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 Nuttige weetjes 

 

• Vaccinatie tegen het coronavirus 
Blijf op de hoogte via www.koksijde.be/coronavaccin  

 

• Cultuurcentrum CasinoKoksijde – voorjaar 2021 
 Cultuurcentrum CasinoKoksijde staat te popelen om je weer te mogen ontvangen in het 

 gezelligste cultuurhuis van Vlaanderen. We houden de covid-maatregelen nauwgezet in het oog 

 en bereiden ons voor om je weer in alle veiligheid van cultuur te laten genieten. Enkele 

 voorstellingen zijn verplaatst naar een andere datum of volledig geannuleerd. Neem een kijkje op 

 casinokoksijde.be voor de laatste stand van zaken. 

 Affiche  

 

• Prijsuitreiking wandelzoektocht 
Er waren 1.644 deelnemers dit jaar – ter vergelijking: vorig jaar waren er dat 450. Het was de 

eerste keer dat de dienst Toerisme deze zoektocht zelf organiseerde en wat een succes!  

De zoektocht zelf zat in een nieuw kleedje met Astrid De Baets uit Bottelaere als winnares. Zij 

had alle antwoorden juist (19,5 op 19,5) en zat slechts vier schelpen verwijderd van het exacte 

aantal gezochte schelpen (522) voor de schiftingsvraag. 

 Foto 

  
 
Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/coronavaccin
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Openbare werken  

 

Aankondiging werken 
Onder voorbehoud van goed weer zal de Zeedijk tussen 8 en 12 februari tussen de Quinten Metsysstraat 

en de Sloepenlaan volledig afgesloten worden. Er is in beide richtingen een omleiding voorzien via de 

Strandlaan/Koninklijke Baan/Oostendelaan/ Koninginnelaan en Ster der Zee. 
OPGELET: Tussen Ster der Zee en de Strandlaan zal het verkeer op de Zeedijk tijdelijk in beide richtingen 

kunnen rijden! 

 Plan in bijlage 

 
Werken tram in Oostduinkerke-Bad zorgen voor nieuwe verkeerssituatie  
 

De vervoermaatschappij is gestart met de vernieuwing van de sporen in de doortocht van Oostduinkerke-

Bad. Deze werken vinden plaats tussen de Barkenstraat en het IJslandplein en zorgen helaas voor de 
nodige hinder. Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk.  

De doortocht van de Kusttram van De Lijn in Oostduinkerke-Bad is opnieuw toegestaan sinds 14/01/21, 

dankzij bijkomende veiligheidsmaatregelen. 

 

Tijdelijke tramhalte 

Er is een tijdelijke halte aan het IJslandplein die de halte Oostduinkerke-Bad vervangt tijdens de periode 

van de werkzaamheden.  

 

Om de parkeerrotatie te behouden, werden volgende tijdelijke maatregelen ingevoerd: 

• Blauwe zone (parkeerschijf) in de Leopold II laan tussen de Jacquetlaan en de Albert I laan van 

maandag t.e.m. vrijdag. Opgelet: tijdens de gebruikelijke periodes is betalend parkeren van 

toepassing (tijdens het week-end, schoolvakanties, verlengde week-ends en dagelijks van 1 juni 

t.e.m. 30 september) 

• Blauwe zone (parkeerschijf) van maandag t.e.m. zondag langs de Zeedijk tussen het Ijslandplein 

en het Europaplein, op het Astridplein, in de Annastraat, de T. Faberstraat en de Barkenstraat. 

• In de Wépionstraat zijn er 5 kortparkeerplaatsen voor 30 minuten. Hier dien je ook je 

parkeerschijf te leggen.   

 

Meer: www.koksijde.be/tramdoortochtoostduinkerke  

Stand van zaken tramsporen Oostduinkerke-Bad: www.koksijde.be/werken-in-uitvoering   

 

Geplande werkzaamheden  
Fietspad langs de N35 

N35: aanleg van fietspaden tussen Veurne en De Panne waarvan er ook enkele honderden meters liggen 

op het grondgebied van Koksijde. 

 

Betaalbaar wonen: verkaveling Karel Vanneckestraat 

In het voorjaar van 2021 starten de werken voor de aanleg van de verkaveling betaalbaar wonen in de  

K. Vanneckestraat. Vlak naast de sociale verkaveling. Info: www.koksijde.be/vanneckestraat 

 

En verder ook nog  

• Renovatie Polderstraat 

• Aanleg fiets- en wandelpad in de Dorpsstraat 

• Vernieuwen persleiding Witte Burg 

• Herstel Vrijheidsstraat 

 

http://www.koksijde.be/tramdoortochtoostduinkerke
http://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering
http://www.koksijde.be/vanneckestraat
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Werken in uitvoering 
 

Aanleg parking nieuw Politiehuis 
De aanleg van de verharding is afgerond. Alleen de groenvoorzieningen moeten nog worden geplant. Dit 

wordt nog dit plantseizoen uitgevoerd.  

 

Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder.  

Lokaal Bestuur Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning.  

Het meest recente overzicht vind je op onze website via www.koksijde.be/wegenwerken.  

 
Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Watertoren in Oostduinkerke wordt uitkijkpost  

 

Vanaf juni 2023 is de watertoren (mogelijk) een publiek toegankelijke uitkijktoren. De IWVA 

(Intercommunale Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht) werkt samen met Cnockaert 

Architecture & Urbanisme aan de nieuwe Belevingstoren Groenendijk en meldde het project aan voor 

Horizon 2025. Binnen de moderne structuur springen de nieuwe wandel- en uitkijkplatformen maximaal 

2,5 meter uit de huidige toren. Vanop de bovenste verdieping (die bereikbaar is met de lift) heeft de 

bezoeker het hele jaar een adembenemend uitzicht op duin, zee en polder. 

Een project van de IWVA i.s.m. Lokaal Bestuur Koksijde en stad Nieuwpoort. 

 

Belevingstoren Groenendijk: enkele speerpunten 
 
 

✓ transparante balustrade: zo kunnen ook de allerkleinsten genieten van het zicht 

✓ er komen voldoende tussenbordessen (platform dat twee trappenreeksen onderbreekt en waar de 

trap vaak van richting verandert, red.) 

✓ rustpunten voor wie toe is aan een adempauze  

✓ het hoogste platform is toegankelijk met een lift 

✓ Mogelijkheid voor pop-up horeca aan de voet (incl. toiletten in het gebouw) 

✓ hoogste platform: 39 meter 

✓ uitleg over de werking van de watertoren aan de binnenzijde van de borstwering  

 

Beeld: Watertoren in Oostduinkerke / maquette – credit: Cnockaert Architecture 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde fonkelt: de winnaars  

Gezelligheid troef in onze straten tijdens de feestdagen. 174 deelnemers schreven zich in voor de eerste 

editie van deze unieke wedstrijd. De VVV Koksijde-Oostduinkerke schenkt aan alle deelnemers een 

waardebon van 25 euro, te spenderen in een handelszaak naar keuze in Koksijde. De vakjury verdeelde 

5.250 euro, het publiek 750. Goed voor in totaal 6.000 euro in waardebonnen!  

 

Vakjury 

Het Bloemencomité stelde de vakjury samen o.l.v. Bart Bostoen: Nicole Leys, Ides Leys, Danny Saubain, 

Germain Seys, Katleen Calcoen, Michel Pollet, Dennis Declerck, Guigone Deweerdt, Pascale Baeselen, 

Gerda Hollevoet en Ronny Calcoen.  

 

1. Categorie Gevel/balkon: Astridlaan 21, Oostduinkerke 

2. Categorie Handelszaak: Mare Nostrum (Strandlaan 321) 

3. Categorie Voortuin: Prinses Charlottestraat 8, Oostduinkerke 

 

Publieksprijs  

Per categorie was er eveneens een publieksprijs. Er werden 427 stemformulieren ingediend op de dienst 

Toerisme waaruit 30 waardebonnen werden geloot ter waarde van 50 euro.  
 

Proficiat aan de winnaars! 

➢ Handelszaak: Residentie La Vigie (Verdedigingslaan 9) 

➢ Gevel/balkon: Zuidwesterstraat 21, Oostduinkerke 

➢ Voortuin: Zeelaan 108, Koksijde 
 

 

Foto’s Koksijde Fonkelt ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opleiding tot K-ambassadeur: iets voor jou? 

 

Dit jaar organiseert Lokaal Bestuur Koksijde opnieuw een opleidingstraject voor K-ambassadeurs. Deze 

ambassadeurs zijn vrijwilligers met een passie voor alle facetten van Koksijde. Na een opleiding gids je 

bezoekers rond in Koksijde. K-ambassadeurs dragen bij aan het toeristisch imago van de gemeente. 

Daarom is een goede opleiding verrijkend.  

 

Praktisch 

Lokaal Bestuur Koksijde organiseert dit traject: een gedetailleerd programma met de mogelijke modules 

volgt later. Hou je van sociaal contact? Ben je een vlotte prater? En geïnteresseerd in de geschiedenis en 

de bijzondere plekjes van Koksijde?  

 
Meer info via nathalie.deschacht@koksijde.be of 058 53 21 14. 

 

Foto Opleiding K-ambassadeurs – kunstwerken ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel  

mailto:nathalie.deschacht@koksijde.be
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Word jij de nieuwe directeur Burger & Welzijn van Lokaal 
Bestuur Koksijde?  

Lokaal Bestuur Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en zoekt versterking. Als directeur 
word je de trekker van de cluster Burger & Welzijn en zet je volop in op groei en innovatie. Medewerkers 
zijn cruciaal voor dat succesverhaal.  
 

Vind jij het welzijn van onze medewerkers ook belangrijk? En heb jij als people manager het talent om 

een stimulerend werkklimaat te creëren? Aarzel dan niet en stel je vandaag nog kandidaat. Surf snel naar 

www.koksijde.be/vacatures voor meer informatie over de voorwaarden, procedure en jobinhoud. 

Solliciteer voor woensdag 17 februari 2021. 
 

Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.  
 
 

Terug naar de inhoudstafel 
  

http://www.koksijde.be/vacatures


 

 

 

 

 

P 9/24 

 

Ken jij de vernieuwde eID al? 

 
Je identiteitskaart zit in een nieuw jasje. Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is 

vernieuwd. Zo ben je beter beschermd tegen identiteitsfraude. Dat wil zeggen dat het moeilijker is voor 

criminelen om persoonlijke gegevens van jou te stelen.  
 

Nog beter beschermd 

Onze wereld digitaliseert en je eID evolueert mee. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er 

een beetje anders uitziet. De vernieuwde eID volgt namelijk de Europese richtlijnen, waardoor er extra 

bescherming is ingebouwd tegen identiteitsfraude. Zo maakt een geperforeerde foto in combinatie met je 

vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de kaart te vervalsen. 
 

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen? 

✓ Je foto staat links in plaats van rechts. 

✓ Je paspoort heeft nu lichtere kleuren. 

✓ De contactchip is verhuisd naar de achterkant. Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je 

deze in de kaartlezer steekt. 

✓ Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld van je foto. 

✓ Er komt een RFID-chip met je vingerafdrukken. Deze chips kunnen alleen bevoegde instanties 

inlezen en is onzichtbaar voor het blote oog. 
 

Lees alle mogelijkheden en de meest gestelde vragen op www.vernieuwde-eid.be 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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De bib neemt je in februari mee… 

… van het verre Syrië tot op de schoot van Renaat Schotte. Twee boeiende verhalen over totaal andere 

onderwerpen. Beide lezingen hebben één ding met elkaar gemeen: ze doen je op het puntje van je stoel 

zitten.  

 

"We gaan naar Renaat” 
Als je deze uitspraak hoort tijdens een uitzending van een wielerwedstrijd, weet je meteen over wie het 

gaat: Renaat Schotte. Dé wielerman – zo noemt hij zichzelf ook op Twitter – die de koers beleeft op 

amper een paar meter afstand van de coureurs. Een beleving die jij ook vanop de eerste rij meemaakt. 

Hoeveel keer heeft Michel Wuyts al gezegd dat hij overgaat naar Renaat?  

 

De VRT-reporter vertelt over zijn passie voor het wielrennen. De magie van de Giro, het volgen op de 

motor, het lijden van de coureur, de risico’s van het vak, de nieuwe goden en de toekomst van de 

wielersport. Hij vertelt boeiende verhalen van Merckx tot De Vlaeminck, over Armstrong en 

Uytterhoeven, tot Boonen en het aankomende wonderkind Remco Evenepoel.  

 

Praktisch 

➢ De lezing vindt plaats op woensdag 24 februari van 19.30 tot 21 uur.  

➢ Plaats van afspraak? Feestzaal cultuurcentrum CasinoKoksijde. Of online. 

➢ De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro). Schrijf je in via www.vormingplusow.be 

 
Getuigenis over Syrische vluchtelingen en hun zoektocht naar veiligheid 
De oorlog in Syrië, de smokkeloperaties naar Griekenland en ten slotte de integratie in België. Pieter 

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

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

Griekenland.  

 

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

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

 
Praktisch 

➢ De lezing vindt plaats op donderdag 25 februari van 19.30 tot 21.30 uur.  

➢ Plaats van afspraak? De bibliotheek. Of online. 

➢ De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro). Schrijf je in via www.vormingplusow.be 

 

  

http://www.vormingplusow.be/
http://www.vormingplusow.be/
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Autoritarisme vs. democratie in Oost-Europa: strijd op scherp door 

coronacrisis 

Autoritaire populisten zwaaien de plak in Oost-Europa. Ze gebruiken de coronacrisis om de democratie 

verder af te bouwen. Via ‘coronahulppropaganda’ in Servië, Bulgarije, Tsjechië (en zelfs Italië) loodsen 

China en Rusland hun Trojaanse paard Europa binnen. Maar de democratie is er levendiger dan we aan 

deze kant van de Rijn denken. Met eigen video en foto’s brengt MO* journalist Pieter Stockmans 

verrassende inzichten over deze belangrijke regio van de Europese Unie. 

 

Praktisch 

➢ De lezing vindt plaats op donderdag 11 maart om 19.30 uur.   

➢ Plaats van afspraak? De bibliotheek. Of online. 

➢ De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro). Schrijf je in via www.vormingplusow.be 

 
 
Info: koksijde.bibliotheek.be - 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.vormingplusow.be/
http://koksijde.bibliotheek.be/
mailto:bibliotheek@koksijde.be
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Dicht met ons mee tijdens de Poëzieweek  

Want die dichtweek loopt nog tot 3 februari. Samen is het thema. In deze uitdagende tijden vieren we 

meer dan ooit het samenleven, samenwerken, samenzijn en samen schrijven. Samen kunnen we veel. 

Poëzie verbindt en voedt ons, inspireert en brengt ons samen. De Poëzieweek is het grootste en meest 

laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen.  

 

We Zouden Naar Zee Gaan  

Verb(l)ind, een organisatie uit Vlaanderen die zich inzet voor echte verbinding en waarlijke ontmoeting, 

lanceerde tijdens de paasvakantie van vorig jaar – in volle coronacrisis – Dichters van wacht. Het 

uitgangspunt van Dichters van wacht was simpel: je belt een gratis 0800-nummer en je krijgt een dichter 

aan de lijn, die vervolgens iets ontroerends of verstrooiends uit de eigen verzenapotheek aanreikt. 

Simpel is goed. Vijfenvijftig dichters zaten klaar.  

 

Meer info over de bundel We Zouden Naar Zee Gaan:  

www.poeziecentrum.be/we-zouden-naar-zee-gaan-bloemlezing-dichters-van-wacht  
 

 

Terug naar de inhoudstafel 
 

http://www.poeziecentrum.be/we-zouden-naar-zee-gaan-bloemlezing-dichters-van-wacht
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Schenk jij het volgende pronkstuk uit de visserij aan het 
NAVIGO-museum? 
 

Objecten beschrijven, registreren, fotograferen, schoonmaken, restaureren, verpakken en verhuizen.  

Een museumcollectie is nooit af. De komende maanden leer je hoe het museumteam hierbij te werk gaat. 

Deze maand beginnen we bij het begin: hoe komt een collectie tot stand?  
 

Een investering van meer dan 55 jaar 
Het NAVIGO-museum opende de deuren in 1974, maar de opbouw van de collectie begon al ruim tien 

jaar eerder (1963). Het museum kreeg schenkingen van vissers en uit oude scheepstimmerwerven. En 

het toenmalige gemeentebestuur van Oostduinkerke investeerde in schilders die zich lieten inspireren 

door de zee. Vijftig jaar later blijft veel van deze werkwijze overeind.   
 

Het NAVIGO-museum breidt de verzameling uit door te zoeken naar collectiestukken, maar ook 

schenkingen blijven nodig om die aan te vullen en te verrijken. Ondertussen verzamelde het museum zo 

al 5.337 (geregistreerde) objecten en dat aantal stijgt nog altijd. Natuurlijk wordt niet alles aanvaard. 

Het museumteam gebruikt een aantal selectiecriteria om te bepalen wat (niet) in aanmerking komt. Gaat 

het bv. om een object dat nog ontbreekt in de collectie? Of verschaft het nieuwe inzichten over de 

visserij(cultuur)? Dit zijn een paar van de vragen die worden onderzocht. 

 

Heb jij zelf schatten liggen op zolder?  

Voorwerpen waarvan je denkt dat ze een plek verdienen in de NAVIGO-collectie? Laat het weten en wie 

weet bewonderen de bezoekers jouw schenking later in het museum. Hoe kun jij hierbij helpen? Vul eerst 

een online schenkingsformulier in op www.navigomuseum.be/schenkjeschat - graag met een foto én 

informatie over het voorwerp. De collectiebeheerder overloopt dat formulier en neemt daarna contact 

met je op. En zo krijgt jouw visserijschat een tweede leven in het museum. 

 
Je leest er alles over op www.navigomuseum.be/schenkjeschat en via www.tij-dingen.be.  
 

Beeld NAVIGO schenking 

 

Heimwee? Bezoek het museum online 
Gesloten of niet, het NAVIGO-museum blijft open voor het publiek. Klik jezelf richting een 

gepersonaliseerd museumbezoek door de virtuele gebouwen. Surf naar www.navigomuseum.be.  

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
  

http://www.navigomuseum.be/schenkjeschat
http://www.navigomuseum.be/schenkjeschat
http://www.tij-dingen.be/
http://www.navigomuseum.be/
mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Toen de dieren nog spraken:wandel mee met je smartphone 

Het vertelfestival Toen de dieren nog spraken is een jaarlijkse traditie tussen kerst en nieuwjaar in het 

Abdijmuseum Ten Duinen. Voor deze editie ontwierp het museum smartphonewandelingen. Met 

spannende videoverhalen over de Duinenabdij. Verhalen die gelinkt zijn aan de geschiedenis van de 

abdij. Via een QR-code zie je een filmpje waarin de verteller een verhaal brengt.  

De smartphonewandeling is beschikbaar tijdens het volledige museumjaar 2021. 

 

Beleef het in je bubbel op de abdijsite 
 

Hoe reserveer ik? 

De smartphonewandeling is meegerekend in je museumticket. Zorg ervoor dat je je tijdslot reserveert via 
de website.  
 

Zijn de verhalen binnen of buiten te beleven? 
De verhalen worden buiten op de abdijsite aangeboden. Om opstoppingen in het museum te vermijden in 
deze coronatijden. Je neemt dus best gepaste kledij mee voor een buitenwandeling. 
 

Wat heb ik nodig? 
Je hebt een smartphone nodig met 4G-verbinding. Heb je oortjes of een hoofdtelefoon? Neem die dan 

best mee. Zo zit je nóg meer in het verhaal. 

 
Wie zijn de vertellers? 
 

Hilde Rogge 

Haar verhalen – waarmee ze jong en oud verwondert – sprokkelt ze uit oude legendes, mysterieuze 

literatuur of uit eigen ervaringen. Liefst van al laat ze zich inspireren door plekjes met een geschiedenis. 

En daarvoor is de Duinenabdij perfect.  
 

• De geheimen van de waterput – voor families, vanaf 5 jaar. 

• De wraak van Pieter Peyt – voor volwassenen  
 

Veerle Ernalsteen 

Fris, eigenzinnig en met humor. Zo vat je Veerle Ernalsteen samen. Ze brengt sprookjes en volksverhalen 

voor een publiek van nu. Luchtig en met een lichte draai eraan. 
 

• Hoge Blekker: de losgeslagen reus van Koksijde – voor families, vanaf 5 jaar  

• Ursula en haar 11.000 maagden – voor volwassenen  
 

Herwig Deweerdt 

Geacteerd met theatergezelschappen, op een internationale verteltheatertour gegaan, theaterstukken 

geschreven en geregisseerd, meegewerkt aan films, boeken geschreven, documentaires gemaakt en 

voice-overs ingesproken: deze verteller deed het allemaal. Herwig Deweerdt en verhalen… dat is als 

boterhammen met choco: een ideale combinatie. 
 

• De wonderen bij de inwijding van de abdijkerk – voor families, vanaf 5 jaar  

• Abt Maes en de twee pausen (voor volwassenen) – voor volwassenen  

 

Info: www.tenduinen.be  
 

Beeld: Toen de dieren nog spraken – Hilde Rogge 

 

Terug naar de inhoudstafel 
 

http://www.tenduinen.be/
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Durf jij de smartphone challenge aan te gaan? 

Foto's nemen met een smartphone… dat kan iedereen. Of niet? Hoe til je jouw foto's naar een hoger 

niveau? In het Abdijmuseum Ten Duinen wachten je verschillende challenges: tussen de ruïnes buiten en 

de eeuwenoude schatten in het museum. Een smartphonefotograaf geeft je tips bij het nemen en 

bewerken van je beelden. Als kers op de taart plaatst het museum de mooiste beelden in de kijker op de 

instagram- en facebookpagina en in het Koksijdse infoblad Tij-dingen. 

 
Praktisch 

• Voor gezinnen met kinderen van 12 tot 14 jaar.  

• De prijs bedraagt 2 euro voor tieners en 7 euro voor volwassenen.  

• Wanneer? Zaterdag 13, zondag 14, maandag 15, dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18, 

vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 februari.  

• Plan je bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen via www.tenduinen.be  

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Beeld: smartphonechallenge 

 

Terug naar de inhoudstafel 
  

http://www.tenduinen.be/
mailto:info@tenduinen.be
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Wie zijn de Merovingen die 1.300 jaar lang onder het 
Koksijdse zand lagen? 

Twee jaar geleden werden toevallig een laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven tijdens de 

bouw van het Politiehuis. Vooral de vondst van goed bewaarde skeletten uit deze vroegmiddeleeuwse 

periode is uniek voor de Belgische kust. Momenteel loopt een groot DNA-onderzoek op deze skeletten. 

Een dynamische website en podcast zijn nu beschikbaar zodat je dit project met internationale allure op 

de voet volgt. 

 

Wie waren die Merovingen? 

Op de archeologische site werden 53 skeletten gevonden die dateren uit de periode tussen 650 en 750 na 

Christus. Heel wat cruciale onderzoeksvragen over deze individuen blijven nog onbeantwoord. Waar 

kwamen ze vandaan? Waren de individuen verwant aan elkaar? Is het nog mogelijk om zoveel eeuwen 

later de afkomst op te sporen en hun manier van leven te schetsen? En is er een link met de Duinenabdij 

die driehonderd meter verder lag? 
 

Het project MerovingerDNA beantwoordt deze vragen met behulp van genetisch onderzoek op het 

skeletmateriaal. Het is het eerste grote onderzoek in Vlaanderen dat DNA gegevens koppelt aan een 

archeologisch grafveld.  

 

Proef de sfeer van het onderzoek in een spannende podcast 

Heel wat informatie over de archeologische vondsten en wie die Merovingen waren, vind je op de website 

www.merovingerdna.be. Ontdek in welke musea je Merovingische collecties kunt bekijken en welke 

voorwerpen metaaldetectoristen al uit die periode in de Vlaamse grond hebben gevonden.  
 

Beluister de spannende podcast waarvan de eerste aflevering je meeneemt naar het begin van de 

opgravingen. Je hoort hoe archeologen, heemkundigen, genealogen en genetici op zoek gaan naar 

antwoorden over wie begraven lag onder het politiekantoor van Koksijde. 

 

Meer details over deze opgravingen vind je op www.merovingerdna.be 

Beluister de podcast of bekijk de filmpjes. 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E. info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.merovingerdna.be/
https://open.spotify.com/show/2VB16f224nbAfI7diQxhRz?si=B7IF6A0MSIOuyZFfonzVfA
https://www.youtube.com/watch?v=A0mLbsPOR1M
mailto:info@tenduinen.be
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Jeugdtrainers Spaanse topclub geven training op 
voetbalkamp van KV Koksijde-Oostduinkerke  

Deze zomervakantie beleeft de jeugd van Koksijde de voetbalweek van hun leven. Het voetbalkamp van 

Valencia CF is te gast van maandag 16 t.e.m. 20 augustus op het complex van Koksijde-Oostduinkerke. 

Deze vijfdaagse stage is voor jeugdspelers (jongens en meisjes) van zes t.e.m. veertien jaar. De training 

wordt gegeven door officiële coaches van Valencia. Wie weet, is de volgende Jordi Alba, David Villa of 

Silva wel iemand van Koksijde? Alle deelnemers aan het voetbalkamp maken ook kans op een voetbalreis 

naar Valencia mét een stadiontour in Mestalla!  
 

 
Info: www.valenciavoetbalkamp.be – info@valenciavoetbalkamp.nl – Facebook en Instagram 

 

 
Foto Valencia voetbalkamp persfoto 2020  

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.valenciavoetbalkamp.be/
mailto:info@valenciavoetbalkamp.nl
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Skateplaza: extra verlichting voor onze skaters  

Via het burgerparticipatieplatform iedereenmee.koksijde.be lanceerden enkele mensen het idee om extra 

lichten te plaatsen bij het skatepark in Oostduinkerke. Daarom besliste het college van burgemeester en 

schepenen om lichtarmaturen te voorzien. De lichten branden tijdens de wintermaanden vanaf 

zonsondergang tot en met 22 uur. Dan doven ze automatisch. 

 

Beeld Skatepark@Daniil Lavrovski 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Hoe gaat het nu écht met ons klimaat? 
De klimaatverandering beroert de gemoederen. Het is tijd voor actie. Doe mee. Geef je mening en vul de 

klimaatenquête in, participeer in het klimaatatelier of wordt klimaatverkenner. 

 

Cursus klimaatverkenner 

In deze meerdelige cursus leer je hoe het nu écht zit met de klimaatverandering, wat het met de natuur 

in onze eigen achtertuin doet en hoe je iets kan doen. 

 

Praktisch 

➢ De lessen vinden plaats op donderdag 4, 11 en 18 maart, telkens om 19 uur. 

➢ Locatie: Duinenhuis.  

➢ De organisatie van deze cursus is in samenwerking met Natuurpunt Westkust.  

➢ De prijs bedraagt 25 euro voor leden Natuurpunt, niet-leden betalen 28 euro.  

➢ Schrijf je vóór 25 februari in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

 

Als de coronaregels verstrengen, vindt deze cursus online plaats. 

 

Vul de klimaatenquête in 

Surf naar www.koksijde.be/klimaat 

Let wel: de deadline is 31 januari.   

    

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/klimaat
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Drie nieuwe diersoorten ontdekt op het Koksijdse strand: 
een eerste kennismaking 

Het gaat om drie soorten die vroeger niet in ons land voorkwamen. In De Strandvlo - het tijdschrift van 

de Strandwerkgroep – worden die beschreven. De aard van de beestjes en hun levenswijze doen 

vermoeden dat ze uit een Halloweenfilm wegliepen. De nodige duiding leest u hieronder.   
 

Heremietzakje 

Deze nieuwkomer wordt regelmatig aangetroffen op de kleine heremietkreeft. De larve van deze soort – 

die verwant is met de zeepokken – vestigt zich op zijn gastheer en groeit er als een wortelende parasiet 

doorheen om voedingsstoffen te onttrekken. Uitwendig van de gastheer ontwikkelt zich een bruine zak 

met eieren die in het water worden losgelaten. Bij krabben is het parasiterende krabbenzakje beter 

bekend. 

 

beeld Copyright: Aäron Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere  

 

Isopode 

In juli werd ook nog een isopode ontdekt (een soort pissebed) – in de mond van een kleine pieterman. 

Het gaat om een visparasiet die leeft in de mondholte van een vis.  

Eind november bezorgde een kruier enkele kleine pietermannen uit zijn net, in de mond van één daarvan 

zaten twee van deze visparasieten. Door de klimaatopwarming komt de kleine pieterman bij ons vaker 

voor. 

 

beeld Copyright: Aäron Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere  

 

Gladde snavelneut 

In de herfst van vorig jaar werden drie exemplaren van deze schelpensoort gevonden aan de Westkust. 

Storm Odette zette de gladde snavelneuten halfweg het strand af. Hun lengte – van 4,5 tot 4,8 cm – en 

de aanwezigheid van het dier of vleesresten wijzen op een nog kleine populatie voor onze kust. Hun 

oorspronkelijk leefgebied bevindt zich aan de oostkust van Noord-Amerika. Daar vind je exemplaren van 

Nova Scotia tot Noord-Carolina en leven ze in slibrijk zand en slib. De toename aan slib in ons kustwater 

speelt waarschijnlijk in de kaart van deze nieuwkomer.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultureel ambassadeur Fernand Vanderplancke geselecteerd 
voor expo in Japan 

Samen met enkele Belgische collega-medailleurs is Fernand Vanderplancke geselecteerd voor een 

prestigieuze numismatische (muntkunde, red.) tentoonstelling in Tokyo. Medailles zijn al lang niet meer 

de typische ronde herinneringsmedailles van vroeger. Vandaag bestaan er gigantisch veel nieuwe 

tendensen en materiaalkeuzes. Twee werken van Fernand Vanderplancke werden gekozen voor het 

FIDEM-congres van medailleurs in Japan: Flower Power (2019) over het verhaal van de aarde, mens en 

bloemen & Our Favorite Screensaver (2019) met een televisie op een voetstuk.  

 

Beeld   

 

Terug naar de inhoudstafel  
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De Muelenaere & Lefevere art gallery sluit de deuren 

Na 29 jaren van enthousiaste artistieke activiteit stoppen Greta Lefevere en Rik De Muelenaere met hun 

kunstgalerij. Zij zorgden ervoor dat inwoners, tweedeverblijvers en toeristen hun hartje konden ophalen 

tijdens diverse wisselende tentoonstellingen van hedendaagse schilderijen en sculpturen – van Belgische 

en internationale kunstenaars.  

De galerij verdedigde het werk van tientallen gedreven en authentieke kunstenaars, zowel in hun galerij 

in Oostduinkerke, in Brussel en door deelname aan beurzen in binnen- en buitenland. Ook voor diverse 

kunstroutes aan de kust waren zij medeorganisatoren. Nu komt er voor hen tijd vrij om te genieten van 

de natuur, het artistieke aanbod en het ongedwongen leven aan de Westkust. Bedankt Greta en Rik!  

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zinger: nieuwe single met Koksijds tintje  
 

Vijf jaar na de winst in StuBru’s De Nieuwe Lichting bracht brasspopband Zinger een nieuwe single uit: 

Out of Time. Fans van de West-Vlaamse band moesten even op hun honger zitten, maar nu zijn ze terug. 

En hoe! In tijden van vooral negatief nieuws willen de muzikanten het jaar 2020 goedmaken. Ze doen dat 

met een opmerkelijke video. Daarin zie je hoe kinderen en jongeren uit diverse werelddelen de kranten 

aanvallen. Met heel opvallende beelden en een stopmotionfilm als resultaat.  

 

En er is meer. De band pakt uit met een goednieuwsproject in alle Vlaamse gemeentes. Zo heeft Koksijde 

nu ook een ‘Goed nieuws uit Koksijde’-pagina op Facebook. Wisten jullie dat Koksijdenaar Nick Herweyers 

één van de drijvende krachten is achter Zinger? KnackFocus nam Out of Time zelfs op in de Signalement-

lijst (Spotify). 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tournée Minérale. Een maand zonder alcohol: ga jij de 
uitdaging aan? 
 

Drink in februari een maand lang geen alcohol en ervaar wat een maand zonder met je doet. Het gaat er 

niet om dat je jezelf iets ontzegt, wel om wat je wint. Een glas wijn bij het eten of een pint na het 

sporten, het maakt deel uit van onze dagelijkse routine. In 2013 dronk 82 procent van de Belgen alcohol, 

ook al brengt dat risico’s met zich mee.  

 

Voordelen van een alcoholpauze 

Alcohol beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En het heeft ook impact op je veiligheid en je 

gedrag. Op termijn zorgt alcohol voor veel gezondheidsrisico’s zoals verslaving, leverziekten en zelfs 

kanker. Een alcoholpauze inlassen (en werken aan je alcoholgebruik) is dus werken aan je gezondheid. 

En Tournée Minérale is een goede manier om dat te doen.  

 

De UGent deed een onderzoek bij de deelnemers en negen op de tien ervaart minstens één van deze 

voordelen: 

✓ Je hebt meer energie 

✓ Je slaapt beter 

✓ Je spaart geld uit 

✓ Je krijgt een gezond gewicht 

✓ Je laat je huid stralen 

 
Het maakt niet uit of je nu voor de eerste keer meedoet of al vaker een maand alcoholvrij door het leven 

ging. Een maand stilstaan bij je alcoholgebruik, levert je alleen maar voordelen op. Tip: volgens de 

meeste studies is een detox van zes weken zelfs noodzakelijk om alle effecten te ondervinden.  

 

Schreeuw van de daken dat je meedoet… 

Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een hele klus. Met steun van je familie, vrienden of 

collega’s lukt dat veel beter. Vertel daarom iedereen over de uitdaging. Daag hen uit om mee te doen, 

moedig elkaar aan en hou samen vol. Zoals vaak is het vooral de eerste week moeilijk om die nieuwe 

gewoonten te installeren. Hoe langer je volhoudt, hoe gemakkelijker het wordt.  

 

… of doe mee als groep 

Neem deel met je bedrijf, je sportclub of je vriendengroep. Als team. Zo bewijs je samen dat je geen 

alcoholhoudende drankjes nodig hebt om plezier te maken. Samen gaat het gemakkelijker. 

 

Bezorgd over je alcoholgebruik? 

Deelnemen aan Tournée Minérale is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar 

alcoholgebruik. Ben je bezorgd over het anatal alcoholhoudende dranken die jij of iemand rondom jou 

drinkt? Bij De DrugLijn (www.druglijn.be of 078 15 10 20) kan je terecht voor een eerste advies op maat. 

Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel. Wil je aan de slag met je gebruik?  

Kijk op www.alcoholhulp.be voor onlinezelfhulp en begeleiding. 

 
Info: www.tourneeminerale.be 
 
Beeld: Tournee Minerale campagnebeeld 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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