurtje en kleurtje. Workshop voor volwassenen. Prijs 15 euro. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be. 

* Snoepen van duinbessen - Geleide wandeling (zondag 24 sept., 14-16 u., Elisabethplein) en workshop 

snoepen van duinbessen (maandag 25 sept., 19 u.), inschrijven (12 euro pp) duinenhuis@koksijde.be. 

* Yogawandeldag – Zaterdag 30 sept. (9-14 u.), voormiddag ontspannende lange yogales met Sigrid 

Rondelez (ex-topsportster en yoga-instructrice), na een drankje stevige wandeling op het strand en door 

de duinen, onderweg picknick. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 15 euro pp. 

* De vos en de kip – Maandag 2 okt. (19-21 u.), voordracht Slimmer dan de vos, hoe veilig kippen 

houden door ervaringsdeskundige Lode Bourez van Vormingplus. Toegang 4 euro (incl. drankje). 

Inschrijven tot 25 sept. via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. 

* Workshop EHBO4kids - Dinsdag 3 okt. (19-21.30 u.). Hoe gezonde kruiden voor kinderen gebruiken, 

maak een natuurlijke EHBO-zalf, een slaapspray en een neusjesontstopper. Deelname 15 euro, 12,50 euro 

voor inwoners Koksijde en 11 euro voordeeltarief. Inschrijven voor 28 september via 

www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. 

 

Info: 

duinenhuis@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:duinenhuis@koksijde.be


 

P 39/48 

10-daags programma voor geestelijke gezondheid 

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

De actie duurde vroeger een week maar is nu een 10-daagse (van 1 tot 10 oktober), met steun 

van de provincie West-Vlaanderen. De werkgroep Geestelijke Gezondheid van Koksijde neemt 

ook enkele gepaste initiatieven voor het ruime publiek. 

1. Op dinsdag 19 september trekt c.c? Casino zijn toneelseizoen op gang met het stuk Wij Varkenland, een 

monoloog over wel en wee van een landbouwersregio zoals de Westhoek. Verschillende gemeentediensten 

werken daarvoor samen onder impuls van de bevoegde schepen Rita Gantois. (zie ook persbericht p.22) 

2. Op dinsdag 3 oktober verzorgen Jan Leye en Stefaan Demoen om 19.30 u. in de bibliotheek een 

lezing/debat De Westhoek: een leefbare omgeving. Beiden zijn beroepshalve actief in de geestelijke 

gezondheidszorg en dus goed op de hoogte van zelfdoding in de regio. 

3. Op woensdag 4 oktober presenteert c.c. CasinoKoksijde de film Manchester by the sea, kaderend in de 

themaweek. 

4. De lokale bakkers verspreiden broodzakken met het programma van de tiendaagse in Koksijde erop 

gedrukt. 

5. De Westhoekacademie werkt een themagericht kunstproject uit met tentoonstelling in het 

gemeentehuis. 

6. Vrijwilligers zullen op diverse plaatsen (o.a. op de vrijdagmarkt, ook via de media) sensibiliserende info 

verspreiden. De bib voorziet een boekenstand over de problematiek. 

De succesvolle infokaart die vorig jaar via het gemeentelijk infoblad Tij-dingen huis aan huis bedeeld werd 

en op publieke plaatsen ter beschikking lag, is geactualiseerd met nieuwe adressen en infonummers. 

Binnenkort beschikbaar. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Brigitte Balfoort over etiquette – ontmoetingsnamiddag voor 
senioren 

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis Koksijde presenteert op vrijdag 6 oktober (14-17 u.) in de 

Kerkepannezaal (Strandl. 128, Sint-Idesbald) De goede-manieren-show van/door Brigitte Balfoort. 

Journaliste, royaltywatcher en recent gecertificeerd etiquetteconsultant Brigitte Balfoort maakt de 

mensen wegwijs in de wereld van de goede manieren. Met veel humor en interactie worden de lessen 

wellevendheid uit onze jeugdjaren op een luchthartige manier in hedendaagse etiquetteregels omgezet. 

Brigittes Goede manierenshow is een sprankelende en afwisselende voorstelling over hoe het vandaag 

hoort en niet hoort.   

Tijdens de pauze kunt u met een kopje koffie met gebak andere senioren ontmoeten. 

Toegang 3 euro. Inschrijven bij projectcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 058 53 43 

19. 

Een initiatief van het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de provincie West-Vlaanderen. 

 

Foto - Logo van de provincie 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Groepswandelingen voor senioren 

In juli en augustus organiseerde het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis wekelijks op dinsdag een 

groepswandeling voor senioren (2,5 of 5 km) langs het zitbankenwandelpad Zet je mo nere. Het was 

telkens een gezellige namiddag en een gezonde manier om nieuwe kennissen te maken. Het drankje na de 

wandeling werd ook erg gesmaakt! 

Wegens het succes zijn er in september ook wandelingen gepland. Zowel mobiele als minder mobiele 

mensen zijn welkom. De volledige route is verhard en om de 300 m staat een zitbank. Vrijwilligers staan 

klaar om mensen met een rolstoel, rollator of moeizame stappers te helpen. 

Data: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 september, telkens om 14.30 u., start aan de ingang van het Sociaal 

Huis. 

Je komst melden bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19. Graag duidelijk vermelden 

of je hulp wenst van een vrijwilliger (rolstoel duwen, begeleiden aan de arm…). 

Samen stappen, eenzaamheid schrappen! 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Wetenschappelijke Nascholing UGent-Koksijde 2017-2018 

 

Sinds 2013 werkt het gemeentebestuur van Koksijde samen met de Universiteit Gent om 

boeiende lessenreeksen te organiseren. Deze Wetenschappelijke Nascholing kende vanaf het 

eerste academiejaar een flink aantal deelnemers.  

Wat vijf jaar geleden begon als een voorzichtige samenwerking tussen de Universiteit en het 

gemeentebestuur is intussen uitgeroeid tot een vaste waarde in het educatief programma van het 

cultuurcentrum CasinoKoksijde. Het aantal deelnemers is in de loop der jaren tot ieders tevredenheid fors 

gestegen.  

In het academiejaar 2017-2018 zal het hele universum doorkruist worden: van de zorg voor patiënten met 

kanker, via betreurde sportlui in Flanders Fields en Belgische olympiërs van vroeger en nu, tot het 

ongrijpbare universum waar dood en leven relatief zijn.  

Deze lessenreeksen van de Universiteit Gent worden aangevuld met enkel lezingen over het thema “500 

jaar zeevisserij in Vlaanderen”.  Deze voordrachten zijn een organisatie van het NAVIGO Visserijmuseum. 

 

De lesnamiddagen worden op maandagnamiddag in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde georganiseerd 

en dit vanaf maandag 9 oktober. De kostprijs voor de volledige lessencyclus is € 30 voor één cursist. U 

kunt uw lidkaart reserveren op www.casinokoksijde.be of aan de balie van het cultuurcentrum. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Daguitstap Haringfeesten en musea Etaples en Boulogne 

De vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum organiseert twee activiteiten in het teken 

van de haringvisserij: een voordracht op vrijdag 6 oktober en een daguitstap naar de 

haringfeesten van Etaples op zondag 12 november. 

 

Voordracht haringvisserij in het verleden en aas steken (vr 6 okt.) 

Deze voordracht vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 19.30 u. in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. Een 

diareportage toont hoe men vroeger op haring viste en hoe de vangst werd verwerkt. Het tweede thema, 

ook geïllustreerd met dia’s, is het steken van aas op het strand. Uitleg wordt gegeven over de gebruikte 

spades. Dan is er ook nog een reportage over de “delivery”(verdeling van aas) in Engeland. Het culinaire 

aspect van de avond is het proeven van twee vissoepen. 

De voordracht geldt eigenlijk als voorbereiding voor de daguitstap (zie hieronder). 

 

Daguitstap met bus naar de haringfeesten in Etaple (zo 12 nov.) 

Het programma vermeldt o.a.: 

- 9.30 u., aankomst in Etaples (een 20-tal km ten zuiden van Boulogne) 

- in de voormiddag bezoek aan diverse maritieme musea en de scheepswerf (in werking), 

- over de middag mogelijkheid om haring bereid op diverse manieren te proeven en te eten (niet inbegrepen 

in de prijs); aan de kaai kan je ook verse vis kopen (frigobox meebrengen). 

- om 14 u. vertrek naar Boulogne, aankomst ca. 15 u. en bezoek met Vlaamse gids aan het vernieuwd 

Nausicaa-museum tot 17.30 u., daarna terugreis 

* Opstapplaats: NAVIGO in Oostduinkerke-Dorp (Vrijheidstraat, 8 u.) 

Prijs 35 euro pp voor leden en partner (bus en musea), 40 euro voor niet-leden, te storten op rek. nr. BE 

9730 2900 9195 met vermelding Dagtrip Etaples. Inschrijven tot 6 november. 

 

Foto 

 
 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Huisbezoekvrijwilligers gezocht 

Het Sociaal Huis (SH) is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die graag bezoeken aan huis willen afleggen. Er 

is al een groot, geëngageerd team aan de slag, maar de vraag naar bezoekjes blijft maar groeien. 

Al vele jaren gaan vrijwilligers van het SH op bezoek bij mensen thuis. Een babbel, een korte wandeling, 

een luisterend oor… Ze bezorgen veel mensen een fijn moment. Er is een grote vraag en de huidige 

vrijwilligers draaien dan ook volop mee. Daarom zijn nieuwe vrijwilligers voor huisbezoeken meer dan 

welkom. 

De bezoekjes zijn op maat. Het SH probeert gelijkgezinden zoveel mogelijk samen te brengen. Je bepaalt 

zelf hoeveel mensen je wilt bezoeken en hoe vaak je dit wilt doen. Het Sociaal Huis biedt een duidelijk 

vrijwilligersbeleid, persoonlijke begeleiding, vormingen op maat en een passende verzekering. In ruil vraagt 

het SH wel een duidelijk engagement en verantwoordelijkheidszin. 

Ben je sociaalvoelend en discreet? Kan je goed luisteren en heb je wat tijd? Neem dan contact met SH-

vrijwilligerscoördinator Anne-Sophie De Deckker, vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 30. 

 

 

Kom mee spelletjes spelen, breien of babbelen 

Kom je graag onder de mensen om nieuwe contacten te leggen, gezelschapspellen te spelen, je creatief 

uit te leven, te breien of om gewoon gezellig samen te zijn? Doe dan mee aan de 

ontmoetingsnamiddagen in zaal De Brug van het Sociaal Huis, telkens op de tweede en de laatste 

donderdag van de maand. 

Enthousiaste vrijwilligers werken mee aan deze namiddagen en zullen je warm ontvangen. Voor een 

kleine bijdrage van 2 euro krijg je koffie, thee, water en koekjes. 

De ontmoetingsnamiddagen vinden plaats op volgende data: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 

en 30 november, 14 en 28 december, telkens van 14 tot 16 u. 

Oproep – Het team is nog op zoek naar breiwol in alle kleuren en nog in goede staat. Mag steeds worden 

afgegeven aan de balie van het Sociaal Huis. 

 

Info: coördinator vrijwilligerswerking annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 30, Ter 

Duinenlaan 34. 

 

Foto 

De vrijwilligers van de tweewekelijkse ontmoetingsdagen: v.l.n.r. Mariette, Guigone, Jeannine, Eliette, 

Gilberte en Chantal. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gezocht: Oude fietsen! 

Voor een nieuw schoolproject is de jeugddienst van Koksijde op zoek naar oude fietsen. Geen nood als de 

fiets platte banden heeft, of als het licht of de remmen het niet meer doen. Zolang de noodzakelijke 

elementen aanwezig zijn, is dit voor de jeugddienst voldoende. 

Heb je een oude fiets die in de weg staat of die je niet meer nodig hebt? Breng het vehikel naar de 

gemeentelijke werkplaats (“den depot”) in de Hovenierstraat in Koksijde-Dorp. 

 
Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Kom mee dansen met de Juttertjes… 

De Juttertjes vormen een vrolijke bende jongens en meisjes van het 3de kleuter tot het 2de middelbaar die 

houden van leuke volksdansjes. Die nummertjes presteren ze enkele keren per jaar op lokale feesten die 

in het teken van de zee en de visserij staan. Zo zijn de Juttertjes eigenlijk de kindergroep van de 

folkloristische volksdansgroep Oud-IJslandvaarders van Oostduinkerke. Elke donderdagavond (start op 5 

oktober) komen de Juttertjes van 18.30 tot 19.30 u. samen in de gemeenteschool van Oostduinkerke om 

spelenderwijs te leren dansen.  

 

Alle info bij robby.legein@telenet.be, 058 62 50 51, S. Declerckstraat 10. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Iedereen mooimaker in Koksijde 

Hou je van een mooie buurt? Laat zien dat je het meent en bestel een raamposter, sticker of raamkaartje 

via www.mooimakers.be of haal er eentje bij de dienst Mil & DO in het gemeentehuis. Je inspireert er 

voorbijgangers mee om hun stoep en straat net zo proper te houden als jij dat doet. 

Of zet je nog een stapje verder? Wordt dan (zoals andere zwerfvuilvrijwilligers) zelf een mooimaker en 

claim een plekje om zwerfvuilvrij te houden. 

De mooimakers van “Vlaanderen Mooi” is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van OVAM, Fost Plus 

en VVSG Vlaanderen. 

Foto (afbeelding) 
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Huisartsenwacht IJzerstreek/Westkust verhuist naar 
Iepersesteenweg in Veurne 

Op 2 september verhuist de huisartsenwachtpost naar de site van AZ West aan de 

Iepersesteenweg in Veurne, rechtover het ziekenhuis (vroegere garage Peperstraete). Deze 

nieuwe plaats voldoet perfect aan de eisen van de overheid. De nieuwe wachtpost is meer 

strategisch gelegen met korte aanrijtijden en goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer 

wat niet onbelangrijk is met de vele toeristen aan de Westkust. 

 

* Uitrusting - De nieuwe wachtpost heeft keurig afgewerkte, lichtrijke lokalen. Naast een mooi onthaal en 

ruime wachtzaal beschikt de post over twee optimaal ingerichte dokterskabinetten. Er is ook nog een derde 

kabinet. De inslapende arts en chauffeur beschikken elk over een slaapkamer met badkamer. 

* Regio - Inwoners van Alveringem, Lo-Reninge, Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort kunnen dus 

vanaf 2 september tijdens het weekend en op feestdagen terecht op de nieuwe locatie. 

* Weekend en feestdagen - De wachtpost is geopend van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. 

en op feestdagen van 8 u. ’s morgens tot 8 u. de dag die volgt. Er is steeds een huisarts aanwezig. 

* Voor dringende, niet levensbedreigende problemen - De Huisartsenwachtpost dient voor alle medische 

problemen die niet kunnen wachten tot je eigen huisarts weer bereikbaar is. Na de consultatie krijgt je 

eigen huisarts een verslag. Voor de meeste dringende, niet levensbedreigende problemen kan je er terecht. 

Indien nodig word je doorverwezen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. 

* Tarieven - In de Huisartsenwachtpost worden de officiële tarieven toegepast. Je dient een aantal zaken 

mee te brengen bij een consultatie: identiteitskaart en een kleefbriefje van de mutualiteit. Er wordt de 

mogelijkheid geboden om via bancontact te betalen. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. 

* Zonder afspraak - Kom indien mogelijk zelf naar de huisartsenwachtpost. Daar kan de huisarts de patiënt 

niet alleen sneller, maar ook in betere omstandigheden onderzoeken. Je kan langskomen zonder afspraak. 

* Huisbezoek - Als de patiënt zich niet kan verplaatsen, kan via het centraal nummer 1733 een huisbezoek 

aangevraagd worden. Hou je postcode bij de hand als je 1733 belt. 

* Weekdagen - Het 1733-nummer moet ook gebeld worden tijdens de officiële huisartsenwacht van ’s 

avonds 19 u. tot ’s morgens 8 u. Overdag contacteert iedereen zijn eigen huisarts. 

 

Foto 
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