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Koksijde schittert tijdens het eindejaar 

 
De kerstverlichting in Koksijde heeft een ijzersterke reputatie. Veel mensen komen speciaal naar Koksijde 

om zich onder te dompelen in de sfeer met lichtjes. Ook deze winter wordt een voltreffer. De dienst 

Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt alles zelf en is al sinds mei bezig met de blikvangers. Ook de 

Groendienst en dienst Technisch onderhoud werkt hard mee om alles tijdig in het straatbeeld te plaatsen. 

Een extra reden om tijdens de donkere dagen toch die levensbelangrijke buitenlucht op te snuiven.  

Je weg wordt verlicht door onze schitteringen.  

 

Lokaal Bestuur Koksijde zorgt letterlijk voor licht aan het einde van de tunnel. Zeker in deze tijden 

kunnen we ons hier allemaal aan optrekken. In grote lijnen zorgt de gemeente voor sfeerverlichting in de 

omgeving van dorpskernen, handelszones en kerken. Nieuw deze winter zijn een aantal ankerpunten op 

onze zeedijken zoals in Koksijde-Bad.  

 

Nieuwe schitteringen 

Koksijde-Bad (De Poort, Zeelaan) 

Een grote ijsbeer skiet aan de rotonde het nieuwe jaar in. Dit kunstwerk wordt de blikvanger van de 

kerstschitteringen in Koksijde. Let vooral op zijn hoofd. Hij wordt de nieuwe mascotte van Koksijde en 

krijgt de naam URSUS! Dit is een knap staaltje samenwerking tussen de smeden, decorateurs en 

electriciens van de Werf in Oostduinkerke. 

 

Oostduinkerke-Dorp 

De grote kerstbomen krijgen een nieuw jasje om de winter schitterend te doorstaan. Ook het Konzplein 

verwelkomt enkele kerstbomen. 

 

Oostduinkerke-Bad 

Ook dit jaar voorziet Koksijde een Bos van Commerce op het strand. De bomen worden verder uit elkaar 

gezet zodat er meer plaats is. Zo wandel je in coronaveilige omstandigheden door het strandbos.  

 

In de Albert I-Laan moesten onze technici extra creatief zijn. De verlichtingspalen zijn aan vernieuwing 

toe waardoor die de kerstlichten niet van stroom kunnen voorzien. Daarom wordt elke verlichtingspaal 

geflankeerd door een kerstboom en strooit de kerstman her en der met verlichte cadeaus.  

 

Zeedijk 

Op het Zouavenplein en het Prof. Blanchardplein staan fonkelende kerstbomen. Zo baadt het strand ook 

in kerstverlichting.  

 

Opfrissing 

Alle kerstlichtjes kregen tijdens de zomer een opknapbeurt. Alle snoeren werden gecontroleerd en ook 

alle lichtjes werden getest. Een titanenwerk.  

 

Nog tot 3 januari 

De kerstverlichting brandt nog tot zondag 3 januari. Telkens van 7 tot 9 uur en 15 tot 23 uur.  

Op kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ’s anderendaags 9 uur.  

 
Prettige feestdagen! Terug naar de inhoudstafel 
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Eindejaar mét aandacht voor lichtjes én lokale koopwaar 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke / dienst Toerisme pakt deze winter uit met enkele mooie 

eindejaarsacties. Met ‘Koksijde fonkelt’ en de ‘cadeaubonactie’ wordt het een sprankelend jaareinde.   

 

Koksijde fonkelt: zorg mee voor licht in deze donkere tijden 

Prijzenpot van 7.500 euro! 

Wist je dat Koksijde elk jaar in een zee van licht fonkelt tijdens de kerstperiode? 

Bijna 150.000 lampjes verdeeld over 45 spotlights, goed voor 7 km lichtsfeer. 

 

Doe met ons mee en zorg voor nog meer licht in deze donkere tijden als teken van hoop en 

verbondenheid, voor de zorgsector én voor elkaar! 

 

Hoe deelnemen? 

Maak van jouw voortuin, gevel/balkon of handelszaak een baken van licht en wie weet word jij één van 

de winnende hotspots in Koksijde. 

 

Bevestig jouw deelname voor 10 december 2020 via mail aan darius.hillewaere@koksijde.be met 

vermelding van naam, adres en e-mail. Vergeet zeker niet de vermelding van de categorie waarvoor je 

inschrijft: 

1. Voortuin 

2. Gevel/balkon/raamverlichting 

3. Handelszaak 

 

Gezelligheid loont! Een prijzenpot van 6.000 euro wordt verdeeld over alle winnaars die gekozen 

worden door een vakjury samengesteld door het Koninklijk Comité Koksijde in de Bloemen. 

Ook de inwoners en bezoekers van Koksijde kunnen stemmen op de leukste spotlight in Koksijde. 

Uit de ingediende stemformulieren (1 inzending per persoon) worden nog eens 30 waardebonnen van  

€ 50 verloot, goed voor 1.500 euro. 

 

Bij de dienst Toerisme kan je vanaf 19 december terecht voor een overzichtskaart met alle deelnemende 

spotlights en een stemformulier. #Koksijdefonkelt #Zorgvoorlicht 

 

Koop lokaal je cadeau voor eindejaar en win zelf een cadeaubon 

Prijzenpot van 5.000 euro! 

Leuke, lekkere of originele pakjes nodig voor onder de kerstboom? Je vindt sowieso iets in Koksijde, 

Oostduinkerke of Sint-Idesbald bij onze lokale handelaars. Wie een cadeau koopt bij één van de 

handelaars maakt kan op 1 van de 100 cadeaubonnen t.w.v. 50 euro. 

Hoe deelnemen?  

➢ Koop lokaal tussen 7 december en 3 januari: enkel aankopen in niet-essentiële winkels, take 

away, click & collect en online shopping voor een minimumbedrag van 50 euro. 

➢ Stuur voor 4 januari de foto van je aankoop (geschenk, cadeaubon, ...) + de foto van je kasticket 

of factuur door naar communicatie@koksijde.be (1 inzending per persoon) 

mailto:darius.hillewaere@koksijde.be
mailto:communicatie@koksijde.be
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➢ Op 13 januari zullen uit alle inzendingen 100 waardebonnen van elk 50 euro (2 x 25 euro) 

getrokken worden. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 

 

Een overzicht van onze lokale handelaars vind je hier: 

www.koksijde.be/koopkoksijde  

www.Koksijde.be/afhaalpunten 

#koopkoksijde #ikkoopeetdrinklokaal 

 

Hou zeker de website www.visitkoksijde.be/eindejaarsacties in de gaten voor alle info en 

wedstrijdreglement. 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/koopkoksijde
http://www.koksijde.be/afhaalpunten
http://www.visitkoksijde.be/
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Burger moet aanvraag tot erkenning als ramp vanaf nu zelf 
doen 

Voor tegemoetkomingen in door (natuur)rampen aangerichte schade op Vlaams grondgebied zijn enkele 

aanpassingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving. Zo is het o.a. niet langer Lokaal Bestuur 

Koksijde maar de schadelijder zelf die binnen zestig dagen de aanvraag tot erkenning als ramp moet 

indienen. De volledige wetgeving vind je in de Vlaamse codex.  
 

Het Vlaams Rampenfonds stelt een e-loket ter beschikking: rampenfonds.vlaanderen.be  

Voor schade tussen 1 januari en 9 november kan je nog het nodige doen t.e.m. 8/1/2021 
 

Verdere inlichtingen? overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of rampenfonds@vlaanderen.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vanuit het gemeentehuis digitaal op bezoek bij mensen in az 
West, KEI en woonzorgcentra  

Door de coronacrisis is er een bezoekverbod in het ziekenhuis az West in Veurne. Videogesprekken met 

patiënten zijn wel toegelaten. Heb je geen smartphone, computer of tablet? Dan geeft Lokaal Bestuur 

Koksijde jou de kans om te videochatten met een patiënt van het ziekenhuis.  
 

✓ Het callcenter voor videochat is operationeel in het gemeentehuis van Koksijde. Videogesprekken 

zijn mogelijk op dinsdag en donderdag tussen 14.30 en 15.30 uur.   

✓ Ook voor het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) en de woonzorgcentra is het mogelijk om een 

afspraak te maken. Elke namiddag van 14.30 tot 15.30 uur. 
 

Een videochat gebeurt op afspraak en met de nodige begeleiding.  
 

Info en reservatie: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sinterklaas komt langs bij CAMINO vzw  
Camino is een kledingbank die kledij en huisgerief – in goede staat – verzamelt. Deze spullen worden aan 

een symbolische prijs verkocht aan mensen met een beperkt inkomen. Met die kleine inkomsten en 

dankzij sponsors, verwent Camino hun klanten af en toe extra. En ook hun kinderen. Met de start van het 

nieuwe schooljaar kreeg elk kind een pakket schoolgerief of nieuwe schoenen. Straks brengt Sinterklaas, 

dankzij CERA, een doos duplo- of legoblokjes voor meer dan 100 kinderen. 
 

Zelf iets schenken? 

Door de coronamaatregelen is Camino voorlopig niet open. Heb je gerief liggen waarmee je iemand 

anders kan helpen? Hou die voorlopig bij en wanneer Camino terug opent, kun je dat afgeven tijdens hun 

openingsuren (Noordduinen, derde verdieping). 
 

Wat? 

Uitsluitend propere en herbruikbare kledij in goede staat. 

Huisgerief, babybenodigdheden, schoolgerei en speelgoed waar niets aan mankeert. 
 

Waar? 

Noordduinen, Helvetiastraat 47 (derde verdieping) 
 

Info: 0493 14 33 15 – 47camino@gmail.com   

Camino bedankt alle sponsors en in het bijzonder CERA voor de Sinterklaas-steun. 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Quarantaine-boekje voor wie dat nodig heeft 

Lokaal Bestuur Koksijde wil het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk houden. En daarom krijgen 

inwoners die in quarantaine moeten een brochure. Daarin staat een eenvoudige uiteenzetting met wat 

die quarantaine inhoudt. Of wat het verschil is met een isolatieperiode.  
 

Ook op de praktische vragen Wat moet je doen als je zelf ziek bent en Hoe zit thuisisolatie in elkaar vind 

je een antwoord in het boekje. Tenslotte kan je aftellen dankzij het Isolatiedagboek én staan er heel wat 

leuke doetips en een kleurplaat in het Quarantaine-boekje.  
 

Info en download via www.koksijde.be/coronavirus/hulp-nodig. 

 

Beeld: cover boekje 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuw: Podcast en website over DNA-onderzoek rond 
Koksijdse Merovingers  

Histories vzw lanceerde een podcast en een website rond het DNA-onderzoek naar de Merovingers die in 

Koksijde werden opgegraven. In oktober was er een staalafname voor DNA en isotopen bij vijf personen 

uit het oudste grafveld van de Duinenabdij (twaalfde eeuw) en zes individuen uit het oudste kerkhof van 

Wulpen (elfde-twaalfde eeuw). Dit materiaal wordt vergeleken met de analyses op de 

vroegmiddeleeuwse personen, opgegraven in de Ter Duinenlaan tijdens de bouw van het nieuwe 

politiegebouw. Deze laatstgenoemden leefden in de periode 650-750 na Christus.  

 

Waarom?  

De staalafname stond aanvankelijk gepland in maart, maar dat kon door de coronamaatregelen pas dit 

najaar worden uitgevoerd. Voor die gelegenheid werden enkele individuen uit de skeletcollectie voor 

eventjes vanuit het Abdijmuseum overgebracht naar het Koninklijk Belgisch Instituut der 

Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel.  

 

Wil je meer weten over dit onderzoek?  

Beluister dan de podcast en surf naar de gloednieuwe website www.merovingerdna.be.  
 

Het project Merovinger-DNA is een samenwerking tussen het Abdijmuseum ten Duinen, de KU Leuven, Tartu 

University (Estland), Histories vzw, Agentschap Onroerend Erfgoed, het KBIN en de VUB. 
 

Beeld: DNA onderzoek - Maarten Larmuseau (KU Leuven en Histories vzw) tijdens het DNA-onderzoek.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Abdijmuseum Ten Duinen zet in op collectieregistratie en -
beheer 

Ook achter gesloten deuren blijft Team Abdijmuseum Ten Duinen inzetten op de ontsluiting van de 

museumcollectie. Die collectieregistratie blijft belangrijk om zicht te krijgen op de omvangrijke 

Duinenabdij-verzameling. En dat is dan weer nuttig voor toekomstige expo’s en bruiklenen.  
 

Hoe werkt die registratie? 

Na de basisregistratie worden de stukken één voor één gefotografeerd, verpakt en opgeslagen in het 

depot. Het museumteam voert die gegevens in via een softwareprogramma waarna een selectie online 

wordt ontsloten.  
 

Ook natuurstenen uit de collectie worden gereinigd. Vaarwel aarde, zand, mossen, algen en andere 

steenbewoners. Zo worden de natuurstenen proper opgeslagen in het depot en/of dienen deze als 

presentatiestuk. Kortom, ondanks de sluiting zet het museum volop in op zijn (digitale) collectie.  

 

Bekijk de collectie 

Wil je de collectie van Abdijmuseum Ten Duinen en andere organisaties online ontdekken?  

Surf naar www.erfgoedinzicht.be. Volg het museum ook via Facebook en Instagram, want ook via die 

kanalen staat de collectie in de kijker. 

 

Beeld: Abdijmuseum ten Duinen - collectie  

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen  

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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Vijf historische weetjes over Ho(l)f Ter Hille  

 

Op zondag 11 oktober vond er een rondleiding plaats bij Koksijde Golf Ter Hille, onder begeleiding van 

gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. Deze rondleiding naar aanleiding van de Archeologiedagen was 

in een mum van tijd volzet. Voor wie er niet bij was, hieronder vijf interessante weetjes over Hof Ter 

Hille.  

 

1. De oude hoevewoning waar nu het clubhuis gevestigd is, dateert uit 1642-1644.  

Nog heel wat authentieke bouwelementen bleven intact na de renovatie. Zoals de eiken balken aan het 

plafond in de woonruimte, het tongewelf van de kelder of het dakgebinte van de zolder. Niet alles is 

zichtbaar voor het publiek, maar als je in de golfshop gaat, sta je eigenlijk in die oude woonruimte.  

 

2. Tijdens de opgravingswerken op Ter Hille werd er een kolfslof gevonden.  

Een wat? Een kolfslof is de voorloper van een clubhoofd, het onderste gedeelte van een golfclub. Het stuk 

dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Bewonder het stuk in het huidige clubhuis, samen met 

nog enkele andere archeologische vondsten. 

 

3. Op het golfterrein vind je de legendarische duivelsput.  

Hole 18 van de Langeleedcourse kreeg zelfs de naam Devil’s hole. Verschillende kronieken en verhalen 

geven aan hoe duister en onheilspellend deze plek was. In deze bodemloze put verdween alles wat je 

erin gooide. Ook de koets van de eigenaars van hof ter Hille (of was het een gravin?) en zelfs een 

pastoor.  
 

Archeologisch onderzoek leverde daarvan geen bewijs. Er werd wel heel wat puin en ander afval 

teruggevonden uit de late negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw, wat erop wijst 

dat men heeft geprobeerd om de put te dichten. En mét succes. Tijdens de aanleg van het golfterrein 

werd de put terug de moerassige put van weleer… 

 

4. Het domein heette niet altijd Ter Hille.  

Die naam, verwijzend naar de duinen, duikt pas op rond de zestiende-zeventiende eeuw. Hoe de plek 

daarvoor heette? In de veertiende eeuw dook de naam Hof Pikegny regelmatig op, naar de toenmalige 

eigenaar (de Picardische edelman Ferri de Picquigny). Ook de naam Pharis, dat vuurtoren betekent, was 

in de middeleeuwen een veelvoorkomende benaming. Was er dan ooit een vuurtoren op Ter Hille? Geen 

gekke denkpiste, want de zee, de zeedijk en zelfs de aanlegsteigers lagen vroeger dichter bij Hof Ter 

Hille dan vandaag.  

 

5. Het hof werd aangekocht door de Duinenabdij in 1342 en werd gebruikt als pachthoeve.  

Het was een typische middeleeuwse hoeve, opgedeeld in een residentieel gedeelte en één voor 

bedrijfsactiviteiten. Rond het hof lag een brede gracht om nieuwsgierigen buiten te houden en de dieren 

binnen. Ten Duinen was één van de big five onder de abdijen in middeleeuws Vlaanderen. Op het 

hoogtepunt, rond 1300, bezat de abdij 10.000 hectare, verdeeld over vier landen: Nederland, België, 

Frankrijk en Engeland.  

 

Beeld golf ter hille - Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck geeft toelichting voor de oude hoevewoning van 

Ter Hille 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geen koude winteravonden dankzij deze vijf leestips van de 
bibliotheek  

Niets is gezelliger dan op een koude, donkere en natte winterdag genieten van een leuk boek. En dat in 

combinatie met een dekentje en een drankje, knus in de zetel.  

 

Niets wees erop dat er iets zou gebeuren die nacht …  

In de bibliotheek vind je de meest prachtige kerst- en winterverhalen. Om zelf te lezen, maar ook om 

voor te lezen. Het bibteam selecteerde zelf enkele boeken die je zeker moet lezen: 

✓ Het vroor dat het kraakte : de mooiste winterverhalen (Sylvia Vanden Heede) 

✓ Wintervuur: verhalen voor koude dagen (Carl Norac) 

✓ Een kerstvertelling (Charles Dickens) 

✓ Kerst met Poirot (Agatha Christie) 

✓ Kom vanavond met verhalen... : eigentijdse kerstvertellingen (Robert Alberdingk Thijm) 
 

Dan is het nu nog wachten op de sneeuw. 

 

Ben je op zoek naar een goed boek?  

Gebruik Mijn Leestipper voor persoonlijke leestips. Deze dienst tipt boeken uit de collectie van de bib 

volgens je eigen smaak en voorkeur. En dat elke maand. Om je voorkeuren te kennen, maakt Mijn 

Leestipper gebruik van je leenhistoriek en je leesprofiel. Log in via je Mijn Bibliotheek-profiel op 

mijnleestipper.bibliotheek.be. Zo krijg je elke maand leestips in je mailbox. 
 

Het beste van 2020 volgens… het bibteam 

Het jaar zit er weer bijna op. Hoog tijd voor een terugblik naar het beste van 2020 op literair, muzikaal 

en filmisch vlak. Op de sociale media van de bib ontdek je heel de maand de favorieten van de 

bibmedewerkers. Benieuwd welke boeken, cd’s of films hun harten hebben veroverd in 2020? Volg dan 

de Facebookpagina of Instagramaccount van de bib en laat je verrassen door de keuze van het 

bibliotheekteam. 

 

Blader door de sinterklaascollectie 

Op 6 december is het weer zover: de verjaardag van Sinterklaas. Ontdek de reeks sinterklaasboeken die 

de bib (of was het Sinterklaas?) voor je heeft klaargezet. Ga op jacht naar pakjes in een zoekboek, laat 

je meeslepen in een spannend voorleesverhaal of kies een leuke cd vol liedjes om mee te zingen. Je vindt 

het in de bib. 

 

Speel met woorden tijdens de poëzieweek 
SAMEN is dit jaar het thema van de poëzieweek. Deel je mooiste gedicht met de bibliotheek. Teken of 
knutsel er zelf iets bij, laat je fantasie de vrije loop. Werk alleen of SAMEN met je broer, zus, 

(groot)ouder of klasgenoten. Ga aan de slag, met veel of weinig woorden, voor groot en klein. 
 

Jouw creatieve inzendingen zijn welkom t.e.m. woensdag 16 januari.  
Geef ze af in de bibliotheek of stuur ze door naar jeugdbibliotheek@koksijde.be. 
 

Coronaproof: Afhaalbib is nog steeds operationeel  

Wil je contact met anderen beperken? Dan kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de 

afhaalbibliotheek. Ook leveringen aan huis voor 65-plussers en risicopatiënten zijn mogelijk.  

Info: koksijde.bibliotheek.be/afhaalbib 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nood aan een babbel? Een maaltijd aan huis of 
boodschappen? Contacteer het Sociaal Huis 

Lokaal Bestuur Koksijde is in deze moeilijke periode extra bezorgd. Er wonen heel wat mensen in 

Koksijde die zorg en warmte nodig hebben.  

 

De vrijwilligers staan klaar voor jouw dringende boodschappen 

Ben je minder mobiel en/of ziek? En kan je geen beroep doen op mensen in je buurt? Roep dan de hulp 

in van de vrijwilligers van het Sociaal Huis. De vrijwilligers halen jouw lijstje en contant geld op aan de 

voordeur en brengen de boodschappen terug tot aan jouw deur.  

Geef je aanvraag door op het nummer 058 53 43 30 of via vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be. 

 

Het Sociaal Huis levert maaltijden aan huis 

Dit zijn vriesverse maaltijden die gemakkelijk op te warmen zijn (in de microgolfoven). Heb je een 

maaltijd nodig? Neem dan contact op: 058 53 43 33 of evelien.lepla@sociaalhuiskoksijde.be. 

 

Koksijde belt 1.861 inwoners opnieuw op 

Koksijde telt 800 alleenstaande tachtigplussers en 861 alleenstaande zeventigplussers. Om te polsen of 

alles goed gaat, belt Lokaal Bestuur Koksijde hen opnieuw allemaal op.  
 

En de gesprekken slaan aan, zo getuigt één van de bellers: “De meeste mensen zijn blij verrast om nog 

eens opgebeld te worden, dat we vragen of alles nog oké is met hen. Velen doen dan ook een heel 

verhaal over wat ze allemaal al gedaan hebben en nog doen. Uit respect laat ik hen dan ook graag hun 

verhaal doen.” 

 

De Telefoonster: voor wie zich alleen voelt en af en toe nood heeft aan een babbel 

Wie wil, wordt wekelijks opgebeld door een telefoonster. Wat houdt dat in? 

Een vrijwilliger belt je op, op momenten die voor jou het best passen. Deze dienst is kosteloos. 

Wil je ook regelmatig een telefoontje krijgen? Bel dan naar Katrien Debruyne: 058 53 43 19. 

 

Ken je iemand die eenzaam is? 

Meld het op 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. Ook mensen die als vrijwilliger 

willen meewerken aan dit project, mogen contact opnemen. Er zijn momenteel veel mensen die alleen 

zijn en voor wie een telefoontje een lichtpunt is in hun dag!  

Laten we samen zorgen voor elkaar. Nu meer dan ooit. #topesterk 

 

Beeld: Nood aan een babbel - Peter Paelinck  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Steun de lokale ondernemers 

Lokaal Bestuur Koksijde roept iedereen op om zoveel mogelijk te kopen bij je lokale handelaar. 

Daarnaast treedt de dienst Lokale Economie ondersteunend op. 

 

We verzamelen alle info voor ondernemers op www.koksijde.be/coronavirus/handelaars. 

✓ Via de link informatie omtrent corona vind je heel wat nuttige info en downloads.  

✓ Ook alle verwijzingen met meer info over Vlaamse en federale maatregelen vind je hier. 

 

Horeca-uitbaters hebben jouw steun nodig  

Wil je de handelaars en restaurantuitbaters een hart onder de riem steken? 

Steun ze en maak gebruik van hun vernieuwde dienstverlening via webshops en afhaalpunten. 
 

Overzicht afhaalpunten (op kaart): www.koksijde.be/takeaway 

Lokaal Bestuur Koksijde roept op om minstens één keer per week een beroep te doen op de afhaalservice 

van de horeca-uitbaters. Geniet in je kot van de kookkunsten van onze topchefs!  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De jeugddienst is verhuisd  

Hun nieuwe stek vind je in de Zeelaan (42) in Koksijde-Dorp. De polyvalente zaal en het muziekproject 

De Muze blijven voorlopig nog op de huidige locatie (Kursaallaan).  
 

Wat vind je op de nieuwe locatie? 

✓ het loket en de bureaus van de jeugddienst 

✓ de uitleendienst: info via www.depit.be/uitlenen 

✓ vergader- en gespreksruimte  
 

Maak kennis met de nieuwe jeugddienst en neem ter plaatse deel aan de kerstballenactie.  

Kom langs, kies een kerstbal uit de kerstboom en win een leuke prijs. 

Deze actie loopt van 28 december tot 29 januari 2021. Tot snel! 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Strooidiensten staan klaar voor winterprikken 

Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en 

ijsvrij te houden. Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw 

geruimd. Dit is uiteraard niet mogelijk voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen ze hiervoor een 

beroep op jou.  
 

Maak zelf je stoep sneeuw- en ijsvrij 
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting 

staat ook in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te 

zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en 

onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de 

rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de 

voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - 

natriumchloride - aan te wenden." 
 

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken 

uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis. 
 

Vrije weg op 300 meter van je deur 
Daarnaast zet de gemeente Koksijde ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een 

vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt Lokaal 

Bestuur Koksijde rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kostprijs. Belangrijk uitgangspunt is 

dat de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning. 
 

Plan op website 
Op de website van Koksijde vind je een plan waarop je ziet welke wegen de gemeente sneeuwvrij maakt 

en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.  
 

Info: www.koksijde.be/strooidienst  

 

Foto’s sneeuw/sneeuwruimer 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Heb je hulp nodig bij het ruimen van sneeuw? 

Vorige winters telden weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best alert. Want volgens het 

politiereglement moet je bij sneeuw en ijzel het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis Koksijde stelt 

enkele vrijwilligers ter beschikking om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre omstandigheden 

niet buiten raken. Bij een hevige sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10.  

Voor deze dienstverlening betaal je 5 euro per uur en een kilometervergoeding van 0,34 euro per km.  
 

Belangrijk: de sneeuwtelefoon is er alleen voor zorgbehoevende personen die de sneeuw zelf niet 

kunnen ruimen. Bel naar het Sociaal Huis (elke werkdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur) en na dat 

telefoontje komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en weekenddagen.   
 

Sneeuwtelefoon Sociaal Huis: 058 53 43 10 of vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Help mensen die het moeilijk hebben in de winter 

De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen 

en mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. 

Zeker in deze coronatijden moeten we extra aandacht besteden aan mensen die het moeilijk hebben.  

Zo draag jij jouw steentje bij. In je eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite 

hebben om de winterdagen door te komen. Een kleine attentie, een coronaproof digitaal bezoek of een 

boodschap doen dan deugd.  

 

Vind je het moeilijk om die stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis 

Koksijde: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10. 
 

Een warme kerstperiode voor iedereen 
De kerstdagen zijn een tijd vol warmte. Helaas niet voor iedereen. Wie deze warmte niet heeft, voelt in 

die periode een groot gemis. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode? Ben je alleenstaand of 

heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal Huis: 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10. 

 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Samen dringen we de uitstoot van koolstofdioxide met 
veertig procent terug  

Ook al zijn de klimaatuitdagingen mondiaal, lokale besturen spelen een cruciale rol in het geheel. Wie 

zorgt er beter voor dat klimaat en energie geen ver-van-je-bedshow is? 
 

Minder CO2 

Samenwerking is noodzakelijk. Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de krachten met Diksmuide, Koekelare, 

Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. De West-Vlaamse 

Intercommunale kreeg de opdracht om voor ons een intergemeentelijk energie- en klimaatactieplan op te 

maken. De ambities liggen hoog. Dat moet. Tegen 2030 wil de groep de uitstoot van CO2 op het 

gezamenlijk grondgebied met veertig procent terugdringen. Tegelijk willen we ook klaarstaan voor de 

toekomst, onze veerkracht verhogen en ons aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. In 

het voorjaar van 2021 wordt ook jouw input gevraagd aan de hand van een enquête en klimaattafels. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 



 

 

 

 

 

P 20/25 

 

 

 

 

Broedgevallen zwaluwen en kerkuilen beloond in Koksijde 

 

Lokaal Bestuur Koksijde voorziet voor elke locatie waar kerkuilen, boerenzwaluwen en huiszwaluwen tot 

broeden kunnen komen, een premie tot 50 euro per soort. De vrijwilligers van Natuurwerkgroep De 

Kerkuil inventariseerden alle broedgevallen op het grondgebied. In totaal werden 25 inwoners beloond 

voor hun bijdrage om de vogels mee te beschermen en de biodiversiteit te versterken.  

 

Op de foto: de vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil, schepen van Milieu Guido Decorte, Danny 

Vermoote van de groendienst als bediener van de hoogtewerker en Jan Vandromme (diensthoofd milieu) 

te gast bij de hoeve van Roger Verdievel.  

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 34 39 – milieu@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zeehond gespot? Laat het dier met rust 

Wie aan de kust een zeehond op het strand ziet liggen, moet het dier vooral niet storen. Meestal is er 

niks aan de hand met de zeezoogdieren en is het niet nodig om ongerust te zijn. Afstand houden is de 

boodschap.  
 

Hou 20 meter afstand 

Het beste wat je voor zo'n vermoeide zeehond doet, is dus afstand houden. Anders komen de dieren in 

de problemen. Mensen willen zeehonden voederen of nat houden. En dat is helemaal niet nodig, want het 

zijn geen walvissen of dolfijnen die buiten het water niet overleven. Dat brengt stress teweeg bij de 

dieren. Hoe meer rust het dier krijgt, hoe groter de kans dat de zeehond gewoon verder kan leven in 

onze mooie Noordzee en niet naar een zeehondenopvang hoeft. Geniet van de dieren, maar hou twintig 

meter afstand. Dat geldt zowel voor mensen als voor honden.  
 

Ziek of niet ziek? 

Toch is het af en toe wél nodig om hulp in te roepen voor een zeehond. Als een zeehond zichtbare 

verwondingen heeft, hoest of zwaar ademt met open, droge ogen bijvoorbeeld. Ook een dier dat heel 

passief en plat uitgestrekt op het strand ligt, is misschien ziek. Al is het soms moeilijk om zo'n ziek dier 

te onderscheiden van een uitgeput exemplaar.  

 

Blijf ook dan op afstand en verwittig het zeehondenopvangcentrum via 0477 34 58 90 of info@sealife.be. 

Een extra foto of filmpje helpt hen om de situatie beter te beoordelen. 

 

In Koksijde komt Oscar – een oude grijze zeehond – regelmatig rusten. Bewonder hem dus vanop 

afstand.  

Beeld: zeehond 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Mondmaskers en flesjes alcoholgel belanden te vaak in zee: 
doe hier niet aan mee 

Plastic zakjes, flessen en sigarettenpeuken. Het probleem van afval in zee is bekend. Vandaag duiken ook 

mondmaskers op, niet alleen als zwerfvuil op straat, maar ook in zee. Via de wind, beekjes en rivieren 

komen ze daar terecht. Daarom lanceert de dienst Marien Milieu van Volksgezondheid een campagne die 

ons bewust maakt van het probleem en ons tips geeft om het beschermingsmateriaal bij te houden en 

correct weg te gooien.  

 

Probleem voor dieren 

Zeedieren zoals kwallen, vissen of vogels raken verstrikt in een mondmasker. Het is moeilijk zwemmen 

als de vleugels of vinnen vastzitten. Bovendien eten ze het ook op. Hun maag lijkt dan vol, maar ze 

verzwakken omdat ze te weinig energie opnemen. Met alle gevolgen van dien.  
 

Probleem voor ons 

Plastics blijven tot 450 jaar aanwezig en de kleine fragmenten verdwijnen zelfs nooit helemaal. Stukjes 

van dat soort afval komen in die dieren terecht en uiteindelijk ook in ons lichaam wanneer we die dieren 

opeten.  
 

Op de website van Volksgezondheid vind je heel wat tips over hoe jij de zee kunt beschermen. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geef bloed en red mensenlevens 

Het Rode Kruis van Koksijde blijft alert: ook in december vinden er bloedinzamelingen plaats. En dit jaar 

zijn deze inzamelmomenten belangrijker dan ooit, want door de coronacrisis is er een drastische terugval 

van het aantal bloeddonoren. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit negatieve gevolgen omdat 

die maar vijf dagen houdbaar blijven.  
 

Er is dus een constante opkomst van voldoende donoren nodig om alle patiënten te helpen. Dat dreigt 

een moeilijke taak te worden. Peter Van Acker, verantwoordelijke voor de bloedinzameling in Koksijde, 

doet nogmaals een warme oproep: geef bloed.  
 

➢ Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A): maandag 7 december om 17 uur 

➢ Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 16 december om 17 uur  

➢ Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): donderdag 17 december om 17.30 uur 

 

Het Rode Kruis van Koksijde wil Dirk Janssens uit Oostduinkerke via deze weg uitdrukkelijk bedanken. 

Dirk gaf in september voor de honderdste keer bloed, een voorbeeld voor velen!  
 

Info: www.rodekruis.be/afdeling/koksijde 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties  

Een grote brand, stormschade, overstroming, een zwaar warmte-onweer of een stroomonderbreking?  

Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Lokaal 

Bestuur Koksijde gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte brengt van een 

noodsituatie: via sms, e-mail of telefonisch. 

BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 

betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen, bv. als de coronamaatregelen worden aangepast.   
 

Registreer je nu 

Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be.  

Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.  

Logo 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Vrienden der Blinden zoeken avond- en weekendopvang 
voor geleidehonden  

Wil je 's avonds of in het weekend een toekomstige superheld in huis? Dan ben jij de geknipte persoon 

om deze vereniging te helpen. Maak mee het verschil.   
 

Wat houdt dit precies in?  

Deze honden trainen stevig tijdens de week. Daarom is het belangrijk dat ze tot rust komen in een 

huiselijke sfeer. Slapen en knuffelen zijn dan de hoofdactiviteiten. Tijdens het weekend behoort een 

gezellige wandeling met de hond zeker tot het programma. De Vrienden der Blinden zorgen voor het 

materiaal zoals voeding, leiband, bench (metalen kooi voor honden, red.) en speeltjes. 
 

Ben jij de perfecte match?  

➢ Je woont in de buurt van Koksijde en hebt geen kinderen jonger dan 8 jaar 

➢ Je hebt niet meer dan twee eigen honden en beschikt over een afgesloten tuin 

➢ Weekendopvang: je kan de hond ophalen op vrijdag (tussen 11 en 12 uur) en terugbrengen op 

maandag (tussen 7.30 en 8.30 uur ) 

➢ Avondopvang: je kan de hond ophalen tussen 16 en 17.30 uur en ’s ochtends terugbrengen 

tussen 7.30 en 8 uur  

➢ Je bent een dierenvriend in hart en nieren  
 

Antwoordde je op alles ja? Perfect. Dan kan je deze vereniging ongetwijfeld helpen.  
 

Heb je interesse? Of nog enkele vragen? Stuur een mail met de vermelding avondopvang of 

weekendopvang naar: instructeurs@vriendenderblinden.be of neem contact op via 058 53 33 00.  

 

Terug naar de inhoudstafel 


