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Persuitnodigingen 

 

• Zaterdag 31 augustus om 10.00 uur: huldiging sportkampioenen en sportploegen in de 

feestzaal Witte Burg, Oostduinkerke 

 

• Zaterdag 7 september om 11 uur: ontvangst 30 jaar S-Sport vzw Koksijde 

 SPlus/SSport senioren fietsclub “Sport U Gezond” werd opgericht in het jaar 1989 en viert in 

 2019 zijn 30ste verjaardag. De ontvangst vindt plaats in de Kokpit.  

 

• De Ronde van Koksijde  

 Het gemeentebestuur van Koksijde gaat naar de burgers toe om de resultaten van de bevraging 

 (Ronde van Koksijde) toe te lichten en ook het meerjarenplan 2020-2024 te duiden.  

 Data en locaties: 

 17/9: Kapel Rozenkrans 

 18/9: Kerkepanne 

 19/9: Oud schooltje 

 24/9: CC Casino 

 25/9: Kerk Wulpen 

 26/9: Witte Burg 

 => Persbericht zie p. 6 

 

• Zaterdag 21 september 2019 om 11.00 uur: ontvangst 25 jaar NEOS 

  “Nooit Eenzaam Onder Senioren” is de afkorting van Neos Koksijde. De vereniging is van én voor 

  de actieve 55-plusser van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Wulpen en omgeving. Deze  

  afdeling telt 290 leden en viert dit jaar zijn 25ste jubileum. 

  De huldiging vindt plaats in de Raadzaal “Kokpit” van het gemeentehuis.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 



 

 

 

 

 

P 4/56 

 

 

 

 

Tentoonstellingen  

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

www.koksijde.be/tentoonstellingen. 

 

* Cabin Art ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ 

Tot 15 september - Zeedijk Sint-Idesbald - 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be  

 

* Bouwen voor de eeuwigheid 

Van 22 juni tot 5 januari – 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be 

 

* Lijf & Beeld – In dialoog met George Grard 

Van 22 juni tot 22 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde) 

Maandag gesloten. Zaterdag: 14-18 uur. Zondag tot vrijdag: 10-18 uur. 

Nocturnes tot 21 uur op dinsdag 9 en 23 juli & 6 en 20 augustus, gratis toegang 

Info www.koksijde.be/KunstencentrumTenBogaerde  

 

* Fresco’s van Paul Delvaux voor het huis van Périer. Tot 30 september van dinsdag tot zondag. 

10.30–17.30 uur. Van 1 oktober tot 5 januari van donderdag tot zondag. Gratis voor Koksijdenaars en 

houders van een K-pas. In het Paul Delvauxmuseum (Paul Delvauxlaan 42, Sint-Idesbald)  

www.delvauxmuseum.com 

* Expo Anima & Materia - De Muelenaere & Lefevere 

Van 2 augustus tot 29 september in Art Gallery, Polderstraat 76, Oostduinkerke. Open vrijdag, zaterdag, 

zondag en feestdagen van 14-18 uur. Info: 058 51 47 57 – 0475 38 66 02 – info@dmlgallery.be – 

www.dmlgallery.be  

 

* Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel 

In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit (Dorpstraat 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66  

 

* Keramiek van Tavares Hernani (Nieuwpoort) 

In kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be) 

 

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
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@dmlgallery.be
http://www.dmlgallery.be/
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Wil jij graag tentoonstellen in Koksijde?   

De gemeente Koksijde geeft elk jaar de kans aan verschillende (lokale) kunstenaars om hun werk 

tentoon te stellen in één van de gemeentelijke expozalen. Wil jij er in 2020 ook bij zijn?  

Bezorg je kandidatuur met cv en portfolio voor dinsdag 1 oktober aan de dienst Cultuur & Erfgoed. 

Veel succes!  

 

Info en voorwaarden:  

www.koksijde.be/tentoonstelling-organiseren – cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40  

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/tentoonstelling-organiseren
mailto:cultuur@koksijde.be
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De ronde van Koksijde komt naar je toe 
De voorbije maanden werkten de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur van Koksijde hard aan 

het meerjarenplan voor de periode 2020–2025. Voor dat plan peilde de gemeente in juni naar de visie 

van alle Koksijdenaren over de toekomst van Koksijde. Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk 

antwoorden, maar vooral naar mooie en vernieuwende voorstellen. En dat is gelukt. De bewoners gaven 

heel wat interessante tips.  

Ook vanuit de Koksijdse jeugd kwamen heel wat leuke ideetjes, want zij deden massaal mee met de 

plezante ronde van Koksijde. 

Beeld: kunstwerk plezante wedstrijd 

 

Alle input werd tijdens de zomer door de verschillende gemeentediensten bekeken en ondertussen zit de 

meerjarenplanning van lokaal bestuur Koksijde in de laatste rechte lijn. Voordat de gemeenteraad dat 

plan goedkeurt, komen we die graag aan de bevolking toelichten, want ons Koksijde, daar gaan we 

samen voor.  

 

Bij jou in de buurt 

Tijdens zes ontmoetingsavonden krijgt iedereen de kans om te luisteren, dicht bij huis, naar de 

toekomstplannen en er samen van gedachten over te wisselen. Er wordt telkens om 19 uur stipt gestart.  

 

• Dinsdag 17 september – Oostduinkerke-Bad 

Kapel Rozenkrans – Albert I-laan  

• Woensdag 18 september 2019 – Sint-Idesbald 

Kerkepannezaal – Strandlaan 128 

• Donderdag 19 september – Koksijde-Dorp 

’t Oud schooltje – Kerkstraat 20 

• Dinsdag 24 september – Koksijde-Bad 

c.c. CasinoKoksijde - Casinoplein 11 

• Woensdag 25 september – Wulpen 

Kerk Wulpen – Dorpsplaats 

• Donderdag 26 september – Oostduinkerke–Dorp 

Zaal Witte Burg – Witte Burg 92 

 

 

Programma:  

o 18.30 uur – Deuren open en onthaal 

o 19 uur – Toelichting van het meerjarenplan en de tendenzen van de omgevingsanalyse 

o 19.15 uur – Resultaten ronde van Koksijde 
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o 19.30 uur – Voorstelling meerjarenplan en wijkspecifieke acties 

o 20 uur – Voorstelling en lancering CitizenLab, een participatieplatform om burgers te betrekken 

bij het beleid (primeur!) 

o 20.15 uur – Receptie met mogelijkheid om je te registreren op CitizenLab, meldingen te doen, 

even na te kaarten … 

 

Schrijf je vandaag nog in via www.koksijde.be/derondevankoksijde, aan de balie van het 

gemeentehuis of op 058 53 30 30.  

 

We hopen jou op één van deze avonden te verwelkomen. Tot dan! 

 

Info:  

dienst Communicatie, Onthaal & Protocol 

058/53 30 30 

commmunicatie@koksijde.be 

 

Beeld: affiche De Ronde van Koksijde  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wat betekent een Leefbaar Koksijde-Dorp voor jou? 

Hoe beleef jij Koksijde-Dorp? Wat gaat er goed? Waar zitten de knelpunten? Waar zijn er mogelijkheden? 

Waarvan droom je in Koksijde-Dorp? En wat zou ervoor zorgen dat dit een leefbaar dorp is en blijft? 

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

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

 

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

twee gebieden in Koksijde-Dorp: 

• Het sportpark en de omgeving van het oud gemeentehuis 

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

 

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

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

en de publieke ruimte. 

 

Praktisch 

De tafelgesprekken vinden plaats op donderdag 3 oktober van 19 uur tot 21 uur. Achteraf praten we bij 

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

Schrijf je in via www.koksijde.be/leefbaarkoksijdedorp of via communicatie@koksijde.be met als 

onderwerp ‘Koksijde-Dorp 3/10’ (voor 30 september). 

 

Info:  

dienst Stedenbouw  

stedenbouw@koksijde.be 

058 53 34 38 

 

Beeld: Koksijde-Dorp kaart 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/leefbaarkoksijdedorp
mailto:communicatie@koksijde.be
mailto:stedenbouw@koksijde.be
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Koksijdse delegatie ontmoet Koreaanse ambassadeur en 
bezoekt het Korean Cultural Center in Brussel 

Op 21 augustus trok een Koksijdse delegatie naar Brussel, waar ze hartelijk werden ontvangen voor een 

lunch bij de Koreaanse ambassadeur Mr. Hyoung-Zhin Kim en zijn vrouw Mme Nahyung Kang, gevolgd 

door een bezoek aan het Korean Cultural Center. Het bezoek kaderde in een reeds jarenlange vruchtbare 

culturele uitwisseling tussen beide gemeenschappen, die werd opgestart door Ineke Steevens (directeur 

NAVIGO-museum) en gebaseerd is op een gedeelde band inzake immaterieel cultureel erfgoed.  Zoals 

Koksijde trots is op zijn garnaalvissers te paard in Oostduinkerke, zijn de Koreanen trots op hun culturele 

ambassadeurs: de Haenyeo duiksters van de Jeju-eilanden in Zuid-Korea. Beide erfgoedelementen zijn 

ook opgenomen op de UNESCO Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de 

Mensheid. Op 30 juni, tijdens de Garnaalstoet, bracht een Koreaanse delegatie reeds een bezoek aan 

Koksijde, ditmaal waren de rollen omgedraaid. Het bezoek had tot doel om verder te bouwen op deze 

internationale uitwisseling en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met het Korean Cultural Center te 

exploreren.   

 

Meer over de ‘ontstaansgeschiedenis’ van deze connectie vind je op www.koksijde.be/nieuws/koreaans-

bezoek-koksijde. 21 augustus stond dus in het teken van verder bouwen op deze relatie en nieuwe 

mogelijkheden tot samenwerking exploreren.  

 

De aanwezigen nog eens op een rij: 

• Mr. Hyoung-Zhin KIM (Ambassador of the Republic of Korea) en zijn vrouw Mme Nahyung Kang 

• Mrs. Young-jin CHOI (The Director of the Korean Cultural Center)  

• Ms Hye-yeon PARK(Responsible for exhibitions at the KCC) 

• Burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn echtgenote 

• Schepen van Cultuur en Erfgoed Stephanie Anseeuw en haar echtgenoot 

• Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd 

• Sarah Verstaen, erfgoedconsulent  

• Ruth Pirlet, coördinator wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

• En tenslotte enkel aanwezig tijdens het bezoek aan het Korean Cultural Center en niet tijdens de 

lunch (ze staat niet op de foto): Ms. Chalotte GRYSON (Responsible for communication at the 

KCC) 

 Beeld: groepsfoto van het bezoek 

Info: Ruth Pirlet - Coördinator wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

T. 058 53 37 59 -  ruth.pirlet@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/nieuws/koreaans-bezoek-koksijde
http://www.koksijde.be/nieuws/koreaans-bezoek-koksijde
mailto:ruth.pirlet@koksijde.be
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Botsen met auto’s of eendjes vissen… dat mag alleen op de 
kermis 

Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis en maak leuke herinneringen voor later. Oliebollen 

eten. De draaimolen. Eendjes vissen. Toffe attracties van vroeger én nu.  

 

Programma kermis Groenendijk 

Zaterdag 31 augustus 

- 19 uur: Café De Zoeten Inval: dansavond  

Zondag 1 september 

- 17 uur: Café De Zoeten Inval: gratis vis, gebakken door de Groendijkse visbakkers en aangeboden door 

de VVV Koksijde-Oostduinkerke. 

 

- 18 uur: Officieel bezoek aan Groendijkkermis door het schepencollege en gemeenteraadsleden, Mieke 

Garnaal en eredames en onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer, met 

optredens van de folkloristische dansgroepen De Juttertjes en De Oud-Ijslandvaarders. Officiële opening 

van de kermis door de burgemeester. 

- 20 uur: Café De Zoeten Inval: dansavond 

 

Programma kermis Oostduinkerke 

Vrijdag 6 september 

 

Herdenking 75ste verjaardag van de Bevrijding van Oostduinkerke 

- 11 uur: bloemenhulde aan gedenkplaat gemeenteschool Oostduinkerke 

- 11.15 uur: bloemenhulde aan gedenkplaat Vrijheidstraat 

- 17 uur: herberg Visserswelzijn, kermiskaarting voor haring en conserven, 3 kaarten voor 5 euro (org. 

Oostduinkerkse Vrienden) 

 

Zaterdag 7 september 

- 10 tot 17 uur: Opendeurdag Koksijde Golf ter Hille, Hazeebeekstraat  

- 14 tot 18 uur: initiaties minigolf in Tip Top (Leopold II-laan 112 Oostduinkerke) 

 

- 18 uur: Erfgoedhuis Bachten de Kupe, officiële opening van Oostduinkerke kermis door burgemeester, 

schepenen, raadsleden, Mieke Garnaal en eredames onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie 

Vrienden van de Brandweer en de folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders. 

Aansluitend kermisworp voor kinderen, in samenwerking met de foorkramers. 
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Zondag 8 september 

 

Herdenking 75ste verjaardag van de Bevrijding van Oostduinkerke 

- 9.15 uur: plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaats met bloemenhulde op de graven van de 

gesneuvelde verzetslieden, op het graf van André Geryl, omgekomen in een concentratiekamp, en op de 

Britse Militaire begraafplaats 

- 10 uur: Plechtige eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, ter nagedachtenis van onze helden, 

gefusilleerd en gesneuveld bij de bevrijding van Oostduinkerke op 8 september 1944. De kerkelijke 

plechtigheid wordt opgeluisterd door het koor “Beauvarlet” uit Koksijde.  

- 11.15 uur: bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelde verzetslieden en omgekomen 

burgers op het grondgebied van Koksijde-Oostduinkerke.  

 

- 11 uur: herberg Visserswelzijn, kippenfestijn (org. Oostduinkerke Leeft) 

- 13.30 uur: strand, ter hoogte van Duinpark, garnaalkruiersdemonstratie door de Spanjaardbank, 

vanaf 10 uur koken van de vangst op het museumplein van het NAVIGO-museum 

- 15 uur: kermiswandeling met Paradekorps El Fuerte 

- 19 – 21 uur: herberg Visserswelzijn: kermiscafé-chantant Fris aan de vis met volksmuziekgroep 

Sinksenbruid (zang, accordeon, viool, gitaar, enz.), gratis toegang 

 

Maandag 9 september 

- 18 uur: clubkampioenschap voor wielertoeristen, inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn, 

(organisatie: WTC De Meeuw) 

 

Dinsdag 10 september 

- 19 uur: café Leopold - kermiskampioenschap golfbiljart 

 

Woensdag 11 september 

- 16 uur: binneplein NAVIGO-museum, kermisspelletjes voor de kinderen 

 

Donderdag 12 september 

 

- 9 uur: vissersmis in de Sint-Niklaaskerk, met aansluitend bloemenhulde voor de op zee gebleven 

vissers op het erepark van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

- 15 uur: 36ste Grote Prijs Robert Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften, 

inschrijving en uitbetaling in café ‘t Visserswelzijn 
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Zondag 15 september 

- 11 tot 13 uur: Koekezondag, apero met gratis hapjes in café Leopold 

 

Donderdag 19 september 

- 14 uur: dansnamiddag voor senioren in zaal Witte Burg 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Opendeurdag Koksijde Golf ter Hille met gratis golfinitiaties 
en rondleidingen 

Op zaterdag 7 september zet Koksijde Golf ter Hille naar jaarlijkse gewoonte de deuren open voor het 

grote publiek met als doel iedereen te laten kennismaken met de golfsport en de prachtige infrastructuur. 

Kom zeker langs!  

Neem deel aan een golfinitiatie. Gedurende een uurtje maak je kennis met de golfsport en kan je zelf je 

beste golfswing eens bovenhalen! Vanaf 10 tot 17 uur is er elk uur een initiatie. Schrijf je in via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

 

Wil je liever wat meer te weten komen over het ontstaan van Koksijde Golf ter Hille, de aanleg,  

de huidige werking, hoe het gras groen gehouden wordt en nog heel wat andere wist-je-datjes? Schrijf je  

in voor de rondleiding. Deze vinden plaats om 11 uur en om 14 uur en inschrijven doe je ook via 

golfsecretariaat@koksijde.be.  

 

Bij deelname aan één van deze activiteiten word je getrakteerd op een heerlijk Veurns Worstje en een 

drankje.  

 

Speciaal voor de natuurliefhebbers organiseert de golf bijkomend op vrijdag 6 september om 19 uur 

een natuurwandeling op het golfterrein. Je zal versteld staan van wat er leeft en groeit op de mooie 

ecologische golfbaan. Ook hiervoor inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be. Dé gelegenheid bij 

uitstek om alle aspecten van Koksijde Golf ter Hille te ontdekken! 

 

Alle bijkomende info te verkrijgen via golfsecretariaat@koksijde.be - 058 53 27 10. 

 

Beelden: golf opendeurdag 1 & 2 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:golfsecretariaat@koksijde.be
mailto:golfsecretariaat@koksijde.be
mailto:golfsecretariaat@koksijde.be
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Herdenking 75ste bevrijding van Oostduinkerke op zondag 8 
september 

Ter nagedachtenis van onze helden, gefusilleerd en gesneuveld bij de bevrijding van Oostduinkerke op 8 

september 1944: Gaston Counye, Marcel Coussaert, Louis Delanghe, Gerard Depape, Louis Nowe, Jean 

Torreele, Polydoor Torreelle, Leopold Ureel en André Geryl. 

 

- 9.15 uur: Plechtigheid met bloemenhulde op de graven van de gesneuvelde verzetslieden en op de 

Britse militaire begraafplaats  

- 10 uur: Plechtige eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, ter nagedachtenis van onze helden, 

gefusilleerd en gesneuveld bij de bevrijding van Oostduinkerke op 8 september 1944 

- 11.15 uur: Bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelde verzetslieden en omgekomen 

burgers op het grondgebied van Koksijde-Oostduinkerke 

 

Info: 058 51 29 10– toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Van bootjes in een fles tot een oude feestzaal: laat je 
entertainen op kunstzinnige Open Monumentendag  

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Afspraak dit jaar op 

zondag 8 september. Naar jaarlijkse traditie knutselden de gemeentelijke diensten van Koksijde een 

topprogramma in elkaar, met een duidelijke verwijzing of subtiele knipoog naar het centrale thema van 

deze editie: Kunst en Entertainment. Alle activiteiten zijn bovendien gratis.     

 

Ken jij de oude feestzaal van Oostduinkerke?  

Dit gebouw, boven het huidige brandweerarsenaal, werd opgericht in 1910 – als feestzaal en berging 

voor materiaal van o.a. de zeebadendienst (oude benaming voor reddingsdienst, red.) en de 

muziekkiosk. De voor die tijd moderne feestzaal werd gebruikt voor toneelopvoeringen en 

muziekconcerten. Oostduinkerkenaar Nick Durivault verdiepte zich in oude theaterstukken die hier ooit 

werden opgevoerd, hij brengt een eigen versie.  

 

 10–18 uur (doorlopend expo en aansprekingspunten) – monoloog door Nick Durivault om 11 en 15 uur 

 Schoolstraat 6, Oostduinkerke 

Beeld: Open Monumentendag brandweerkazerne 

 

Bezoek de prachtig gerestaureerde cottage Sans Gène 

Villa Sans Gène dateert van voor de Eerste Wereldoorlog en behoort daarmee tot de oudste cottages van 

Koksijde. De woning is gelegen in de Zeepannelaan, één van de meest authentieke straten van Sint-

Idesbald. Kom langs tijdens één van de drie rondleidingen. We zorgen voor gepaste muziek om helemaal 

in de sfeer van weleer te komen.  

 

 Geleide rondleiding om 10.30, 14 en 16 uur  

 Inschrijven verplicht tegen 4 september: cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40  

 Zeepannelaan 39, Sint-Idesbald 

 

Neem een kijkje in een modernistisch monument: Villa Sursum Corda 

Vlakbij het strand van Ster der Zee torent Sursum Corda uit boven de omgeving. Deze opvallende 

modernistische villa is sinds 2001 beschermd als monument. Tijdens de rondleiding is er plaats voor 

poëzie.    

 

 Geleide rondleiding om 14 en 17 uur  

 Inschrijven verplicht tegen 4 september: cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40  

 Koninginnelaan 65, Koksijde  

mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
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Ontdek villa L’Ermitage in het beschermde dorpsgezicht Quartier Sénégalais  

De huidige eigenaars hebben deze villa in cottagestijl op authentieke wijze gerestaureerd en volledig in 

ere hersteld. 

 

 10–18 uur (doorlopend gidsbeurten)  

 Oasisstraat 1, Koksijde 

 

Beeld: Open Monumentendag Ermitage 

 

Duinenabdij: expo Bouwen voor de eeuwigheid en de kunst van het bouwen  

Het Abdijmuseum Ten Duinen neemt je mee naar de middeleeuwen, want toen behoorde de abdij tot de 

big five van het graafschap Vlaanderen. Zoek naar sporen van de mensen achter het bakstenen 

bouwproject avant la lettre.   

Een bezoek aan de tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid is een must, want zijn wij niet allemaal 

geboren met een baksteen in de maag? Ontdek het grote LEGO®-schaalmodel van de Duinenabdij en de 

miniatuurmaquettes van kunstenaar Rob Buelens. 

 

 10–18 uur – rondleidingen tentoonstelling om 10.30 en 15 uur  

 Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde 

 

Jommekeshuis: jong vertier in Koksijde  

Wat is de link tussen Jef Nys, de geestelijke vader van Jommeke, en Koksijde? Kom het te weten in het 

huisje Nys-Vermoote. Een gids vertelt jullie alles over de geschiedenis van Koksijde en de familie van de 

bekende striptekenaar.   

Een bezoek aan het Jommekeshuis is een aanrader voor het hele gezin. Ga mee op schattenjacht met 

Jommeke of geniet van een drankje op het gelegenheidsterras. 

 

Nieuw! De mini-expo Jong vertier in Koksijde over ruim een eeuw amusement voor jong geweld aan 

zee.  

 

 10–18 uur (doorlopend expo, aansprekingspunten en animatie) 

 Tulpenlaan 46, Koksijde 

 

De Zuid-Abdijmolen heeft m’n hart gestolen 

Laat je inspireren in de Zuid-Abdijmolen, het uitzicht boven maakt iets los bij veel mensen. Geen wonder 

dat kunstschilder Jean Luypaert deze locatie als atelier gebruikte. Open Monumentendag is een hoogdag 

voor de gastvrije molenaar Patrick Geryl.  
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Tijdens de namiddag is er muziek van de folkgroep VierN en een Oostduinkerkse paardenvisser geeft een 

demonstratie hoefsmeden. Aan de molen kan je heel de dag terecht voor een natje en een droogje.  

 

 10–18 uur – optreden muziekgroep VierN en demonstraties hoefsmid vanaf 14 uur 

 Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan 45, Koksijde 

 

NAVIGO-museum: bootjes in een fles en geheime pareltjes uit de kunstcollectie  

Maak kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. 

De museumcollectie verenigt erfgoed, kunst, ambacht en natuur van de Noordzee.  

Speciaal voor Open Monumentendag is er doorlopend een demonstratie-expo over modelbootjes in een 

fles. André Lombaert laat ons kennismaken met zijn vakmanschap en hij gunt ons een blik op zijn 

bijzondere collectie. 

Ook de kunstcollectie van het Visserijmuseum herbergt heel wat geheime pareltjes. Een gids vertelt het 

verhaal van de vissers aan de hand van de rijke kunstcollectie.   

 

 14(!)–18 uur (museum en demo-expo bootjes in een fles) – rondleiding kunstcollectie om 16 uur  

  NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

 

Centraal infopunt tijdens Open Monumentendag: 

Abdijmuseum Ten Duinen (Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50     

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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Vis mee in het verleden – studiedag op 25 oktober 2019 

Iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij komt zeker aan zijn of haar trekken 

op de studiedag Vissen in het Verleden. Deze studiedag richt zich tot geschiedkundigen, visserijbiologen, 

archeologen, sociologen, erfgoeddeskundigen, heemkundigen en alle mensen die geïnteresseerd zijn in 

de verhalen van onze zeevisserij. De vijfde editie van de studiedag vindt plaats in het NAVIGO-museum. 

Schrijf je in vanaf 10 september. 

 

Programma 

 

De voormiddag staat in het teken van de pulsvisserij.  

 

• Elektrisch vissen is niet nieuw: ontwikkeling van de pulsvisserij (Hans Polet, Instituut voor 

Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)  

• Juridische context van de Europese pulsvisserij (Matthias Sandra, Vlaams Instituut voor de Zee) 

• Onderzoek naar pulsvisserij op garnaal: effecten op zee en in het lab (Maarten Soetaert en 

Mattias Van Opstal, ILVO) 

• Debat met vertegenwoordigers van het ILVO, de Vlaamse overheid, Climaxi (een socioculturele 

beweging die zich inzet voor een sociaal klimaat), de reders en de vissers zelf 

 

Tijdens de namiddag gaat het over de strandvisserij.  

 

• De Belgische strandvisserij in beeld (Thomas Verleye, VLIZ) 

• Strandvisserij in de late Middeleeuwen: vondsten in Walraversijde (Marnix Pieters, Agentschap 

Onroerend Erfgoed) 

• De Cierk: interactieve sessie waarin een bonte mix sprekers ervaringen, herinneringen of 

expertise uitwisselen over de strandvisserij – in maximum 5 minuten.  

 

In samenwerking met: VLIZ, ILVO, CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) en Agentschap Onroerend 

Erfgoed. 

 

Praktisch 

 

Deelname aan de studiedag kost 10 euro, incl. lunch, koffie en versnaperingen. Beperkt aantal plaatsen.  

Info en inschrijven – vanaf 10 september: www.navigomuseum.be/visseninhetverleden. 

 

Beeld: NAVIGO Vissen in het verleden banner 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.navigomuseum.be/visseninhetverleden
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Leer netten breien  

Ben je (strand)visser en kent het breien van netten nog wat geheimen voor jou? Dan komt deze 

opleiding als geroepen. Na de opleiding ben je niet alleen in staat om netten te herstellen, maar ook om 

zelf een volledig net te breien. Lesgever is paardenvisser Chris Vermote.  

 

De lessenreeks netten breien is voor volwassenen (vanaf 16 jaar) en vindt plaats op donderdag van  

19 tot 21 uur. Data: 5, 12, 19, 26 september en 3, 10, 17, 24 oktober. Kostprijs: 60 euro.  

Schrijf je in (verplicht) via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 

 

Beeld: NAVIGO netten breien 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Dag van de mobiliteit – mobiliteit in jouw buurt - veilig naar 
school 
In Koksijde staat 14 september in het teken van mobiliteit. Met behulp van heel wat interessante 

activiteiten en animatie leer je meer rond verkeersveiligheid en mobiliteit. Interessant voor zowel jong 

als oud. En bovendien is dit evenement gratis. De dag van de mobiliteit start om 13 uur en duurt tot 18 

uur. Alle activiteiten vinden plaats rond het gemeentehuis. 

 

Nieuw dit jaar: 

• Gekke fietsen - Voor groot en klein.  

• Workshop fiets herstellen - Een band herstellen. Of je remmen nazien. Leer enkele 

basistechnieken om je fiets te herstellen of te onderhouden. Schrijf je in via 

www.koksijde.be/dagvandemobiliteit.  

• Fiets je schilderij - Trap op de pedalen, kies je kleuren en maak je eigen fietsschilderij. Trap 

sneller of langzamer, elke keer is het anders. Het drogen van je schilderij doe je op de droogfiets.  

 

Andere activiteiten: 

• Tuimelwagen – Kruip in de wagen en ontdek hoe belangrijk het is om je gordel te dragen. 

• Fiets graveren - Geef dieven geen kans en laat hier je fiets graveren. Gratis.  

• Dronkenmansbril – Met deze bril kijk je door de ogen van iemand die te veel heeft gedronken. 

Leg een parcours af met de bril op. 

• Uitleg dode hoek – Leer alles over de dode hoek van een vrachtwagen. 

• Workshop elektrisch fietsen – Test zelf een elektrische fiets uit. En stel je vragen aan een 

deskundige.  

• Virtualreality-mobiel - Test je reactievermogen achter het stuur van een rijdende auto terwijl 

je te maken krijgt met allerlei aandachtsafleiders. Kies uit twee scenario’s: onderweg met 

collega's in de bedrijfswagen of een gezinsuitstap met de auto. 

Heb je vijf workshops gevolgd? Dan krijg je een leuk én nuttig gadget.  

 

Info: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit – griet.maenhout@koksijde.be  

Dag van de mobiliteit campagnebeeld 

 
Wat vind je van de mobiliteit in jouw buurt? 

Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans.  

Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Vul de bevraging 

in en help mee om de mobiliteit van morgen vorm te geven. Bovendien maak je kans op één van de tien 

bonnen van 50 euro.  

 

http://www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
http://www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
mailto:griet.maenhout@koksijde.be
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Naar aanleiding van de week van de mobiliteit (16 - 22 september) lanceert Autodelen.net en KVLV in 

samenwerking met VVSG onderstaande bevraging over mobiliteit in je buurt.  

www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt  

 

Ga veilig naar school met de schoolfietsroutekaart 

Op zoek naar de veiligste weg naar school? Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aangewezen 

fietsroutes naar je secundaire school, met vermelding van de aandachtspunten. Bekijk de 

schoolfietsroutes  digitaal of druk ze af. Je vindt op de kaart ook de bus- en tramlijnen en haltes.  

Heb je een opmerking op de schoolfietsroutekaart van jouw gemeente? Stuur die dan naar 

schoolfietsroutekaart@west-vlaanderen.be.  

 

Info: www.schoolfietsroutekaart – schoolfietsroutekaart@west-vlaanderen.be  

Dit is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, gemeenten, 

politiezones en de Fietsersbond.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://autodelen.net/
http://www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt
http://www.schoolfietsroutekaart.be/
http://www.schoolfietsroutekaart/
mailto:schoolfietsroutekaart@west-vlaanderen.be
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Leer hoe je als ondernemer sociale media en Instagram 
gebruikt 

Hoe maak je een bedrijfsaccount? Hoe vaak post je een foto op Instagram? En welke foto’s gebruik je 

best? Benieuwd hoe je hashtags gebruikt? Leer het tijdens de workshop op 18 september. Op 3 oktober 

leer je hoe je als KMO communiceert via sociale media. Wat content marketing is. En hoe je een slimme 

strategie uittekent. 

 

Het gemeentebestuur van Koksijde organiseert dit jaar verschillende gratis infosessies voor ondernemers 

over sociale media. Een sessie Instagram voor beginners op 18 september, een sessie Sociale media voor 

KMO’s op 3 oktober en een sessie Adverteren op Instagram (gevorderden) op 6 november. 

 

Praktisch 

De infosessies op 18 september en 3 oktober starten om 20 uur. Achteraf biedt het gemeentebestuur 

nog een drankje aan. Locatie: gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303. Schrijf je nu al in voor de workshops 

via www.koksijde.be/Infosessie_SoMe want het aantal deelnemers voor elke sessie is beperkt.  

 

logo VLAIO  

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/Infosessie_SoMe
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Een hele dag fun op Oostduinkerke Kids 

Op zaterdag 21 september 2019 vindt Oostduinkerke Kids plaats. Het belooft opnieuw een supertoffe dag 

te worden met attracties voor alle leeftijden. 

Oostduinkerke Kids vindt plaats in Oostduinkerke-Dorp, in de Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en 

op het binnenplein van het Navigo-Nationaal Visserijmuseum. De hele dag, van 10.30 tot 18 uur, kunnen 

de kinderen zich uitleven op de verschillende attracties. Voor een dag plezier betaal je 2 euro per kind.  

 

Opendeur bij Brandweer Oostduinkerke 

De Brandweer van Oostduinkerke zet ook tijdens Oostduinkerke Kids haar deuren open voor het publiek. 

Kom alles te weten over het leven van een echte brandweerman tijdens verschillende spelen van de 

brandweer! 

 

Tip: Plezand, de gemeentelijke kinderkrant, viert dit jaar zijn 10de verjaardag en dat wordt gevierd met 

een feestelijke infostand.  

 

 

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

 

Beeld: oostduinkerke kids 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Fris je verkeerskennis op tijdens de verkeersquiz 

De wegcode verandert voortdurend. Niet eenvoudig om alle nieuwe regels bij te houden. Dankzij deze 

quiz voor senioren krijg je een opfrissing van de wegcode. Want heel wat verkeerssituaties komen aan 

bod. 

• Wat mag en wat mag niet op de openbare weg? 

• Welke brandstof is het meest milieuvriendelijk? 

• Hoe zit het nu ook alweer met de voorrang? 

 

Praktisch  

De quiz vindt plaats op maandag 23 september in c.c. CasinoKoksijde (Theaterzaal) om 14 uur.  

De prijs bedraagt 2 euro. Elke deelnemer krijgt een nuttig geschenk.  

Schrijf je in via katleen.calcoen@koksijde.be of 058 53 43 10.  

Dit is een initiatief van de seniorenadviesraad en Politie Westkust. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wandel in stijl langs de Kok’s mode promenade 

 

De Zeelaan verandert in een mode-laan waar de modewinkels uit de Zeelaan je de nieuwste trends 

tonen. Flaneer tussen de drie podia met modehows. Drank- en eetstandjes zorgen voor een extra 

aangename sfeer. En natuurlijk wordt alles omkaderd met prachtige muziek. 

Nieuw: prachtige old timers die opgesteld staan in de Zeelaan. Absolute trekpleister is het Citroën eiland 

met een aantal authentieke vrachtwagens en Citroen DS modellen die omgebouwd zijn tot trek- en 

kraanwagens. De oldtimers nemen het tegen elkaar op in een schoonheidswedstrijd. Bovendien is er ook 

een rondrit met start en aankomst in de Zeelaan. 

 

Praktisch 

Kok’s mode promenade vindt plaats op zaterdag 28 september van 10 tot 18 uur. Plaats van afspraak? 

De Zeelaan in Koksijde-Bad. Haal het programma met de planning van de attracties en de modeshows op 

in de deelnemende zaken. 

 

Info: 058 51 14 61 – organisatie: Hartje Koksijde 

Beeld: Koks’ Mode promenade - affiche 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde schiet nieuw seizoen op 
gang  

Op 1 januari 2000 zwierde het cultuurcentrum CasinoKoksijde haar deuren open voor het grote publiek. 

Een jong en onervaren team begon met veel goesting aan een avontuurlijke reis. Op 1 januari 2020 viert 

het Casino haar 20ste verjaardag. En daarom schiet het cultuurseizoen 2019-2020 half september 

feestelijk op gang met een druk openingsweekend.  

 
Guido Belcanto – Een zanger moet trachten pijn te verzachten 

Donderdag 19 september – 20 uur 

 

Dertig jaar muziek en hartstocht. Hoog tijd voor een theatertournee met zijn magistrale band  

Het Broederschap. Ze openen een muzikale schatkamer die zelfs de meest doorgewinterde fans met 

verstomming slaat. Belcanto brengt niet alleen zijn grootste succesnummers, maar ook vergeten parels, 

rariteiten en onuitgebrachte songs. Laatste tickets. 

Beeld: Guido Belcanto - een zanger moet trachten pijn te verzachten © Johan Jacobs 

 

Humo’s Comedy Cup on Tour 

Vrijdag 20 september – 20 uur 

 

Herbeleef de finale van de tweejaarlijkse wedstrijd Humo’s Comedy Cup, wellicht de sterkste finale ooit. 

De winnares van deze editie is Amelie Albrecht. Ze brengt gortdroge humor zonder franjes, maar met 

een fantastische timing. De blonde postbode uit Dendermonde brengt de twee andere finalisten mee naar 

Koksijde: de sympathieke en charismatische Jasper Posson en de grofgebekte Sander VDV. Dit 

vrolijke trio wordt vergezeld door gastheer en MC Seppe Toremans. 
 

Benjamin Vandewalle – Walking The Line  

Zaterdag 21 september – 11, 14 en 16 uur 

 

Voor zijn project Walking the Line trekt choreograaf Benjamin Vandewalle samen met het publiek de stad 

in. Je vertrekt als een groep individuen en transformeert gaandeweg tot één collectief lichaam. Deze 

gechoreografeerde wandeling is een aaneenschakeling van tableaux vivants en laat je met een nieuwe 

blik naar de publieke ruimte kijken. 

Beeld: Benjamin Vandewalle - Walking the Line © Dario Prinari 

“Walking the line is een fantastische ervaring, die clever is opgebouwd en onze blik op de stad toch 

minstens voor een poos veranderd heeft.” De Standaard 
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Antoon Lachky Company – Cartoon (6+) 

Zondag 22 september – 15 uur 

 

Dit surrealistisch en feestelijk danssprookje tovert een glimlach op je gezicht. Anton Lachky toont in 

Cartoon een familie waarin elk kind zijn of haar plaats kent of niet wil kennen. De vier dansers vertonen 

een zotte draaikolk van dans en spelletjes. De soundtrack is een mix van bekende popsongs en 

hartverscheurende melodieën van Bach en Mozart. 

 

Beeld: Anton Lachky Company - Cartoon ® Ioulia Zacharaki 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Abdijmuseum, c.c. CasinoKoksijde en poëziecentrum slaan 
handen in elkaar: twee topvoorstellingen i.k.v. Bouwen voor 
de eeuwigheid 

De tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid draait op volle toeren. Tijdens het laatste 

weekend van september zet het Abdijmuseum Ten Duinen, samen met het cultuurcentrum 

CasinoKoksijde en Poëziecentrum vzw, het thema van de expo extra in de verf met twee 

parels van voorstellingen.  

 

Hoogbouw met woorden  

Wees welkom op deze unieke voorstelling waarin spoken word en muziek hand in hand gaan. Drie jonge 

getalenteerde dichters gaan aan de slag met het thema Bouwen voor de eeuwigheid. 

De Nederlandse muziekgroep WOLKEN heeft net een wondermooie EP uit en zorgt voor de muziek 

tussendoor en op het einde. Volgens Radio 1 klinken ze zelfs als Eefje De Visser en Spinvis. Ervaren 

schrijver-cowboy-dichter Christophe Vekeman is de gastheer van de avond en trakteert tussendoor ook 

op eigen verzen. 

De drie jonge dichters zijn Lisette Ma Neza, Astrid Haerens en Hind Eljadid. Lisette is 

vicewereldkampioene en Belgisch kampioene Poetry Slam. Kort samengevat is deze poëzievorm een mix 

van performance, energie en dichtkunst. Hind is nog zo’n geëngageerde slampoëte. Op de Ultima Awards 

deed ze de monden in een volle Ancienne Belgique openvallen met een ijzersterke performance. Astrid 

kennen we van het recente project Iedereen dichter, een organisatie van Achthoek en Poëziecentrum 

vzw. Tijdens mei en juni verkende ze acht verschillende dorpen en steden in de Westhoek, waaronder 

Koksijde, om mensen “dichter te brengen én dichter te maken.”  

 

Praktisch 

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 27 september om 20 uur in c.c. CasinoKoksijde 

(theaterzaal). Tickets: www.casinokoksijde.be (voorverkoop: 12 euro, 15 euro aan de deur)  

Foto credit: ©Mieke Vekeman-De Ley-Koen Broos-Jolien Vandenberghe-Gilles Fischer) 

 

De Nwe Tijd – Heimat 3 (how to build a home) 

Dit gezelschap bouwt een huis voor James Wood. Dat is een Engelsman die op 23 november 2016 een 

reactie plaatste onder een YouTube-filmpje met als titel to build a home, een melancholisch liedje over 

het verlangen naar een thuis. Hij schreef in die reactie dat het niet goed met hem ging en dat zijn beste 

vriend een jaar eerder zelfmoord had gepleegd. Tot drie keer toe had die vriend hem op die bewuste 

avond proberen te bellen, maar hij had zijn telefoon niet opgenomen, omdat hij op zijn Playstation zat te 

spelen. Hij schreef dat hij zich zo schuldig en verdrietig voelde. En eenzaam. Niemand reageerde.  
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Pas toen hij een jaar later zijn bericht had aangepast en schreef dat het nog steeds niet goed met hem 

ging, stuurden plots honderden mensen virtual hugs, hartjes en advies naar hem. 

De Nwe Tijd ging op zoek naar James. Wie is hij? Hoe gaat het nu met hem? En waarom is er in Engeland 

sinds kort een minister van Eenzaamheid?  

Met al deze vragen doet De Nwe Tijd een even grappige als droevige poging om een huis te bouwen op 

de scène. Voor James Wood. En voor iedereen die een beetje op hem lijkt.  

 

Praktisch 

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 28 september om 20 uur in c.c. CasinoKoksijde 

(theaterzaal). Tickets: www.casinokoksijde.be (14 – 12,5 euro (abo5) – 11 (abo8 en < 26 jaar)euro)   

Beeld credit: ©Alexander Daems 

 

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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Lezing in de bib: leer meer over Henry van de Velde, 
wegbereider van het Bauhaus 

Van de Velde begint zijn carrière als kunstschilder, maar hij laat de schilderkunst achterwege en slaat de 

weg van de architectuur en de toegepaste kunsten in. In 1899 vestigt hij zich in Duitsland en beleeft er 

een blitzcarrière met gebouwen in een stijl die het midden houdt tussen Arts-and-Crafts en Art Nouveau.  

Benoît Vandeputte vertelt je alles over deze toonaangevende Belgische architect (1863-1957). In zijn 

lezing besteedt Benoît aandacht aan de evolutie van zijn werk en plaatst het in een internationale 

context. Spreker Benoît Vandeputte is architect en medezaakvoerder van het bureau Van Damme - 

Vandeputte architecten. Hij is gespecialiseerd in de restauratie van beschermd en niet-beschermd 

erfgoed en verdiepte zich in het leven en werk van Henry van de Velde.  

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op donderdag 26 september om 20 uur. Schrijf je in aan de balie van de bib, via 

koksijde.bibliotheek.be of via bibactiviteiten@koksijde.be. Inschrijven kost 3 euro voor leden van de bib, 

6 euro voor niet-leden. 

 

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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Laat je Bruegels verwennen op zaterdag 12 oktober in de bib 

Met een Bruegels feest viert de bibliotheek van Koksijde samen met jou het leven en de tijd van Pieter 

Bruegel de Oude die 450 jaar geleden overleed. Want 2019 is het Bruegeljaar. 

  

• Vroege vogels starten om 8.30 uur met een uitgebreid ontbijtbuffet tussen de boeken 

(volwassenen/jongeren vanaf 12 j. 6 euro | kinderen tot 12 jaar 3 euro). De plaatsen zijn beperkt 

dus schrijf je nu al in.  

• Om 10 uur tovert meesterverteller Selle de Vos verhalen tevoorschijn uit de verzameling 

prachtige Bruegelse schilderijen, grafische tekeningen en etsen in Bruegel verteld (vanaf 10 

jaar). Selle de Vos verbeeldt met woorden wat Bruegel heeft geschilderd. De luistervoorstelling is 

gratis, maar vergeet niet om je in te schrijven. 

• Een Bruegels feest kan natuurlijk niet zonder volksspelen. Ontdek de Trou-madame, het tonspel, 

de toptafel, de sjoelbak en de Pudebak. Je komt op adem met een (h)eerlijk kopje koffie, thee en 

Fairtrade versnaperingen. 

 

Praktisch 

Het feest vindt plaats op zaterdag 12 oktober. Schrijf je in via koksijde.bibliotheek.be, 

bibactiviteiten@koksijde.be of 058 53 29 53. Ten laatste op dinsdag 8 oktober. I.s.m. met de dienst 

Milieu en Duurzame ontwikkeling. 

 

Beeld: Bib - Bruegel 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

058 53 29 53 

bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wetenschappelijke nascholing UGent - Koksijde 

 

Omhels de zee voor het te laat is: over schoonheid en essentialiteit 

Maandag 18 november: Planeet Oceaan: onbekend en vooral onbemind  

Maandag 25 november: De huilende vriend 

Maandag 2 december: De onbekende weldoener 

 

Een gezonde kijk op rugklachten  

Maandag 3 februari: Bewegen, de cruciale schakel voor een gezonde rug. Prof. Lieven Danneels 

Maandag 10 februari: Operatieve mogelijkheden voor de behandeling van pathologie ter hoogte van de 

wervelzuil. Prof. Bart Poffyn 

Maandag 17 februari: Rugpijn. Hoe je erover denkt doet er toe. Prof. Geert Crombez 

 

Uitdagingen voor het onderwijs: er zijn geen simpele recepten 

Maandag 9 maart: Hoog mikken en dan zakken. De consequenties van een hiërarchisch 

onderwijssysteem. Prof. Mieke Van Houtte 

Maandag 16 maart: Meertaligheid: waarom willen we de ander ontzeggen waar we zelf wel pap van 

lusten? Prof. Piet Van Avermaet 

Maandag 23 maart: PISA … over wat scheef gaat in onderwijs. Prof. Hilde Van Keer 

 

Een parel onder de oesters – historiek van de legendarische 

Ostendaise 

Maandag 20 april: Ruth Pirlet, coördinator wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Oostduinkerke 

 

Praktisch 

De prijs voor de volledige lessencyclus bedraagt 30 euro. De lessen vinden plaats op maandag van 14 tot 

16 uur in de Theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Reserveer je pasje op www.casinokoksijde.be of aan de 

balie van het cultuurcentrum.  

Vraag de brochure in het bespreekbureau, Casinoplein 11, Koksijde.  

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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StAPwest leert dans, muziek en woordkunst aan 
volwassenen 

Muziekatelier – Op vrijdag van 19.15 tot 21.15 uur. Instrumenten: piano, gitaar, dwarsfluit, klarinet, 

saxofoon, slagwerk, hobo, fagot, trompet, trombone, viool, cello, contrabas, orgel en zang. Vanaf de 

derde graad kies je ook uit de optie oude muziek (traverso of klavecimbel) of jazz/pop-rock (piano, 

gitaar, slagwerk of combo). 

 

Woordkunst-drama – Op donderdag van 19.15 tot 21.15 uur. Toneel spelen, dichten of verhalen 

vertellen. Leer hoe je op een podium staat.  

 

Danslab – Op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus start met een basisopleiding dans zodat 

iedereen kan instappen.  

Iedereen die reeds afgestudeerd is aan de Academie (4.3) kan zich terug inschrijven voor één of 

meerdere van de bovenstaande cursussen. Ook voor kinderen (vanaf 6 jaar) biedt StAPwest heel wat 

cursussen aan. 

 

Info: www.stapwest.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tips van de jeugddienst 

Vervoer nodig na het uitgaan? Haal dan je taxicheques af 

Vanaf maandag 2 september mogen Koksijdse jongeren geboren tussen 2003 en 1994 (m.a.w. tussen 

16 en 25 jaar) een pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst voor 5 euro. Elk pakje is 30 euro waard. 

Je krijgt dus van ons een geschenk van 25 euro. 

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

Breng je identiteitskaart mee en een officieel document waarop je adres staat. Snel zijn, want de 

voorraad is beperkt. Foto jeugddienst taxicheques 

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

 

De gemeente betaalt je animatorcursus terug 

Heb je dit jaar een animatorcursus gevolgd? Weet je dat het gemeentebestuur van Koksijde 50% van je 

cursusgeld terugbetaalt met een max. van 100 euro per vorming? Dien het bewijs van je vorming en je 

rekeningnummer in op de dienst Jeugd. 

Info: jeugddienst@koksijde.be – 058 53 34 44 

Foto jeugddienst animator 

 

Proef mee van natuur met de Zeevonk 

Natuurwerkgroep De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 

jaar. Eén zaterdagnamiddag per maand organiseert de Zeevonk een leuke buitenactiviteit. Trek je 

natuurschoenen aan en ga op verkenning in bos, duin en strand. 

  

Kom op zaterdag 14 september om 14.00 uur langs om gratis te proeven. De uitvalsbasis van  

De Zeevonk is De Korre (Koningsplein, De Panne). 

Info en inschrijven: www.dezeevonk.be.  

 

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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What’s in a name? De Koksijdse jeugddienst is op zoek naar 
een nieuwe naam en vraagt jouw hulp  
What’s in a name?  

Verbondenheid, uitstraling, jeugdigheid, … Kortom, een goeie naam is belangrijk.  

Daarom is de jeugddienst op zoek naar een nieuwe naam die de jeugd van Koksijde vertegenwoordigt.  

 

Via de digitale enquête kun je je mening laten weten over wat jij wil voor een toekomstig jeugdcentrum. 

Niet alleen de infrastructuur telt, je kan er ook je zegje kwijt over wat de jeugddienst jongeren moet 

aanbieden. Een speelplein, een klimmuur, een dansplek, … Laat je wildste ideeën de vrije loop.  

 

Bovendien is er een wedstrijd aan verbonden.  

Wie de enquête invult maakt kans op één van deze prijzen:  

5 duo cinematickets bij cinema Koksijde  

5 pakketjes taxicheques t.w.v. 30 euro  

5 duo toegangstickets voor de halloweenfuif op 29/10  

3 rituals giftsets met verzorgingsproducten  

3 cadeaubons voor gellishnagels bij esthetiek Elle’la  

3 cadeaubons t.w.v. 15 euro bij Mira Oostduinkerke  

2 gratis 5 beurtenkaarten voor muzieklessen  

2 tickets voor Plopsaland De Panne  

2 tickets voor Plopsaqua De Panne  

1 pakket van 1000 fortnite V-bucks voor playstation  

1 Xbox giftcard t.w.v. 10 euro  

1 Itunes giftcard t.w.v. 10 euro  

De hoofdprijs is een skateboard bij Oodeekay Skateshop t.w.v. 100 euro  

 

Ga dus snel naar de website www.depit.be/whats-name  

De enquête loopt tot het einde van dit jaar. De prijzen worden vanaf 11/10 om de 14 dagen verdeeld. De 

laatste dag dat de enquête kan ingevuld worden is 31/12. De laatste winnaars worden bekend gemaakt 

op 03/01/2020. 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

http://www.depit.be/whats-name
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
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Terug naar de inhoudstafel 
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De Koksijdse jeugdraad steunt fuiven en nieuwe projecten 

 

Win 1.500 euro met jouw fuifconcept 

Inderdaad, de jeugdraad van Koksijde geeft een subsidie van 1.500 euro voor jouw fuif. Zo krijg je als 

fuiforganisator een financieel duwtje in de rug. Vooral fuiven met een uniek, origineel of vernieuwend 

concept scoren hoog. 

 

Praktisch 

De subsidie is bedoeld voor jongeren van 16-30 jaar of fuiven die exclusief op die doelgroep gericht zijn. 

Dien een aanvraag in bij de jeugdraad en/of stel je concept voor op één van de vergaderingen.  

Op www.depit.be staat 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 allerhande praktische info.  

Beeld: Jeugdraad fuifconcept 

De jeugdraad steunt jouw project 

Ben jij bezig met een vernieuwend project en kan je een duwtje in de rug gebruiken?  

De jeugdraad van Koksijde deelt subsidies uit aan gedreven Koksijdse jongeren. De jeugdraad beschikt 

over 1.500 euro die verdeeld kan worden over de ingediende projecten. De voorwaarde: jouw project is 

er voor en door jongeren en het komt ten goede van de Koksijdse kinderen of jongeren. 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Leer je kleuter zwemmen 

Kan je kleuter niet of nog niet goed zwemmen? Volg dan snel de cursus kleuterzwemmen. De ideale start 

om je kind met water te leren omgaan. De lessen vinden plaats op dinsdag en vrijdagavond.  

Data: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 en 25 oktober + 5 en 8 november. 

Groep 1: vanaf 4 jaar, watergewenning, van 17 tot 17.45 uur 

Groep 2: vanaf 5 jaar, kleuterzwemmen, van 17.45 tot 18.30 uur 

 

Praktisch 

Locatie: Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker (Pylyserlaan 30). Leden van de Gezinsbond betalen 40 

euro, niet-leden 55 euro. Betalen doe je ter plaatse. 

 

Info: Marianne Vandenberghe – 058 51 86 55 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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September is maand van de sportclub 

Van 1 tot 30 september plaatst Sport Vlaanderen de clubs en hun werking in de kijker. De Koksijdse 

sportclubs zetten hun deuren open voor geïnteresseerden.  

Stip woensdag 18 september aan in je agenda voor de actie Breng je sportclub naar school. Ben je lid 

van een sportclub? Kom dan die woensdag in je sportoutfit naar school: in judopak of basketbaloutfit, 

met ruiterlaarzen of een badmintonracket… Registreer jouw school via www.sport.vlaanderen en maak 

kans op een mooie prijs.  

Info: www.koksijde.be/maandvandesportclub  

 

Scholenveldloop 

Op dinsdag 24 september zetten alle kinderen van het 1e tot het 6e leerjaar hun beste beentje voor op de 

sportsite in Koksijde-Dorp (sporthal, voetbalvelden en zwembad). De jongens van het 6e leerjaar bijten 

de spits af om 13.45 uur. Kom zeker supporteren.  

 

Beeld: veldloop 

 
Op zoek naar jouw ideale sport? 

Kijk dan zeker in de sportbrochure. Dat is een handig overzicht met het sportaanbod in Koksijde voor het 

seizoen 2019-2020. Haal de brochure vanaf de eerste week van september bij de dienst Toerisme 

(Zeelaan 303, Koksijde), de Sportdienst (Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke) of via 

www.koksijde.be/sportaanbod.  

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wielerliefhebber? Bekijk dan dit schitterend aanbod  

 Dirty Flanders Gravelride op zondag 1 september 

o Een recreatieve fietstocht voornamelijk over offroad wegen.  

o Keuze uit twee afstanden: 165 en 83 km. Start (tussen 9 en 11 uur) en aankomst aan 

The Wave 

o Organisatie: Sandman Events  

  

 Kermiskoers wielertoeristen op maandag 9 september 

o Van 18 tot 21 uur, start in de Vrijheidsstraat in Oostduinkerke 

o 15 ronden, in totaal 50 km  

o Organisatie: WTC De Meeuw (Marc Prophete, 058 51 79 00) 

 

36ste Grote prijs Robert Legein en ereprijs Venise: wielerwedstrijd voor elite zonder 

contract en beloften op donderdag 12 september 

o Van 15 tot 17.45 uur, start in de Vrijheidsstraat in Oostduinkerke 

o Organisatie: Oostduinkerkse Kustsprinters (Chris Vanleeuwen, 058 59 38 44) 

 

Wielerwedstrijd Keizer der Juniores op zondag 15 september: 

o Voormiddag: tijdrit in Wulpen van 6 km 

o Namiddag finalerit in Koksijde: 9 ronden van 11,1 km 

o Organisatie: Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw  

(Jan Deramoudt, 0499 69 17 11) 

 

Wielerwedstrijd in Wulpen op zondag 29 september  

o Van 16 tot 17.30 uur, start en aankomst op de Dorpsplaats  

o Organisatie: Wielerclub Wulpen (Tommy Vanhoucke, 0498 76 76 18) 

 

Beeld wielerwedstrijd 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:sportdienst@koksijde.be
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Vouw vogels voor Vrede 

Pax Christi Vlaanderen (PCV) organiseert dit jaar voor de 30e keer de Vlaamse Vredesweek (21 september 

tot 2 oktober). Met de oproep Mag het wat meer zijn? vraagt de organisatie de nieuwe regering om meer 

te investeren in Vrede. 

 

Met de actie Vouwen voor de vrede wil Pax Christi op het einde van de Vredesweek zo veel mogelijk 

kraanvogels (symbool voor een voorspoedige en vredevolle wereld) overhandigen aan de federale overheid. 

Een signaal om meer dan vroeger in te zetten op vrede, ook financieel. Koksijde steunt dit initiatief en 

roept dan ook iedereen op om thuis, samen met vrienden, op school, in verenigingsverband,… kraanvogels 

te plooien. De gemeente installeert een plekje in de bibliotheek waar je de kraanvogels vouwt of binnen 

brengt.  

 

Praktisch 

De actie loopt van 2 september tot uiterlijk 28 september. Daarna worden de kraanvogels naar Brussel 

gebracht. Breng je kraanvogel binnen in de bibliotheek (Casinoplein 10). In de bib vind je ook het nodige 

materiaal om ter plekke te vouwen. 

 

Info: ina.vanthienen@koksijde.be - dienst Internationale Samenwerking  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Populieren maken plaats voor extra natuur  

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid velt een erkende 

bosexploitant vanaf september zeventig hoge populieren langs de P. Verhaertstraat in Oostduinkerke.  

Het vellen van deze bomen is voorzien in het beheerplan voor de Plaatsduinen. Het kappen van de 

bomen zorgt voor meer veiligheid en extra natuurwaarden. 

 

De hoge populieren zorgen voor veel schaduw en bladval waardoor de oorspronkelijke duingraslanden 

verdwijnen. Duinen die een hoge botanische waarde hebben en het leefgebied vormen van vlinders, wilde 

bijen en andere insecten zoals de harkwesp en de blauwvleugelsprinkhaan. In de omgeving van het 

jeugdverblijf De Eglantier komt een struikenrand. Struiken zoals de wilde liguster, wegedoorn, 

kardinaalsmuts en veldolm vormen een toevluchtsoord voor insecten of bieden een nestplaats voor 

allerlei zangvogels. 

 

Info: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) - guy.vileyn@vlaanderen.be - 0479 89 01 16 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Extra nestgelegenheid voor de Eikelmuis in Koksijde 

Samen met de Huismussenwerkgroep Koksijde voorziet de gemeente Koksijde extra nestgelegenheid 

voor de Eikelmuis rond het Abdijmuseum Ten Duinen.  

De eikelmuis of het fruitratje is met haar schattig snoetje, zwart zorro-masker en lange pluizige staart 

één van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren in Vlaanderen. Ook aan de Westkust is de soort 

nog aanwezig. Vooral kleine loofbosjes met een wat ruigere ondergroei van bv. bramen zijn zeer in trek. 

De voorliefde voor fruit en de gewoonte om de wintermaanden al slapend door te brengen op beschutte 

plaatsen, bracht de eikelmuis in de woonomgeving van de mens. Toch wordt het dier door zijn nachtelijke 

levenswijze zeer weinig opgemerkt.  

 

De ornithologische vereniging De Roodmus bracht de bal aan het rollen. Zij merkten bij de controle van 

de vogelkasten op de site van het Abdijmuseum Ten Duinen dat er eikelmuizen leefden.  

Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde trok met het voorstel om extra 

nestgelegenheid te voorzien naar het gemeentebestuur. Schepen van Milieu Guido Decorte: “We waren 

meteen overtuigd en ondersteunden de actie met de aankoop van acht kasten in houtbeton. Met deze 

kleine daad hopen we op een mooi resultaat. Misschien vinden we dit najaar al eikelmuizen in de kasten 

terug. En bovenal is het een mooie gelegenheid om nog eens de rijke biodiversiteit in Koksijde onder de 

aandacht te brengen. Ook dat is van belang.’       

 

Beeld Eikelmuiskast: op de foto v.l.n.r: Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum Ten Duinen), Nathalie 

Haentjens (dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling), Eddy Vandenbouhede en Conny Vandenbussche 

(Huismussenwerkgroep Koksijde), Guido Decorte (schepen van Milieu), en Jan Vandromme (diensthoofd 

Milieu & Duurzame Ontwikkeling). 

 

Info: 

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

Cursus Natuurverkenner aan de Westkust – Van 9 september tot 19 oktober. Zes theorielessen en 

vier excursies. Prijs: niet-leden Natuurpunt: 60 euro, leden 54 euro.  

Meer info: www.natuurpuntwestkust.be/cursus-natuurverkenner-aan-de-westkust.  

Schrijf je in via walter.wackenier@scarlet.be of 0476 87 70 93 

 

Workshop Mondiaal koken – Op maandag 23 september vanaf 19 uur. Organisatie: Kim’s Kitchen 

i.s.m. de dienst Internationale Samenwerking. Prijs: 25 euro (incl. materiaal, water, wijn). Schrijf je vóór 

16 september in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17 (max. 8 deelnemers). 

 

Wandeling + workshop bessen – Op zondag 29 september om 14 uur en maandag 30 september om 

19 uur. Afspraak wandeling (Noordduinen): t.h.v. de Zuid-Abdijmolen J. Van Buggenhoutlaan Koksijde-

Bad. Afspraak workshop: Duinenhuis. Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.  

 

Week van de fair trade – Van 2 tot 12 oktober. Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of  

058 52 48 17. 

• Vroege ochtendwandeling met fairtrade-ontbijt – Op zaterdag 5 oktober om 7 uur. 

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

• Fairtrade-wijnproeverij met Oxfam wereldwinkel – Op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur. 

Organisatie i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Veurne. Prijs: 8 euro. Schrijf je in vóór 3 oktober (max. 

15 deelnemers). 

• Workshop Fairtrade-chocoladeproeverij – Op donderdag 10 oktober om 19.30 uur. 

Organisatie: i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen. Prijs: 6 euro. Schrijf je in vóór 5 oktober 

(max. 15 deelnemers). 

 

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

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

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

Schrijf je in via onthaal@bakkerijmuseum.be of 058 31 38 97.  

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis  Terug naar de inhoudstafel 

http://www.natuurpuntwestkust.be/cursus-natuurverkenner-aan-de-westkust
mailto:walter.wackenier@scarlet.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:onthaal@bakkerijmuseum.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
http://www.koksijde.be/duinenhuis
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Het staat in de sterren geschreven… 
De Koksijdse astronomievereniging De Sterrenjutters organiseert opendeurdagen en voordrachten. Meer 

info over deze vereniging vind je op www.sterrenjutters.be.  

 

Voordracht Sterrenjutters: Euclides – Op vrijdag 6 september om 19.30 uur.  

Prof. Sven Derycke komt spreken over de Euclides-missie. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde. 

Prijs: 4 euro (leden) en 5 euro (niet-leden). Schrijf je in via info@desterrenjutters.be of 058 52 48 17 

(Duinenhuis). 

 

Neem een kijkje in de sterrenwacht – Vanaf vrijdag 20 september om 21 uur, elke derde vrijdag van 

de maand. Gratis toegang. Info: info@desterrenjutters.be – www.desterrenjutters.be. 

 

Cursus sterrenkunde – Op woensdagavond 23, 30 oktober en 6 en 13 november van 19.30 tot 21.30 

uur. Je krijgt een algemeen overzicht van astronomie. Prijs: 30 euro. Schrijf je voor 30 september in via 

info@desterrenjutters.be. 

 

Beeld: De sterrenkijker op het dak van 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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Het Sociaal Huis Koksijde zoekt extra begeleiders voor de 
TOPPIE-klassen 

De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle lagere scholen in Koksijde. Eén of twee keer per week 

begeleiden vrijwilligers, ondersteund door Shirley Tyteca (bezielster en verantwoordelijke van dit 

project), kinderen van het 5de en 6de leerjaar bij hun huiswerk. Ook is er aandacht voor het leren plannen 

en organiseren of om gewoon een babbeltje te slaan.  

 

Oproep 

Het Sociaal Huis zoekt nog extra begeleiders voor de TOPPIE-klassen (vanaf september).  

Wie? Oud-leerkrachten, (groot)ouders, mensen die graag werken met jonge kinderen (5de en 6de 

leerjaar). Vrijwilligers (pedagogische ervaring is niet vereist) die deze jongeren graag helpen evolueren 

op schoolniveau en hun zelfvertrouwen een boost geven.  

 

De huiswerkklas start om 16.15 uur en duurt tot 17 uur. Eén keer in de maand, telkens op 

woensdagochtend, komen alle vrijwilligers samen om te overleggen, te brainstormen en gezellig een 

potje koffie te drinken. Elke vrijwilliger staat samen met minstens 1 of 2 andere vrijwilligers in een team 

en loopt eerst een tijdje mee alvorens erin te vliegen. 

Is dit op jouw lijf geschreven? Neem dan nu contact op.  

 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sociaal Huis ondersteunt mantelzorgers  

Het Sociaal Huis Koksijde biedt zorg op maat aan voor mantelzorgers. Niet alle mogelijkheden zijn even 

goed gekend. Carine Desaever, diensthoofd Thuiszorg, geeft daarom uitleg over deze diensten:  

• Gezinszorg 

• Poetsdienst 

• Klusjesdienst 

• Personenalarmtoestellen 

• Sociale dienstverlening (info over uitkeringen en premies, wilsbeschikkingen, …) 

Afspraak op maandag 3 september van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). 

 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Beeld: Logo de luisterschelp 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Ontmoet mensen uit je buurt 
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 13 september in ’t oud Klooster (Strandlaan 239, naast de kerk, Sint-Idesbald) 

Woensdag 25 september in de W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek, Koksijde-Bad) 

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

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

 

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

 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 
  

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be


 

 

 

 

 

P 49/56 

 

 

 

 

Tai Chi voor senioren 

Tai Chi is een Chinese bewegingsactiviteit in een ontspannen sfeer. Het is effectief als valpreventie, 

bevordert de energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde bloedsomloop en werkt rustgevend op 

lichaam en geest. Een manier van bewegen waardoor je volledig tot jezelf komt. De lesgever is Marc 

Suwier, vrijwilliger van het Sociaal Huis.  

 

Beginners: vanaf donderdag 12 september, van 9 tot 10 uur, in de zaal voor vloersporten in 

Koksijde-Dorp 

Gevorderden groep 1: vanaf maandag 16 september, van 9.30 tot 10.30 uur, in de Bolledroom in 

Oostduinkerke 

Gevorderden groep 2: vanaf donderdag 12 september, van 10.30 tot 11.30 uur, in de zaal voor 

vloersporten in Koksijde-Dorp 

 

Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. Draag losse kledij of schoenen met platte zolen. Prijs: 1,5 

euro per les. 

 

Info: katleen.calcoen@koksijde.be – 058 53 43 42 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Je bent nooit te oud om bij te leren - Levenslang leren voor 

senioren 

De informatisering zet zich door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale 

trein springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet. Om dit te voorkomen, biedt de 

seniorenadviesraad cursussen aan om de nieuwe media (smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. 

Ook geschikt voor absolute beginnelingen. Een overzicht van alle cursussen vind je op 

www.koksijde.be/levenslangleren.  

 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde –  

058 53 43 42  

 

Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be 

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel mee.  

Deze cursussenreeks is een initiatief van de SAR (seniorenadviesraad). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Hou je geest gezond 

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale gezondheid spreken als het niet goed gaat? 

Daarom is het belangrijk én nodig om te werken aan je geestelijke gezondheid vóór er problemen zijn.  

En dat doe je tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.  

 

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

Film Free Solo (c.c. CasinoKoksijde) 

Een berg beklimmen zonder beveiliging. Loopt dat goed af? 

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

 

Lezing over veerkracht door Michael Portzky (bibliotheek Koksijde) 

Is veerkracht aangeboren ? Kan je je eigen veerkracht meten en doen groeien?  

Donderdag 3 oktober. Van 19.30 tot 22 uur. Prijs: 6 euro of 3 euro voor leden van de bib.  

Schrijf je in via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. 

 

Een goede babbel met een potje koffie (markt Koksijde-Bad, Zeelaan t.h.v. de Rufus) 

Kom langs voor een goed gesprek op vrijdag 4 oktober in de voormiddag. 

 

Paul Verhaeghe praat over intimiteit (c.c. CasinoKoksijde) 

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

toch zo moeilijk om die te vinden? 

Donderdag 9 oktober. Van 19.30 tot 22 uur. Prijs: 5 euro of 3 euro voor leden van de bib. Schrijf je in - 

voor 2 oktober - via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. 

 

Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding 

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

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

brengt, onder begeleiding, lotgenoten samen.  

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Help iemand met jouw bloed 

Het vraagt minder dan een uur van je tijd en je helpt er drie mensen mee. Kom dus zeker langs. En 

achteraf krijg je nog een drankje en een geschenkje. 

Dagelijks hebben mensen bloed nodig 

Ben je al 18 en nog geen 71 jaar? Aarzel dan niet om bloed te geven. Je redt er mensenlevens mee.  

Donderdag 29 augustus, Koksijde-Dorp, 17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) 

Woensdag 4 september, Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan) 

Woensdag 11 september, Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg 

 

Beeld: Foto bloedinzameling Danny Geryl - tijdens de bloedafname op 5 juni doneerde Danny Geryl voor 

de 100ste keer bloed. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Volg vandaag nog een cursus Eerste Hulp 

Wat doe je als je kind kokend water over zich heen krijgt? Of hoe handel je als je partner een hartaanval 

krijgt? Het Rode Kruis leert wat je best doet in dergelijke situaties. Volg daarom van september tot 

november de gratis cursus Eerste Hulp. Via praktische oefeningen en heel wat didactisch materiaal 

verhoog je jouw zelfredzaamheid.  

 

Praktisch 

De cursus start op 11 september. Schrijf je in via vorming@koksijde.rodekruis.be.  

Of bel naar 0479 33 09 12. Locatie: 't Oud Schooltje, Kerkstraat 20, Koksijde.  

Data: 11, 18 en 25 september / 2, 9, 16 en 23 oktober / 6, 13 en 20 november. Telkens van 19 tot 22 

uur. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bedank vanaf nu voorbeeldige chauffeurs  

Je kent ze wel… chauffeurs die straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Maar wat met 

mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En je 

krijgt de kans om de control cruisers in je straat te bedanken.  

 

Waardeer de control cruiser 

De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 

De meeste chauffeurs willen zich aan de snelheidslimiet houden, maar af en toe hebben ze een 

geheugensteuntje nodig. Bovendien zouden één op de vier mensen de automobilisten die het rustig aan 

doen, willen bedanken. Daarom is er nu dus de control cruiser: een positieve term voor chauffeurs die 

zich aan de snelheidslimiet houden. Binnenkort verdeelt de VSV samen met de Vlaamse gemeenten 10 

000 borden om aan het raam te hangen. Zo bedank je de control cruisers in je straat. 

 

Foto control cruiser 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijdenaar Yvo Peeters werd onlangs 70 en bundelde 
daarom al zijn gedichten in één uitgave 

Het poëzieboek Voor de eindmeet even omzien, een halve eeuw op versvoeten is al de 107de 

uitgave van Yvo Peeters. Eerder publiceerde hij al uitgebreid over geschiedenis, taal, recht en 

politiek. Maak kennis met Yvo Peeters, de enige Koksijdenaar die in alle uithoeken van de 

wereld is geweest.  

 

Waarvoor staat de titel Voor de eindmeet even omzien?  

Yvo Peeters: “Eerst was het de bedoeling om dit boek tien jaar geleden uit te brengen naar aanleiding 

van m’n zestigste verjaardag. Maar de administratieve voorbereiding en de verzameling van alle 

tekstmateriaal nam meer tijd in beslag dan ik had gedacht. Deze titel is trouwens niet negatief bedoeld, 

de realiteit is eenmaal dat het grootste deel van mijn leven nu achter de rug is.”   

 

Wat zou je graag bereiken met je schrijfsels? 

Yvo: “Dichters willen in principe niets bereiken. Een gedicht is voor mij de beste manier om innige 

gedachten uit te drukken, een soort van scherm tussen droom en realiteit. Al sinds mijn jeugdjaren 

schrijf ik mijn gedachten neer. Naarmate ik mezelf verder ontwikkelde, nam die drang om me uit te 

drukken alleen maar toe. Mijn opleidingen en connecties in het studentenmilieu, vooral in academische 

kringen, waren hierin cruciaal. De meerwaarde van dit verzameld werkstuk is dat je de evolutie ziet die ik 

maakte als mens en als schrijver. De cirkel is zo rond.”  

 

Is de gemeente Koksijde aanwezig in je gedichten? 

Yvo: “Niet rechtstreeks, maar als rasechte Koksijdenaar speelden Koksijde en de Westhoek uiteraard een 

cruciale rol in mijn persoonlijke ontplooiing. Er zijn minstens tien gedichten in het poëzieboek die 

verwijzen naar de zee, dus in die zin spelen mijn roots dan toch mee.”   

 

Wat zijn de toekomstplannen? 

Yvo: “Er zitten nog enkele schrijfprojecten in de pijplijn. Zo werk ik voor de gemeentelijke archiefdienst 

aan de geschiedenis van de wijk Maartenoom. Ik ben ook bezig met publicaties over  religieus 

bouwkundig erfgoed in Koksijde en de lokale postgeschiedenis, iets waar mijn familie nauw bij betrokken 

was.” 

 

Je staat bekend als globetrotter. Welke reizen staan er nog op het programma? 

Yvo: “Ik zette ondertussen al voet aan wal in 286 landen en gebieden. Geen enkele landgenoot zwierf 

ooit meer rond. Er zijn in totaal 196 internationaal erkende staten, daarvan heb ik er twaalf nog niet 

bezocht. Het is geen obsessie, maar mijn ultieme doel is om binnenkort de magische drempel van 300 
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bestemmingen te halen – in totaal zijn er 325 (opgelijst door de club van wereldreizigers). Mijn 

eerstvolgende reis gaat naar Oost-Siberië, van daaruit neem ik de boot naar Japan en een tiental 

eilanden in de Stille Oceaan. In november trek ik naar Pitcairn en het Paaseiland, het Polynesisch eiland 

met de beroemde beelden. Ik kijk daar geweldig naar uit.” 

 

Steekkaart Yvo Peeters 

Geboren in Veurne op 13 juli 1949 

Bracht zijn jeugd door in onze gemeente, woont nu in Koksijde-Bad 

Liep middelbare school in het Atheneum in Veurne, deed hogere studies aan de VUB en UGent, doctoreerde in het 

vergelijkend Europees recht  (Urbino, Italië) 

Werkte twaalf jaar in het onderwijs en van 1983 tot 2009 als federaal en Vlaams ambtenaar 

Voerde vele opdrachten uit voor o.a. VN, UNESCO, Raad van Europa en EU 

Voorzitter W. Cobergherstichting voor het erfgoed van de Westhoek 

 

Voor de eindmeet even omzien, een halve eeuw op versvoeten (Uitgeverij: Flying Pencil) – 108 blz., 17 

ill. Te verkrijgen in Standaard Boekhandel in Koksijde en bij de auteur 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


