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Persuitnodigingen 

 

• Onthaaldag Nieuwe Inwoners van 4 december > uitgesteld! 

 

• Zaterdag 11 december 2021: 

- 10.00 uur: huldiging sportatleten zaterdag 11 december om 10.00 uur – 

gemeentehuis 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt u vriendelijk uit op de huldiging van 

enkele jonge sportatleten uit Koksijde.  

 Ze haalden verschillende keren de pers met hun prachtige prestaties:  

➢ Vic Igodt – Tennis. Belgisch Kampioen. 

➢ Sterre Provoost – Marathon Atletiek Club Westhoek, Belgisch Kampioen 400 m cadetten. 

➢ Rendel Vermeulen – Atletiek Club Koksijde, Belgisch Kampioen 200 m junioren. 

➢ Yoran Deschepper – Atletiek Club Koksijde, Belgisch Kampioen 100 m en 200 m 

beloften, ook Vlaams Kampioen 200 m alle categorieën. 

➢ Christian Wérion – Atletiek Club Koksijde, Berglopen masters 60+&,  Belgisch Kampioen 

geworden op de 10 km op de weg bij de masters 60. 

 

De ontvangst vindt plaats in het atrium van het gemeentehuis, Zeelaan 303, Koksijde.  

Wij hopen u daar te mogen verwelkomen en vragen uw aanwezigheid te bevestigen vóór 9 

december 2021. Tel. 058/53 30 30 of per email communicatie@koksijde.be of  

koksijde.be/huldiging-sportlauraten 

 

- 11.00 uur: officiële opening tentoonstelling Jaak Van Buggenhout door burgemeester 

Marc Vanden Bussche – gemeentehuis (Zeelaan 303) 

Graag uw aanwezigheid bevestigen tegen ten laatste maandag 6 december aan de dienst 

Cultuur & Erfgoed. T. 058 53 34 40, cultuur@koksjde.be 

 

De tentoonstelling loopt van zaterdag 11 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 in het 

gemeentehuis, Zeelaan 303. Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren: maandag tot zaterdag 

9-12 uur, op maandag en woensdag 13.30-16 uur (gesloten op feestdag).  

=> uitnodiging in bijlage 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

  

mailto:communicatie@koksijde.be
https://www.koksijde.be/huldiging-sportlauraten


 

P 3/29 

 

 

Koksijde schittert nog meer tijdens het eindejaar 

De kerstverlichting in Koksijde heeft een ijzersterke reputatie. Ook deze winter wordt een voltreffer.  

De dienst Technieken (o.l.v. Neal Baelen) maakt alles zelf. Een extra reden om tijdens de donkere dagen 

buitenlucht op te snuiven. Je weg wordt verlicht door onze schitteringen. In grote lijnen zorgt de gemeente 

voor sfeerverlichting in de omgeving van kerken, dorpskernen en handelszones. Wist je dat alle 

kerstlichtjes bestaan uit energiezuinige ledlampen? 

 

Koksijde investeert elk jaar ongeveer 75.000 euro in het onderhoud en aankoop van kerstverlichting.  

Dit jaar werd 35.000 euro extra uitgetrokken voor de omtovering van de voorgevel van het Erfgoedhuis 

Bachten de Kupe (Oostduinkerke-Dorp) in een kersttafereel. Niet te missen.  

 

Nieuwe schitteringen  

• Oostduinkerke-Dorp: het Erfgoedhuis krijgt een voorgevel in kerststijl  

• Koksijde-Dorp: nieuwe kerststal met traditionele kerstfiguren 

• Koksijde-Bad: grote kerststrikken versieren Maartenoom (assistentiewoningen) 

• Oostduinkerke-Bad: vernieuwde lichtfonteinen op het Fabiolaplein 

• Handelskernen: verrassende fotodecoraties  

 

De lichten branden nog tot 9 januari. Op de verbindingswegen nog een extra week. Elke dag gaan de 

lichten aan tussen 7 en 9 uur en 15 tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond branden ze de hele nacht.  

 Beelden kerstverlichting 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijdse winterevenementen 
 

Belangrijk bericht over de activiteiten in dit persoverzicht 

Op het moment dat dit persoverzicht opgemaakt werd, was de impact van de nieuwe coronamaatregelen 

nog niet duidelijk. Bekijk daarom goed de website van de organisator om na te gaan of en hoe een 

geplande activiteit plaats vindt. Op www.tij-dingen.be/agenda wordt UiT in Koksijde zo up-to-date mogelijk 

gehouden.  

 

Lumineus Koksijde: dit winterspektakel mag je niet missen 

Tijdens de kerstvakantie vindt een totaalspektakel plaats aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Van 

zondag 26 december tot zaterdag 8 januari vormt de kerk het decor voor een fantastisch verhaal dat de 

legendes van onze kustgemeente tot leven roept. 

 

O.L.V.-ter-Duinenkerk als decor 

De gevel van de O.L.V.-ter-Duinenkerk vormt de achtergrond van een 3D-show. Verwacht je aan 

reuzengrote beelden, een show met professionele acteurs en speciale klank- en lichteffecten. 

 

Het verhaal 

Niet ver van de kerk verblijft Sofie met haar gezin in een vakantiehuis. Rond de kerstboom pakt iedereen 

zijn cadeautjes uit. Sofie is verwend, maar haar lievelingsgeschenk is een oude kerstbal. Wanneer ze de 

nepsneeuw in het object door elkaar schudt, wordt het meisje terug in de tijd geworpen...  

Lees meer op www.tij-dingen.be 

Praktisch 

Shows op 26, ,27, 28, 29 en 30 december. En ook nog op 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari. Telkens om 18 uur 

(op 26/12 om 20 uur).Duurtijd: 30 minuten. Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker verplicht. Tickets 

kosten 5 euro en koop je bij de dienst Toerisme.  

 

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

 Beeld 

 

600 m² schaatsplezier in openlucht 

Van 18 december tot 9 januari op het Theaterplein, voor het gemeentehuis, in Koksijde-Bad. 

Let wel: door de stijgende coronacijfers heeft de crisicel op 25/11 beslist om geen omringende 

kerstkraampjes te voorzien.  

 

Nieuw: thema-avonden 

Elke maandag- en woensdagavond wordt de ijsbaan het decor voor een speciale thema-avond. Ben je 

verkleed in het thema? Dan schaats je gratis. Een pyjama-avond of een Tirolerspecial. Niets is te zot. 

 

http://www.tij-dingen.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Schlager on ice 

Beleef een onvergetelijke avond op vrijdag 7 januari vanaf 19 uur en zing en dans mee met Yves Segers, 

Laura Lynn, Swoop, Jettie Pallettie en Sergio. Alle praktische info (openingsuren en toegangsprijzen) lees 

je later op www.tij-dingen.be  

 

Openingsuren 

• zaterdag 18 december tot donderdag 23 december: 14-21.30 uur 

• vrijdag 24 december: 14-17.30 uur 

• zaterdag 25 december t.e.m. zondag 9 januari: 10-21.30 uur 

• vrijdag 31 december: 10-17.30 uur 

 

Toegangsprijzen 

• Volwassenen: 4 euro 

• Kinderen < 16 jaar: 2 euro 

• Tienbeurtenkaart volwassenen: 35 euro 

• Tienbeurtenkaart <16 jaar: 15 euro 

• Scholen: gratis buiten de kerstvakantie 

• Huur schaatsen: 2 euro 

Je bent verplicht om handschoenen te dragen. 

 Beeld 

 

Shop in stijl op zaterdag 18 december 

De eindejaarsperiode is dé cadeautjestijd van het jaar. Fonkelende straatverlichting en sfeervolle etalages 

geven je een warm gevoel. Op zaterdag 18 december dompelen we de Zeelaan extra onder in 

kerstsfeer. Geniet van mobiele straatacts, jingle bells en scoor ondertussen de perfecte cadeaus.  

Nog energie over? Trek dan je schaatsen aan, want de ijsbaan opent in de loop van de namiddag. 

 

Tip 

Op zoek naar een passend geschenk voor familie of vrienden?  

Geef een KoksijdeBon cadeau en steun onze lokale handelaars. 

Info: www.koksijde.be/koksijdebon.  

 

Wandel je feestkilo’s weg tijdens de Winterwandeldag  

Stip zaterdag 8 januari aan in je agenda, want dat is het ideale moment om je benen te strekken en te 

bekomen van het eindejaarsgeweld. Koksijde schotelt je vijf wandelingen voor: van een wandeling langs 

een volledig verhard parcours tot een stevige kuitenbijter van 29 km voor de ervaren wandelaars. 

Inschrijven en vertrek in de Kerkepannezaal (tussen 8 en 14 uur). De prijs bedraagt 1 euro. eeld 

 

 

http://www.tij-dingen.be/
http://www.koksijde.be/koksijdebon
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Vijf verschillende parcours 

• Een volledig verhard parcours van 6 km. Ook honden zijn welkom op deze rustige route langs de 

Zeedijk en tussen de villawijken van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald. 

• Een prachtige wandeling van 10 km loodst je door drie stukken van de Noordduinen en de 

Houtsaegerduinen.  

• Iets steviger is de wandeling van 16 km via Koksijde-Dorp, die via de Langeleed uitmondt in het 

natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker. 

• Een uitbreiding op deze wandeling vind je op het parcours van 22 km: hier ontdek je ook de 

polders in Wulpen en struin je langs het terrein van Koksijde Golf Ter Hille. 

• Voor de doorgewinterde wandelaars voert de pittige tocht van 29 km je door heel wat 

natuurgebieden: Noordduinen, Oostvoorduinen, Hannecartbos, strand, Golf Ter Hille, 

Zeebermduinen, Ter Yde Duinen, Plaatsduinen en de Doornpanne. 

 

Praktisch 

De Winterwandeldag vindt plaats op zaterdag 8 januari. Inschrijven en vertrek in de Kerkepannezaal, 

tussen 8 en 14 uur. Prijs: 1 euro. 

 

Bos van commerce palmt het strand in  

Eén keer per jaar schieten de dennenbomen uit het zand in Oostduinkerke. Laat je betoveren door 

feeërieke lichtornamenten, verwarm je aan een heerlijk drankje en geniet van livemuziek. 

Ook voor kinderen is het bos een aanrader. Ze komen er in een andere wereld terecht met heel wat 

speciale activiteiten. Ontdek het bos vanaf zaterdag 25 december.  

Lees het volledige programma binnenkort op www.tij-dingen.be of visitkoksijde.be.  

 

Van oud naar nieuw met een knal 

Gemeente Koksijde wacht op nieuwe federale maatregelen voor wat de vuurwerken betreft.  

Onderstaand programma kan bijgevolg nog aangepast worden.   

Kom naar Baaldje voor een feestelijk vuurwerk. De ideale manier om 2022 in te zetten. In Koksijde 

moeten we geen boze geesten verjagen, maar het helpt misschien om het coronaspook definitief te 

verdrijven. Vuurpijlen, fonteinen en cakes dompelen de donkere hemel in een sprookjesachtige gloed.  

Afspraak op 31 december om middernacht op de zeedijk van Sint-Idesbald. Met medewerking van de 

handelaarsbond K-Baaltje.  

 Beeld: vuurwerk 

 

Koksijde Fonkelt: zorg voor een gezellige lichtsfeer  

De meest gezellige wedstrijd van het jaar, Koksijde Fonkelt, vindt ook deze winter plaats. Neem deel en 

laat Koksijde schitteren. Iedereen mag deelnemen: inwoners, tweedeverblijvers én handelszaken.  

 

 

http://www.tij-dingen.be/
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Hoe deelnemen? 

Bevestig je deelname voor 5 december via www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt. De verlichting moet 

uithangen tegen 13 december. Dit jaar komt er een extra categorie door de opsplitsing van gevels en 

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

 

Prijzenpot van 7.250 euro 

De vakjury bestaat uit de bestuursleden van het Bloemencomité. Zij gaan op pad en duiden per categorie 

en deelgemeente een top-drie aan. Nieuw dit jaar is dat de publieksjury de mooiste kerstversiering kiest 

tussen de deelnemende handelszaken. Uit alle ingestuurde stemformulieren worden na de kerstvakantie 30 

waardebonnen ter waarde van 50 euro verloot.  

Info en inschrijven: www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt – dienst Toerisme (058 51 29 10) 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde: een dubbele portie 
hoogstaande jazz  

In december spelen niet één maar twee Belgische jazzbands van topniveau in cultuurcentrum 

CasinoKoksijde. Twee bands voor de prijs van één.  

 

Backback plays Ellington  

Backback is een flamboyant Gents trio dat de zone tussen jazz, rock en potige grooves verkent via de 

stevige riffs van gitarist Filip Wauters (bekend van o.a. Het Zesde Metaal), de ronkende sax van Marc De 

Maeseneer (o.a. Lady Linn) en het even genuanceerde als tomeloze spel van drummer Giovanni Barcella 

(o.a. Moker). Met het project DEUK stript Backback de bigbandjazz van jazzlegende Duke Ellington tot 

trioformaat en hoe. Ze gaan aan de slag met een selectie verborgen parels uit zijn oeuvre, waarbij de 

bigband-arrangementen plaatsruimen voor de essentie. En dit met hun beproefde no-nonsenseaanpak en 

potige sound. 

 

Don Kapot  

De muziek van Don Kapot, dat is groove, groove en nog eens groove. Van de meest fysieke, opzwepende 

soort. Drummer Jakob Warmenbol, bassist Giotis Damianidis en baritonsaxofonist Viktor Perdieus 

combineren de energie en vrijheid van de vrije jazz met de totale trance van de beste dansmuziek. 

Krachtig en hypnotiserend. Don Kapot is nu al een sensatie in de Belgische muziekscene door de 

opzwepende en broeierige concerten, aanstekelijke humor en kleurrijke releases. Ze stellen hun album 

Hooligan (WERF Records) voor. 

 

Wanneer? Donderdag 9 december om 20 uur.  

Tickets voor deze fijne double bill kosten 14 of 11 euro (-26 jaar) Reserveer je tickets op 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 Beeld: 21.12.09 foto Backback © Benoît Van Maele 

 

Programma: www.casinokoksijde.be/programma 

 

Meer info: 058 53 29 99 - cultuurcentrum@koksijde.be - www.casinokoksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/programma
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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#Eindejaars 3: Bert Gabriëls lacht met 2021 

Eindejaarsconferences zijn een vak apart. Decennialang was Geert Hoste de onbetwiste koning waarna 

Michael Van Peel de fakkel met bravoure overnam. Nu beide heren de eindejaarsconferences vaarwel 

zegden, duikt Bert Gabriëls het gat in. Het lijkt alsof we een nieuwe koning hebben. De koning is dood, 

leve de koning! 

 

Zijn eerste eindejaarsconference uit 2019 - met ruim 40 voorstellingen - was meteen een groot succes. 

Corona daagde Bert uit om creatief te zijn en dat lukte, want met de hulp van ‘zingende krant’ Johnny 

Turbo en ‘factchecker’ Jeroen Verdick zette het trio in december 2020 een met vier sterren bekroonde 

studioversie neer. Die scoorde goed op Streamz, werd druk bekeken op de regionale zenders en was ook 

te horen op Radio 1. 

"In het midden van zijn leven denkt Steven Mahieu na over de dood, geriatrie en monogamie, en hij puurt 

daar heerlijke comedy uit." (De Standaard over #Eindejaars 1) 

 

Verwacht je aan een boeiende en gevarieerde eindejaarsconference met veel liedjes en parodieën die 

leiden tot geniale inzichten. Goed voor de lachspieren en meteen ook de perfecte afsluiter van 2021! 

 

Wanneer? Donderdag 23 december om 20 uur.  

Tickets voor de twee jazzconcerten (twee voor de prijs van één) en de eindejaarsconference van Bert 

Gabriëls kosten 16 of 13 euro (-26 jaar). Reserveer je ticket op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 Beeld: 21.12#Eindejaars 3  © Johannes Vande Voorde 

 

 

Programma: www.casinokoksijde.be/programma 

 

Meer info: 058 53 29 99 - cultuurcentrum@koksijde.be - www.casinokoksijde.be 

 

 

Het overlegcomité nam opnieuw extra maatregelen om de viruscirculatie te beperken.  

Welke gevolgen heeft dit voor je bezoek aan het cultuurcentrum? 

Verneem het allemaal op: www.casinokoksijde.be/alle-veiligheid-van-cultuur-genieten.  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.casinokoksijde.be/
http://www.casinokoksijde.be/programma
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
http://www.casinokoksijde.be/alle-veiligheid-van-cultuur-genieten
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Sandra Kim live in Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

Na haar overwinning in de eerste editie van The Masked Singer op VTM is Sandra Kim terug hot. Haar 

agenda staat bol van de concerten. Seniorenvereniging 55+ Actief/Vief Koksijde strikte haar voor een 

concert in cultuurcentrum CasinoKoksijde op donderdag 16 december.  

 

Sandra Kim kroonde zich voor de tweede keer in haar carrière tot koningin op televisie, 35 jaar na haar 

winst met J'aime la vie op Eurosong in 1986. De jury was elke week onder de indruk van de 

zangkwaliteiten van De Koningin en die kwaliteiten komt ze live bewijzen in CasinoKoksijde.  

Een organisatie van 55+ Actief/Vief Koksijde.  

De naamkeuze is geen toeval. Deze vereniging bestaat uit actieve 55-plussers en dat straalt ook af op hun 

werking. Volgend jaar staat alvast een brede waaier aan activiteiten op hun programma: een 

nieuwjaarsreceptie, een ludieke quiz, het betere theaterwerk, een busreis en een paasbrunch. Monique 

Vandewalle van 55+Actief zegt het zo: "Ben je 55 of een beetje ouder? Kom dan naar onze club om op een 

warme en familiale sfeer een paar van jouw dagen te vullen. Heb je nood aan een babbel of wat hulp? Dan 

staat iemand van ons voor je klaar. Ouder worden wil niet zeggen vastroesten, maar actief zijn in onze 

prachtige gemeente." Lees meer op www.tij-dingen.be  

 

Praktische info Sandra Kim Live: J'aime j'aime Koksijde 

Het concert vindt plaats op donderdag 16 december in cultuurcentrum CasinoKoksijde om 19.30 uur. 

Tickets kosten 35 euro en bestel je via patrickmullier@skynet.be of 0475 25 74 24. Ook verkrijgbaar via de 

dienst Toerisme.  

Meer info: Kris Thibaut - 0475 25 74 24 − kristibo@telenet.be of 55actiefkoksijde@gmail.com 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tij-dingen.be/
mailto:patrickmullier@skynet.be
mailto:kristibo@telenet.be
mailto:55actiefkoksijde@gmail.com
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Collectie Abdijmuseum uitgebreid met dichtwerk van 
Duinheren uit de 17e eeuw 

Abdijmuseum Ten Duinen beheert en onderzoekt de ruimere geschiedenis van de cisterciënzerabdij,  

de gemeenschap van de abdij in Koksijde en de herinneringscultuur rond de figuur Idesbald. Op een  

veiling werden twee loten aangekocht: één rond de Zalige Idesbald en één met Latijns dichtwerk 

verwijzend naar de herinneringscultuur rond Zalige Idesbald. 

 

Jongleren met het jaar 1667 

Vooral het dichtwerk is bijzonder. Het schriftje draagt op het voorblad de titel Epitaphium Beati Patris 

Nostri Idesbaldi, een Latijnse tekst naar aanleiding van de 500e verjaardag van Idesbalds overlijden, 

gevierd in de abdij op 18 april 1667. Onderaan staat als auteur D. LUCas De VrIese R. DUnensIs: Lucas de 

Vriese, religieus van Ten Duinen, in een chronogram (jaardicht, red.) met 1667 als oplossing (je telt alle 

hoofdletters op die Romeinse cijfers zijn). De Vriese zou in 1699 abt worden. Hij stond al bekend als ‘een 

behendig jaarschriftmaker en dichter’ (E. Schockaert) en het schriftje bevestigt dat duidelijk. Pagina’s lang 

jongleert hij met Latijnse regels die telkens het jaartal 1667 opleveren en daarna nog voor de jaren 1670 

tot 1675.  

 

Wie was Placidus Maseman? 

In de bundel werden ook teksten opgedragen aan Placidus Maseman. Verrassend. Want zijn naam past 

niet in het rijtje van grote heren en abten. Was hij ook bedreven in dit soort taalspelletjes? Misschien biedt 

dat dan de oplossing voor een drukwerkje uit 1683. Dat bevat uitvoerige lofdichten ter ere van Martinus 

Collé nadat hij tegenabt Terrasse overwonnen had. De auteur ervan is niet vermeld, maar hij betitelt 

zichzelf als een novice (iemand die bij intrede in het klooster een proeftijd loopt). In die periode vinden we 

zeven novicen terug, waaronder Maseman die op 26 november 1684 werd geprofest. Is hij de auteur van 

dit boekje? Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beleef het in het Abdijmuseum Ten Duinen 

Maak een draak van een tekening. Of juist niet… 

… want striptekenaar Steven De Rie leert je hoe je een draak tekent. In de themaopstelling Tekens & 

Symbolen van het Abdijmuseum ontdek je verschillende draakjes. Steven, bekend van de stripreeks 

Urbanus, helpt je om middeleeuwse draken op papier zetten. 

Wanneer? Op woensdag 29 december om 14.30 uur. Lees meer op www.tij-dingen.be.   

Schrijf je in via www.tenduinen.be.  

 Beeld: © Steven De Rie 

 

Muziektheater: verhalen uit de duinen door Ariane Vyvey en Stefaan Demoen 

In het Vanneuvillehuis is het op donderdag 30 december extra gezellig. Dan vertelt Ariane Vyvey oude 

verhalen over Koksijde terwijl ze muzikaal wordt begeleid door Stefaan Demoen. Het Vanneuvillehuis staat 

midden in de Noordduinen. Het was de plek waar wijlen Walter Vilain woonde, schilderde en zijn werken 

toonde. Onlangs werd het vissershuisje volledig gerestaureerd. In deze gezellige setting brengt dit 

Koksijdse duo twee lokale verhalen om van te smullen. 

Wanneer? Op donderdag 30 december om 14 en 15.15 uur. Voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar en 

volwassenen. De toegang is gratis, schrijf je in via www.tenduinen.be 

 

Doe je kerstboodschappen in het Abdijmuseum 

Wist je dat je in de museumshop originele cadeaus vindt voor jong en oud? Meestal exclusieve items.  

De museumshop streeft naar een aanbod dat duurzaam, eerlijk en ecologische is. Op 15 en 17 december 

vindt een degustatie plaats. Proef de Ligeriuscocktail op basis van de befaamde Dunewyn, een creatie ven 

Hotelschool ter Duinen. Lees meer op www.tij-dingen.be.  

Het Christmasshoppingevent vindt plaats op woensdag 15 december van 11.30 tot 16 uur en op 

vrijdag 17 december van 14 tot 18 uur in het bezoekerscentrum. Een absolute aanrader.  

 Beeld: kerstitems  

 

Save the date 

• Workshop LEGO® op woensdag 5 januari 

• Vertelwandeling Toen de dieren nog spraken op donderdag 6 januari 

 Lees meer in het volgende persoverzicht 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.tij-dingen.be/
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Activiteiten in de bib 

 

Het kan anders: waarom is het wél heerlijk wonen in een woonzorgcentrum? 

Luister naar het verhaal van Ann Peuteman. Ze is journaliste bij Knack en verdiept zich al jaren in het 

leven van tachtigplussers. Ze is de auteur van Verplant. Waarom het heerlijk wonen kan zijn in het 

woonzorgcentrum en Grijsgedraaid. Waarom we bang moeten zijn om oud te worden. 

 

Veel mensen zouden liever naar een woonzorgcentrum verhuizen dan alleen thuis wonen. Wat houdt hen 

tegen? De horrorverhalen in de media, de hoge factuur, het feit dat er veel zorgbehoevende ouderen 

wonen én de angst dat ze zichzelf niet meer kunnen zijn. 

Vooral dat laatste is een groot probleem. Wie naar een woonzorgcentrum trekt, moet elke dag een douche 

nemen, op tijd slapen, eten wat de pot schaft en ook nog vrolijk meedoen met zangstondes en 

bingonamiddagen. Al kan het ook anders. In sommige woonzorgcentra nemen ze vandaag al moedige 

pogingen om de bewoners zoveel mogelijk zelf over hun dagelijks leven te laten beslissen. Door al die 

vernieuwende praktijken en experimenten samen te brengen én de financiering aan te passen, zijn 

rusthuizen al een pak aantrekkelijker.  

 

Praktisch  

De lezing vindt plaats op woensdag 8 december van 19 tot 20.30 uur. Plaats van afspraak? De 

bibliotheek. Schrijf je in via www.avansa-ow.be, de prijs bedraagt drie euro (vijf euro voor niet-leden).  

 Beeld: copyright: © Ann Peuteman 

 

Ga mee naar Santiago de Compostela 

Maurits Groeninck neemt je mee naar de pelgrimswegen richting Santiago de Compostela. Hij brengt het 

verhaal van zeven caminos die je door Spanje en Portugal leiden. 

 

Pelgrim Maurits Groeninck (°1954, Ninove) is reisleider met een voorliefde voor de Spaanse taal. Hij 

bezocht ondertussen al 34 landen verspreid over Europa, Afrika en Amerika. Behalve stapper in onze 

Vierdaagse van de IJzer, is hij sinds 2016 een fan van de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela en 

dat onder invloed van enthousiaste senioren uit Koksijde die hem voorgingen. De microbe had hem al te 

pakken na zijn eerste staptocht van 200 km op Gallicische bodem. Zijn presentatie Veilig reizen en 

terugkeren krijgt een vervolg met de lezing Pelgrims stappen stevige tochten in tijden van corona. 

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op dinsdag 2 december om 19 uur in de bibliotheek. Schrijf je in via de balie van 

de bibliotheek of koksijde.bibliotheek.be. De prijs bedraagt drie euro. Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

 

 

http://www.avansa-ow.be/


 

P 14/29 

 

 

Geniet van de voorleesuurtjes in de bib 

Begin december is Sinterklaas al in het land. Luister op zaterdag 4 december naar één van zijn 

spannende avonturen. Ook tijdens de kerstvakantie schotelt de bib je gezellige winterverhalen voor:  

• Woensdag 29 december: voor kinderen van 6 tot 10 jaar 

• Op zaterdag 8 januari ronden we de kerstvakantie af met verhalen voor de kleuters. 

Alle voorleesuurtjes vinden plaats in de bib van 9.30 tot 10.30 uur. 

 Beeld 

 

De bibliotheek laat kleuters proeven van boeken… 

… en geeft alle kinderen van de eerste kleuterklas een prentenboek. De kleuters krijgen via school een bon 

mee die de ouders dan inruilen in de bibliotheek. Vergeet je exemplaar dus niet af te halen. Alle eerste 

kleuterklassen krijgen dat boek ook cadeau, zo wordt de klasbibliotheek uitgebreid.  

Lees meer op www.tij-dingen.be. 

Dit kaar koos de bib voor een interactief boek, geen klassiek voorleesverhaal of prentenboek. De kinderen 

doen dus meer dan alleen kijken en luisteren. De bib-medewerkers vinden het belangrijk om de liefde voor 

boeken zoveel mogelijk te verspreiden. Daarom willen ze kinderen al van kleins af laten kennismaken met 

boeken en de bibliotheek. Zo wordt leesplezier gestimuleerd. In samenwerking met Kind & Gezin krijgen 

Koksijdse kinderen van 6 en 15 maanden oud boekenpakketjes. 

 

Wil je de bibliotheek beter leren kennen? 

Volg dan één van de rondleidingen. Elke eerste maandag van de maand leidt een medewerker je rond in 

onze boekenkathedraal. Je krijgt uitleg over de verschillende materialen, waar je die vindt en hoe je iets 

opzoekt in de catalogus.  

Je krijgt uitleg over de zelfuitleenbalies en de betaalautomaat. Misschien wil je weten hoe je lid wordt? Of 

waar je tijdschriften en kranten kan lezen?  

We vertellen je alles over activiteiten waaraan je kan deelnemen, lezingen en cursussen. Kortom: alles wat 

je wil weten over de bib. Je krijgt ook een blik achter de schermen en achteraf krijg je een kop koffie of 

thee. Zo leer je de bib zeker beter kennen. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. 

 

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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Vragen over kinderen of jongeren?Ga naar het Huis van het 
Kind 

Het Huis van het Kind Koksijde is een netwerk van organisaties die werken met kinderen en gezinnen. 

Verschillende diensten werken samen om de band tussen (aanstaande) ouders en kinderen te versterken. 

Het Huis van het Kind biedt kansen aan alle kinderen en jongeren om zichzelf te ontplooien. Kwetsbare 

kinderen en gezinnen krijgen daarbij speciale aandacht. 

 

Annexgebouw in Koksijde-Dorp 

Sinds kort is er een fysieke locatie voor je vragen rond kinderen en jongeren. Stel je vraag aan het loket 

en we zoeken samen een gepaste oplossing of verwijzen je door naar de juiste dienst. 

• Je bent zwanger en je zoekt opvang voor je toekomstige baby? Ook later, als je kind naar school 

gaat en je voor- en na-opvang nodig hebt of opvang op vrije schooldagen, dan kan je in het Huis 

van het Kind terecht voor de nodige info. 

• Heb je een vraag over de speelpleinwerking? Of lukt het niet om je online in te schrijven? Kom 

naar het Huis van het Kind en we helpen je op weg, want ook de jeugddienst zit in het Huis. Hier 

kan je terecht met alle vragen over jongeren. 

• Je kind is 2,5 jaar oud en mag naar school. Welke school kies je best? Het Huis van het Kind 

bezorgt je een overzicht van alle scholen in Koksijde. 

• Op zoek naar speelgoed? Bekijk het aanbod van speelotheek De Speelkriebel. 

• Heb je het financieel moeilijk? Ontdek welke tussenkomsten mogelijk zijn. 

 

Info: huisvanhetkind@koksijde.be – 058 51 80 74 – Zeelaan 42  

Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

Openingsdagen: 

maandag: 9–12 uur en 13.30–16 uur 

woensdag: 9-12 uur en 13.30–16 uur 

vrijdag: 9–12 uur en 13.30–17 uur 

 Beeld: speelotheek 

 

  

mailto:huisvanhetkind@koksijde.be
http://www.tij-dingen.be/
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Sportnieuws 
 

Kies vandaag nog jouw sport voor 2022 

Dan heb je al één voornemen ingevuld voor volgend jaar. Weet je niet welke sport bij je past? 

De sportdienst van Koksijde koos een mooi aanbod voor je uit: 

• Shape: elke maandag van 20 tot 21 uur, gemeenteschool Koksijde 

• Wobbel work-out: elke dinsdag van 20 tot 21 uur, gemeenteschool Oostduinkerke 

• Zumba gold: elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur, sporthal Hazebeek  

• Dance work-out: elke donderdag, 20.30 tot 21.30 uur, gemeenteschool Oostduinkerke 

• Conditiegym: elke vrijdag om 9.30 of 10.30 uur, sporthal Koksijde. Elke woensdag om 10.30 uur in 

sporthal Hazebeek 

Kun je nog niet kiezen? Misschien is één van deze sporten dan iets voor jou: badminton, tafeltennis, 

curling, zumba, netbal of tai chi. 

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

 Beeld sport Tai Chi 

 

Nieuwe reeks zwemlessen 

Begin februari 2022 start een nieuwe reeks zwemlessen in het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker. 

Verschillende gekwalificeerde zwemlesgevers gaan aan de slag om kinderen watergewend te maken en 

nadien te leren zwemmen. Na iedere geslaagde reeks worden zwembrevetten uitgereikt.  

Alle info op: www.koksijde.be/zwemlessen. 

Inwoners van Koksijde kunnen inschrijven vanaf 1 december. Niet-inwoners vanaf 10 januari 2022. 

 

Vanaf nu mountainbike je van Koksijde tot Knokke 

Sinds kort zijn alle mountainbikeroutes aan de kust met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een 

mountainbikenetwerk van 400 km dat kronkelt van de Franse tot de Nederlandse grens.  

Extra: aan onze Westkust loopt een marathonroute van 107 km voor nog meer mountainbikeplezier.  

Met aparte bewegwijzering werden vier bestaande routes tussen De Panne en Middelkerke met elkaar 

verweven tot één lange route.  

=> Beeld: inhuldiging bord  

 

1.046 deelnemers aan de Halloween-mountainbiketoertocht 

Ritten van 25, 35 of 50 kilometer, uitdagende single-tracks, fietsen door bos, strand en stukken natuur die 

anders niet toegankelijk zijn voor mountainbikers. Zowel gezinnen, recreatieve fietsers als getrainde 

mountainbikers gingen die uitdaging aan. Save the date: de volgende mountainbiketoertocht vindt plaats 

op zondag 27 februari 2022. 

 

Met Multimove is jouw kleuter klaar om aan sport te doen 

http://www.koksijde.be/sportaanbod
http://www.koksijde.be/zwemlessen
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Dankzij dit aanbod leert jouw kleuter springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is jouw kind 

klaar om later een echte sportclub te kiezen. Een goede basis is de start van alles.  

Wanneer? Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.  

Telkens van 16.30 tot 17.15 uur. Vanaf 17 of 18 januari tot aan de paasvakantie (10 lessen, niet in de 

krokusvakantie). De prijs bedraagt 10 euro voor 10 lessen.  

Schrijf je vanaf maandag 6 december in: www.koksijde.be/multimove.  

 Beeld logo Multimove 

http://www.koksijde.be/multimove
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Wandel of loop mee en verspreid het Vredeslicht over de hele 
Westhoek 

Op zaterdag 18 december vertrekken groepen wandelaars en lopers vanop de markt van Ieper om elk het 

eerste deel van één van de trajecten af te werken. Bij aankomst in Zonnebeke, Poperinge, Lo of 

Langemark wordt het Vredeslicht overhandigd aan het gemeentebestuur. Van daaruit vertrekken dan 

vervolgens vier nieuwe groepen, respectievelijk richting Wervik, Vleteren, Diksmuide en Houthulst…  

Zo wandelen en lopen groepen en verenigingen verder tot het Vredeslicht tegen de avond in Kemmel,  

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort aankomt. Tegen de avond zal het Vredeslicht dus in alle 18 

Westhoekgemeenten branden. 

Wil je met jouw vereniging, vriendenkring of gezin meewandelen?  

Neem contact op met de vredesdienst van de stad Ieper: vrede@ieper.be of 057 23 94 59. 

 

Vredeslicht in Koksijde 

Aan het eind van de namiddag verwachten we het Vredeslicht in de bibliotheek van Koksijde. Wil je zelf het 

Vredeslicht verder doorgeven? Kom jouw kaars aansteken, neem het mee naar huis of geef het iemand 

cadeau. Tijdens de openingsuren van de bib kan je het Vredeslicht ophalen.  

Voorzie een (transport)kaarsje. (Eventueel kan een lichtje aangekocht worden). 

 

Huiskamerconcert in de bib  

In een gezellige unplugged huiskamersetting verwelkomt de Koksijdse band Attention Attention je met een 

gratis optreden. Wanneer? Op 18 december om 18 uur. Lees meer op www.tij-dingen.be 

 Beeld Attention Attention 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuur en erfgoed 

Wat weet jij over dit gevelopschrift? 

Ken jij Café Volkshuis in de Lalouxlaan? Misschien liep je er al eens onopgemerkt voorbij of ging je zelfs 

binnen voor een praatje met een frisse pint of een kop koffie. Zag je al het opschrift A Paris S' Mel op de 

gevel van het gebouw? Onlangs vroeg een inwoner ons naar de betekenis. Het archief van de gemeente 

kon ons niet veel wijzer maken. Maar misschien jij wel? 

Heb jij informatie over het opschrift? Kan je ons meer vertellen over de herkomst van de tekst? Stuur ons 

dan jouw verhaal via tij-dingen@koksijde.be 

 Beeld gevel 

 

 

Erfgoedapp: jouw online gids op zak 

Met Kunst op straat ontdek je alles over de kunstwerken van Koksijde: wie is de artiest, wat is zijn of haar 

inspiratie en uit welk materiaal bestaat het. Er zijn nog twee andere erfgoedapps. Iedereen naar zee! 

vertelt over de geschiedenis van onze vakantiekolonies. Villa’s en verhalen uit een beschermd dorpsgezicht 

ontdek je in Quartier Sénégalais: een wijk die doet dromen. Download de app via Google Play (Android) of 

App Store (iPhone of iPad).  

 Beeld kunstwerk  

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ontdek de toekomst en uitdagingen van de landbouwsector 
in onze polders 

Periodes van lange droogte wisselen af met hevigere regenval en geen van beiden zijn goed voor de 

teelten. Hoe wapent de landbouwer zich tegen het groter watertekort? 

Ontdek het in deze lezing waarin de uitdagingen in kaart worden gebracht. Samen met de mogelijke 

oplossingen: van trager en minder water naar de zee dragen tot minder water verbruiken.  

Wanneer? Op donderdag 9 december om 19.30 uur in het Duinenhuis. Gratis toegang.  

Meer info en inschrijven via www.tij-dingen.be.  

 

Meer activiteiten in het Duinenhuis 

• Dirk Ryckbosch vertelt over kosmische straling op vrijdag 3 december om 19.30 uur in het 

Duinenhuis. Schrijf je in via desterrenjutters@gmail.com. Prijs: 5 euro (leden: 4 euro). 

• Golfbreker- en strandwandeling op zaterdag 18 december, vertrek om 9 uur aan Ster der Zee 

(prof. Blanchardlaan), gratis, schrijf je best in: duinenhuis@koksijde.be  

• Winterwandeling op zondag 19 december, vertrek om 14 uur aan de parking van Cinema Koksijde, 

gratis, schrijf je in: duinenhuis@koksijde.be 

 

Dien jouw groen idee in 

Een bosje of boomgaard bij jou in de buurt aanplanten? Een buurttuin uitbreiden? Of een groen 

speelelement of vlindertuin aanleggen om de hoek? 

Hebben jij, jouw buren of jouw vereniging een voorstel? Of broed je op een idee? Het Landschapsfonds 

Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan jouw crowdfundingscampagne voor een groen initiatief in en nabij 

je buurt. 

Niks voor jou? Laat eerdere initiatiefnemers jou overtuigen! Bekijk hun initiatieven via 

www.rlwesthoek.be/landschapsfonds en meld jouw project aan. Meer info? Contacteer het Regionaal 

Landschap Westhoek via nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 0495 35 13 77. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sociaal Huis Koksijde 
 

Leer mensen uit je buurt kennen 

Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Wil je graag je sociaal netwerk uitbreiden? Kom dan 

naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

• Woensdag 1 december in de Willem Elsschotzaal (bibliotheek, senioren uit Koksijde-Bad) 

• Vrijdag 10 december in 't Oud Schooltje (Kerkstraat, senioren uit Koksijde-Dorp en Sint-

Idesbald) 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.  

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. SAMEN ZORGEN, een project 

van het Sociaal Huis, organiseert deze namiddagen.  

 

Wil je graag andere mantelzorgers ontmoeten? 

Zorg je voor een hulpbehoevende partner, kind, ouder of kennis? Of heb je dat vroeger gedaan en is je 

geliefde ondertussen overleden? Dan ben je welkom in mantelzorgcafé De Luisterschelp. 

Grijp je kans om andere mantelzorgers te leren kennen. Wissel ervaringen uit of trek een paar uurtjes uit 

voor jezelf. Afspraak op maandag 6 december van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). Schrijf je in 

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

Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé De Luisterschelp.  

 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De Koksijdse strooidiensten staan klaar voor jou 

Koksijde zet alle middelen in om de wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook op alle 

voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw geruimd. Dat is uiteraard niet 

mogelijk voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen we 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 worden verwijderd." 

Koop dus 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 ook een zoutstrooier in. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en 

voetpaden houdt gemeente Koksijde rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kostprijs.  

Het uitgangspunt is dat de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom 

jouw woning. 

 

Plan op website 

Op www.koksijde.be/strooidienst 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.  

 

 Beeld 

 

 

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 bezoekje of een boodschap doen dan deugd.  

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

Sociaal Huis: 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. 

 

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 stelt vrijwilligers ter beschikking om 

sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre omstandigheden niet buitenraken. Bij een hevige 

sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon: 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 niet zelf kunnen 

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

snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en weekenddagen en donderdagnamiddagen.   

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Praktische info over jouw herhalingsvaccin 

De vaccinatiecentra zijn al volop bezig met de toediening van herhalingsvaccins. Die versterken opnieuw je 

immuniteit tegen het coronavirus. Zo ben je beter beschermd tegen ernstige symptomen en 

ziekenhuisopname. 

 

Algemene werkwijze 

Tot en met het einde van dit jaar komen volgende groepen aan bod voor het herhalingsvaccin. 

• bewoners van woonzorgcentra 

• zorgpersoneel 

• 65-plussers 

• mensen met immuniteitsproblemen 

• mensen die eerder een vaccin kregen met AstraZeneca of Johnson & Johnson 

• personeel van ziekenhuizen (vaccinatie op hun werkplek) 

 

In 2022 komen alle overige groepen aan bod. In tegenstelling tot de vorige vaccinatiecampagne, is leeftijd 

nu niet meer de bepalende factor, maar wel de intervalperiode na je vorige vaccinatie. In tegenstelling tot 

vroeger, is er geen reservelijst. De intervalperiode bepaalt wanneer je wordt uitgenodigd. Die 

intervalperiode bedraagt vier maanden voor wie eerder het AstraZeneca-vaccin kreeg en zes maanden 

voor wie het Pfizer- of het Moderna-vaccin kreeg. Wie het Johnson&Johnson-vaccin kreeg, is onlangs al 

uitgenodigd of krijgt heel binnenkort een uitnodiging. Wanneer je aan de beurt bent, ontvang je een brief. 

 

Wat als je onlangs positief hebt getest? 

Als je onlangs een positieve coronatest aflegde, moet je even wachten voor je herhalingsvaccin. Heb je 

geen symptomen, dan wacht je tot twee weken na je positieve test. Heb je wel symptomen, dan wacht je 

tot twee weken na het einde van de symptomen. 

 

Je geraakt zelf niet in het vaccinatiecentrum 

Als je een vervoersprobleem hebt, zijn er een aantal oplossingen: 

• Vraag aan een familielid of een kennis of die je kan helpen. 

• Als je lid bent van de mindermobielencentrale, kunnen die je vervoer organiseren. 

• Als je geen oplossing hebt, bel dan naar het callcenter van het vaccinatiecentrum 

De mogelijkheden via het vaccinatiecentrum zijn beperkt en daarom enkel voor wie echt zelf geen 

oplossing heeft. 

 

Wat gebeurt er met je covid safe pass? 

Na je herhalingsvaccin, krijg je opnieuw een certificaat. 

Ben je jonger dan 65, dan is je nieuwe certificaat bruikbaar 14 dagen na je herhalingsvaccin. Het 

certificaat zal dosis 2/2 vermelden met de prikdatum en de naam van het vaccin dat je kreeg. Dat is Pfizer 

of Moderna. Je oorspronkelijke 2/2 of 1/1 (bij Johnson&Johnson) certificaat blijft echter geldig. 
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Ben je 65 of ouder, dan volgt de vermelding het totaal van de dosissen die je hebt ontvangen. Kreeg je 

eerder twee dosissen, dan toont je nieuwe certificaat 3/3. Kreeg je eerder het Johnson&Johnson-vaccin, 

dan toont je nieuwe certificaat het volgnummer 2/2. 

 

Samen met griep- en HPV-vaccinatie 

De toediening van de herhalingsvaccins valt voor veel mensen samen met de jaarlijkse griepvaccinatie of 

met de HPV-vaccinatie van de 12-jarigen. Er is geen enkel probleem om deze vaccins te combineren met 

het herhalingsvaccin tegen covid. 

Om praktische redenen is het toedienen van het griepvaccin in het vaccinatiecentrum niet mogelijk. Neem 

hiervoor contact op met je huisarts. 

 

Meer info:  

www.koksijde.be/nieuws/praktische-info-over-jouw-herhalingsvaccin 

www.koksijde.be/vaccin of www.laatjevaccineren.be.  

Blijf op de hoogte via www.koksijde.be/coronavirus.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/nieuws/praktische-info-over-jouw-herhalingsvaccin
http://www.koksijde.be/vaccin
http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.koksijde.be/coronavirus
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Wegenwerken 

Van Buggenhoutlaan krijgt een facelift 

De gemeenteraad keurde de plannen goed voor de heraanleg van de eerste fase van de Jacques Van 

Buggenhoutlaan. Naast de aanleg van nieuwe riolering ondergaat de straat een gedaanteverwisseling.  

Ter hoogte van de Ter Duinenlaan komt een nieuwe rotondeomgeven door groen. Aan de westzijde legt de 

aannemer een nieuw fietspad aan, door een brede groenzone in twee richtingengescheiden van de rijweg 

door een brede groenzone. Uiteraard worden ook de voetpaden vernieuwd.  

 

Om de veiligheid te verhogen, wordt de toegang tot enkele zijstraten afgesloten met aandacht voor de 

toegankelijkheid van alle woningen. Het was lang wachten op de overdracht van deze gewestweg aan de 

gemeente Koksijde. De aanleg van een fietspad en voetpaden zorgt voor een aangename en veilige 

verbinding voor de zwakke weggebruikers tussen de Zeelaan en de Ter Duinenlaan.  

De plannen zijn ontworpen door het studiebureau Plantec uit Oostende. In de loop van volgend jaar starten 

de werken. De wekelijkse markt zal tijdelijk verhuizen. Van zodra er meer duidelijkheid is over de 

planning, volgt meer info.  

 

 Beeld: Van Buggenhoutlaan3  

 

Ook doortocht Oostduinkerke-Bad krijgt een opknapbeurt 

Nieuwe voetpaden, openbaar groen en straatmeubilair geven een extra elan aan de doortocht van 

Oostduinkerke-Bad. En waar mogelijk duiken afzonderlijke fietspaden op. 

De werken tussen het Astridplein en het IJslandplein (richting Koksijde-Bad) zijn ondertussen gestart 

Volgende winter (2022-2023) komt de kant richting Nieuwpoort (Leopold II-laan tot Europaplein) aan de 

beurt.  

Er wordt kant per kant gewerkt en er zal altijd één kant volledig toegankelijk zijn. Ook doorgaand verkeer 

blijft mogelijk, met uitzondering van korte periodes (asfaltering en plaatsen verlichtingspalen). 

 

 

Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder. Koksijde informeert je 

zo goed mogelijk over de planning. Het meest recente overzicht vind je op 

www.koksijde.be/wegenwerken.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Koksijde Kort 

 

Het Koksijds infoblad heeft ook een digitale tegenhanger 

Kiezen is verliezen en schrijven is schrappen. Daarom lanceerde de gemeente Koksijde vorig jaar een 

digitaal infoblad: www.tij-dingen.be. Een XL-versie van het magazine. Daar lees je extra grote interviews, 

uitbreidingen op artikels en vind je meer spraakmakend beeld- of videomateriaal.  

Voor de gedrukte edities wordt gekozen voor de blikvangers. Vandaar deze keuze. Een win-winsituatie. 

Surf snel. 

 

Op zoek naar een leuk kerstcadeau? 

Shop dan bij de dienst Toerisme. Daar kies je uit een ruim assortiment van K-producten. Wat dacht je van 

een verzorgende lippenbalsem of een muts om winterse dagen door te komen? Een stijlvol strandlaken 

voor wie graag warme oorden opzoekt of een leuke K-paraplu om de winterse weersgrillen te trotseren? 

Maar ook de shop van Abdijmuseum Ten Duinen heeft een fijn aanbod.  

Info: www.visitkoksijde.be/k-shops 

 Beeld gadgets K-shop 

 

Kom naar de opendeurdag in het Vrijzinnig Huis Koksijde 

Het Vrijzinnig Huis Koksijde is sinds vijf jaar dé plek waar mensen die het vrije denken genegen zijn elkaar 

ontmoeten en van gedachten wisselen. Het is de thuisbasis voor de lokale vrijzinnig humanistische 

verenigingen en het uithangbord voor het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed in de regio. Het Vrijzinnig 

Huis biedt een ruime waaier aan activiteiten aan zoals voordrachten, debatten, filmvoorstellingen, 

optredens en culinaire activiteiten. Je bent elke zondag welkom tussen 11 en 13.30 uur voor een gezellige 

babbel. Op zondag 19 december, tussen 10.30 en 13.30 uur, maak je zelf kennis met de werking van het 

Vrijzinnig Huis Koksijde en de verenigingen die er hun plek hebben: Vermeylenfonds Koksijde-

Oostduinkerke, UPV Westkust, Humanistisch Verbond Westhoek en het Willemsfonds Veurne-De Panne-

Koksijde. Ook het HuisvandeMens heeft er zijn uitvalsbasis: op vragen over vrijzinnig humanistische 

plechtigheden, waardig levenseinde en vrijzinnig humanistische begeleiding krijg je op de opendeur een 

antwoord. Volksspelen, een hapje en een gratis drankje zorgen voor de nodige sfeer. Iedereen welkom in 

de Galloperstraat 48.  

Meer info: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com of 058 52 04 61 (na 19 uur). Lees meer op www.tij-dingen.be  

 Beeld: vrijzinnig huis 

 

Geniet mee van een orgelmatinee 

Organist Jan Vermeire speelt BACH InteGRAAL X, een reeks werken die Johan Sebastian Bach schreef voor 

de kerstperiode. Goed om weten is dat je dit oeuvre ook via YouTube kan beluisteren. Je bent welkom op 

zondag 19 december om 11.15 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. De toegang is gratis.  

De volgende matinées staan gepland op 23 januari en 20 februari. Noteer het al in je agenda. 

 Beeld orgelmatinee 

http://www.tij-dingen.be/
http://www.visitkoksijde.be/k-shops
mailto:vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com
http://www.tij-dingen.be/
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Museum Paul Delvaux gesloten tot 2 april 

Dit museum herbergt de grootste verzameling werken van Paul Delvaux ter wereld. Het Delvauxmuseum is 

uitzonderlijk gesloten tot 2 april 2022. Vanaf dan staan de medewerkers terug voor je klaar. Je kan wel 

nog terecht in de brasserie om iets te eten of te drinken. Meer info op www.delvauxmuseum.be  

 Beeld  

 

Update de eID-software van je nieuwe identiteitskaart 

Als je met jouw identiteitskaart online toepassingen gebruikt, moet je de software om de kaart te lezen, 

regelmatig bijwerken. Om geen problemen te krijgen met je nieuwe kaart, surf je naar eid.belgium.be om 

de software te updaten. Ook de applicatie eID Viewer werk je via de website bij, daarmee verander je de 

pincode van je kaart. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat 

Handtekening onderteken je documenten elektronisch. 

 

Waar vind ik mijn Covid Safe Ticket? 

Heb jij je certificaat nog niet? Via www.covidsafe.be download je de app om het aan te vragen. Op die 

website vind je ook een duidelijke uitleg (met een filmpje) over hoe je de app installeert en gebruikt. 

Je kunt het certificaat ook via de post opvragen. Bel daarvoor naar: 078 78 78 50 

Koksijdenaars met een smartphone kunnen − na afspraak − elke dinsdagvoormiddag terecht in het Sociaal 

Huis voor de installatie van de CovidSafeBE-app. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om je te helpen.  

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

Wie het certificaat op papier wil, kan dit melden bij het onthaal van het Sociaal Huis. Belangrijk is dat je 

dan ook je identiteitskaart en pincode meebrengt. Pin- of pukcode vergeten? Neem contact op met de 

dienst Burgerzaken: 058 53 34 32 of  

https://www.koksijde.be/duplicaat-puk-code-identiteitskaart-aanvragen 

Meer info: www.vlaanderen.be/covid-certificaat.  

 

Kreeg je een bericht van BE-Alert om je opnieuw in te schrijven? 

Surf dan voor 31 januari naar www.be-alert.be om jouw gegevens te updaten.  

Je maakt een account aan door te klikken op de grote blauwe knop. Schrijf je in op BE-Alert. Nadat je jouw 

gegevens ingevoerd hebt, krijg je een e-mail met een bevestigingslink. Daarmee voltooi je de inschrijving. 

Je oude gegevens worden dan automatisch aangepast. Geen bericht ontvangen van BE-Alert? Niet erg. 

Dan zijn jouw gegevens al opgenomen in de definitieve databank. 

 Logo  

 

 

Vacatures 

Gemeente Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en heeft momenteel verschillende 

interessante vacatures lopen. Surf naar www.koksijde.be/vacatures voor een volledig overzicht.   

 

http://www.delvauxmuseum.be/
mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.vlaanderen.be/covid-certificaat
http://www.be-alert.be/
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Terug naar de inhoudstafel 

 


