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 Nuttige weetjes 

 

• Koksijde fonkelt: winnaars bekend op 13 januari  
Gezelligheid troef in de Koksijdse straten tijdens de feestdagen. De eerste prijzenpot van 6.000 

euro gaat naar de winnaars gekozen door de vakjury – samengesteld door het Bloemencomité. 

Maar ook jij besliste mee. Per categorie is er eveneens een publieksprijs ter waarde van 250 

euro. En uit de ingediende stemformulieren (één per persoon) worden 30 waardebonnen 

uitgeloot van 50 euro, goed voor 1.500 euro. Hou de socialemediakanalen in de gaten voor meer 

nieuws!  

Info: www.koksijde.be/nieuws/koksijde-fonkelt.  

 

• Blijf op de hoogte uit uw kot: schrijf je nu in voor de online 
nieuwsbrief 

 Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in onze gemeente? Schrijf je dan in voor de 

 nieuwsbrief boordevol weetjes en interessante info. Je ontdekt ook meteen de leukste 

 evenementen, iets waar we allemaal naar uitkijken.  
 

 De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd en bevat een mix van praktische info 

 (openbare werken, mobiliteit, vacatures) en tips uit de vrijetijdsagenda. 

 

 Schrijf je nu in via www.koksijde.be/nieuwsbrieven  

 

• Award #blijfsporten 
Dit jaar geen feestelijke huldiging, maar Koksijde kreeg wel een #blijfsporten award van Sport 

Vlaanderen (goodiebag en liveshow) omdat de gemeente goed is blijven sporten. 

#sportersbelevenmeer #blijfsporten 

 

Foto 

  

  

 Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/nieuws/koksijde-fonkelt
http://www.koksijde.be/
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Koksijds infoblad heeft een nieuw (digitaal) gezicht 
 
Koksijde start 2021 met een knaller van formaat! Het gemeentelijk infoblad Tij-dingen kreeg een 

grondige restyle. Met het vernieuwde magazine wil Lokaal Bestuur Koksijde lokaal nieuws op een visueel 

aantrekkelijke en licht verteerbare manier aanbieden. De meeste rubrieken worden overgenomen. 

Sommige krijgen extra aandacht.  

 

Nog meer nieuws! 

Surf naar www.tij-dingen.be voor de XL-versie van Tij-dingen. Ontdek extra grote interviews, meer 

spraakmakend beeld– of zelfs videomateriaal. Hopelijk ben jij even enthousiast! Benieuwd naar jullie 

reacties! 

 

In een notendop 

➢ een hedendaagse look and feel 

➢ kwaliteit staat centraal 

➢ meer aandacht voor het visuele aspect    

➢ Tij-dingen is voor alle Koksijdenaars – en wordt gemaakt door Koksijdenaars 

➢ meer interviews: minstens twee per magazine  

➢ herkenbaarheid: behoud van onze vaste waarden  

➢ lancering van enkele nieuwe rubrieken 

 

Koppositie 

Koksijdenaars appreciëren dit maandblad en dat doet plezier. 86 procent van de inwoners geeft aan dit 

magazine regelmatig tot vaak te lezen. Een schitterend cijfer waardoor Tij-dingen een toonaangevende 

rol speelt in Vlaanderen. In een recent afgenomen communicatie-enquête eindigde het infoblad als 

koploper in alle onderdelen. De lezers bezorgden bruikbare tips en zorgden zelfs voor nieuwe ideeën. 

Jouw mening telt! 

 

Knipoog naar het verleden… 

Tij-dingen zit dan wel in een nieuw jasje, maar het bestaande concept blijft overeind. De meeste 

rubrieken worden overgenomen  en sommige krijgen zelfs extra aandacht. Eervolle vermelding voor Jan 

Huyghe, de bedenker van Tij-dingen ging medio 2018 welverdiend op pensioen. Ook fotograaf Dirk Van 

Hove werkte mee aan talloze edities en is ondertussen anderhalf jaar op rust. 

 

Lees de XL-versie van Tij-dingen vanaf nu online 

Kiezen is verliezen en schrijven is schrappen. Daarom wordt vanaf nu het digitaal infoblad  

www.tij-dingen.be gelanceerd. Daar lees je extra grote interviews, vind je meer spraakmakend beeld- of 

zelfs videomateriaal. Voor de gedrukte edities wordt gekozen voor de blikvangers. Vandaar deze keuze.  

Een win-winsituatie. Surf snel! 

 

Wie is wie?   

➢ Hoofdredacteurs Tij-dingen en www.tij-dingen.be: Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt 

➢ Eindredactie: Ilse Chamon (diensthoofd dienst Communicatie Onthaal en Protocol) 

➢ Redactie: gebeurt door alle gemeentelijke diensten 

http://www.tij-dingen.be/
http://www.tij-dingen.be/
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➢ Lay-out: Sofhie Legein 

➢ Drukker: Drukkerij Pattyn 

➢ Redactieraad: schepen Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie 

Godderis en Sofhie Legein (incl. Olivier Tilmant en Maarten Vandenbroucke voor web) 

➢ Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant en Marie Godderis  

 

Foto 

©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde: op de foto staan een trotse burgemeester en schepen van 

Onderwijs met de nieuwe cover. 

 

Terug naar de inhoudstafel  
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Windmolenpark voor de kust van Duinkerke  

De Franse overheid heeft plannen om een windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke.  

Daarbij worden tot 46 turbines van elk min. 260 meter hoogte voorzien op een oppervlakte van  

50 km². Het vooropgestelde park wordt vrijwel tot tegenaan de Frans-Belgische grens ingepland én tot 

op ongeveer 10 kilometer van de kustlijn.  

Volgens de simulaties komen de meest nabijgelegen turbines op 14 kilometer van de Koksijdse kust.  

 

Standpunt Westkustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort 

Lokaal Bestuur Koksijde tilt, samen met de gemeenten De Panne en Nieuwpoort, enorm zwaar aan dit 

geplande project. De Westkust-gemeenten namen hierover een duidelijk standpunt in, want de 

visualisaties tonen aan dat het beoogde windmolenpark duidelijk zichtbaar zal zijn.  

 

Ook burgemeester Marc Vanden Bussche is bezorgd: “Ik ben heel ongerust. Volgens de huidige plannen 

zal dit een enorme impact betekenen op de belevingswaarde van onze stranden. Ik ben niet principieel 

tegen windenergie op zee, maar heb serieuze bedenkingen bij de exacte locatie. Momenteel zou de 

meest nabijgelegen turbine komen op 14 kilometer van onze gemeente. En dus niet op 30 kilometer, een 

piste waarmee ik wel zou kunnen leven. Mijn oproep naar onze federale en Franse overheid is duidelijk: 

wij willen dit verder onderzoeken om tot een betere oplossing te komen voor onze Westkust.”  

 

Lees het standpunt en blijf op de hoogte via www.koksijde.be/windmolensduinkerke    

 

Figuur in bijlage: plannen windmolenpark - het Marien Ruimtelijk Plan van het Belgisch deel van de 

Noordzee met daarop de plannen van het Franse park geprojecteerd (eigen ontwerp). 

 

 

Info en reacties  

Op https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/ staat alle informatie gebundeld. De visuele simulaties staan 

online op http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/. 

De federale overheid voorzag ook een Nederlandstalige samenvatting van de zaken die het meest 

relevant zijn voor het Belgische publiek, die kunt u hier kan downloaden.   

 
Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/windmolensduinkerke
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/
http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/synthese_dossiers_windmolen_dunkirk_nl.pdf
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Koksijde gaat voluit voor het klimaat 

De klimaatverandering is één van onze grootste uitdagingen. Een uitdaging waar onze hele planeet – jij 

ook dus – voor staat. En ook Koksijde speelt hierin een belangrijk rol.  

De voorbije jaren spaarde Lokaal Bestuur Koksijde binnen de eigen werking al veel energie uit. Onze 

CO2-uitstoot ging al een pak omlaag. Het energieverbruik daalde in het gemeentehuis en het Zwem- en 

recreatiebad Hoge Blekker. Elektrisch aangedreven voertuigen deden hun intrede, medewerkers rijden 

rond met bakfietsen en op gemeentelijke gebouwen zoals de Witte Burg, de Tennishal, gemeenteschool 

Koksijde en de Bolledroom staan zonnepanelen. Maar dat is nog niet genoeg.  

Daarom besloot de gemeenteraad om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 

te ondertekenen. 

Een bewijs dat Koksijde zijn doelen nog scherper stelt. Vanaf nu beperken we de klimaatverandering niet 

alleen met acties, maar voorzien we ook maatregelen om de samenleving aan te passen aan de 

klimaatveranderingen. Evoluties die nu al merkbaar zijn en waartegen we ons moeten wapenen. Denk 

maar aan hittegolven, droogteperiodes of wateroverlast.  

 
Samen dringen we de uitstoot van koolstofdioxide terug met 40 procent 

De klimaatproblematiek stopt niet aan de gemeentegrenzen en daarom is samenwerking 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.  

 

 “85 procent van de Belgen vindt dat we de klimaatverandering dringend moeten aanpakken” 

(resultaat uit de klimaatenquête van 2017) 
 

Samenwerken aan het Klimaatplan 2030 

Omdat klimaatverandering geen ver-van-mijn-bedshow is, dagen we jou uit om een goed klimaatplan 

2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Alleen 

met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en 

overheden halen we de doelstellingen.  

 

Jouw mening telt: vul de klimaatenquête in 

Heb je goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk? Wat wil je zelf doen of doe je al?  

Wat kunnen we samen doen? Geef via de enquête jouw mening.  

Vul nu de enquête in via www.koksijde.be/klimaat.  

 

Smaakt dit naar meer? Doe dan mee aan het klimaatatelier.  

Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties?  

Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voorjaar 2021 wil deelnemen aan 

het klimaatatelier in jouw gemeente. Doen! 

Lees meer op www.koksijde.be/klimaat 

 

Info: 058 53 34 39 – milieu@koksijde.be – www.koksijde.be  

 

Beeld: beeldbanner wvi + beeld klimaatproject 

Terug naar de inhoudstafel  
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Koksijde integreert vleermuiskasten in nieuw lokaal Hockey 
Club 

Lokaal Bestuur Koksijde bouwt voor het eerst vleermuizenkasten in de muur van een nieuwbouw. Dat 

gebeurde in nauwe samenwerking met de Huismussenwerkgroep Koksijde. De primeur gaat naar het 

nieuwe clublokaal van Hockey Club Koksijde.  

 

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

te voorzien in de muren van het nieuwe lokaal naar Lokaal Bestuur Koksijde. ‘Inbouw van kasten voor 

dieren in gebouwen gebeurt op vandaag nog vrijwel nergens in Vlaanderen. Nochtans vergt deze manier 

van natuur-inclusief bouwen weinig extra moeite. We zijn dan ook zeer tevreden met de realisatie van dit 

goeie voorbeeld in eigen gemeente. We bouwden in totaal vijf grote kasten voor vleermuizen in. Elk met 

een gewicht van ong. 15 kg, dat zorgt er voor dat de temperatuur binnenin vrij constant blijft waardoor de 

vleermuizen zowel tijdens de zomer als winter optimaal gebruik kunnen maken van hun verblijf.’ 

 

Schepen van Milieu Guido Decorte: ‘De locatie is veelbelovend. Dat trok ons helemaal over de streep. In 

de omgeving van het Sportpark en Golf Hof ter Hille zijn tal van struwelen, bomen en grote waterpartijen 

te vinden. Palend aan het lokaal staat ook een bomenrij. Een ideaal oriëntatiepunt voor vleermuizen. 

Bovenal is het een mooie gelegenheid om aan te tonen dat ieder van ons met dergelijke kleine acties een 

groot verschil kan betekenen voor de rijke biodiversiteit in Koksijde. Het doet deugd te weten dat veel 

mensen de natuur een warm hart toe dragen.’       

 
Info:  

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

Bijlage: - foto met Guido Decorte (schepen van Milieu), Jan Vandromme (dienst Milieu & Duurzame 

Ontwikkeling Koksijde) en Eddy Vandenbouhede van de Huismussenwerkgroep Koksijde.  

 

Terug naar de inhoudstafel  

mailto:jan.vandromme@koksijde.be
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Geplande werkzaamheden  

 

Duinbergenstraat   

➢ heraanleg van de straat met voetpaden en groenvoorzieningen 

➢ aan de kant van de even huisnummers is er een parkeerstrook  

➢ op de hoeken met de Koninklijke Baan en de Pierre Sorellaan komt er een zithoek   
 

Pierre Sorrellaan 

➢ tussen de Duinbergenstraat en het Bad Schallerbachplein verdwijnt de parkeerstrook aan de kant 

van de oneven huisnummers ten voordele van een comfortabel voetpad met groenvoorzieningen 
 

Mariastraat 

➢ aanleg van een voetpad 

➢ aan de kant van de oneven huisnummers 

 

In uitvoering: voetpaden Zeedijk (tussen Grard- en Zavelplein)  

 

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

 

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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Shop veilig tijdens de winterkoopjes 

Lokaal Bestuur Koksijde roept op om zoveel mogelijk te shoppen in onze winkels. De handelaars 

proberen 2020 zo snel mogelijk te vergeten en hopen het nieuwe jaar positief in te zetten. We rekenen 

op jouw gezond verstand en om de veiligheidsmaatregelen goed op te volgen. Zo tonen we respect voor 

de vele inspanningen die onze handelaars de voorbije maanden hebben geleverd.  
 

➢ Betaal contactloos 

➢ Volg de juiste looprichting 

➢ Mondmasker verplicht 

➢ Hou voldoende afstand 

 

Koop lokaal en win  
 
Wie een cadeau koopt bij één van de handelaars, maakt kans op één van de 100 cadeaubonnen ter 
waarde van 50 euro. Lekkere of originele pakjes nodig? Je vindt zeker iets bij onze ondernemers.  
 

Hoe deelnemen? 

➢ Koop voor minstens 50 euro t.e.m. 3 januari (winkels, take away, click&collect en online)  

➢ Stuur een foto van je aankoop (geschenk, bon) en je kasticket/factuur naar 

communicatie@koksijde.be (één inzending per persoon) 
 

Prijzenpot van 5.000 euro 

Op 13 januari worden de 100 winnaars van elk 50 (2x25) euro uitgeloot uit alle inzendingen.  
 

Praktisch 

➢ Reglement: www.visitkoksijde/eindejaarsacties 

➢ Overzicht lokale handelaars: www.koksijde.be/koopkokstijde - www.koksijde.be/afhaalpunten 
 

 

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

 

Visual kerstactie handelaars  

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.visitkoksijde/eindejaarsacties
http://www.koksijde.be/koopkokstijde


 

 

 

 

 

P 10/23 

 

 

 

 

Hartverwarmend: 400 mensen verrast met een 
verwenpakket en een babbel 

Het jaarlijks kerstfeest van het Sociaal Huis kon dit jaar niet doorgaan. Een tegenvaller voor mensen met 

weinig middelen of sociale contacten. Maar de medewerkers van het Sociaal Huis Koksijde liet deze 

mensen niet in de kou staan. Zeker niet in een jaar waar mensen het nog moeilijker hebben dan anders.  

Tientallen vrijwilligers en medewerkers trokken hun kerstmuts aan en belden in de week voor Kerstmis 

aan bij 400 nietsvermoedende mensen. Zij kregen een verwenpakket: met o.a. koekjes, chocolade, fruit, 

verzorgingsproducten, kaarsen en speelgoed voor de kinderen. Ook voor een babbel was er tijd.  

De reacties waren hartverwarmend en ontroerend. Een moment van licht in een donkere periode.  

 

Beeld: kerstverwenboxen Sociaal Huis 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Deelfietsen breiden uit: zes nieuwe locaties  
Koksijde startte samen met Veurne en De Panne met een eigen deelfietsensysteem. Zestig fietsen staan 

verspreid over zes vaste parkeerlocaties: de treinstations, het park van Veurne, het gemeentehuis van 

Koksijde en de markt van De Panne. De parkeerplekken herken je aan de speciale fietsrekken, zo weet je 

waar je de deelfiets moet stallen.  
 

Er komen zes extra locaties bij: Sint-Idesbald, Ster der Zee, Koksijde-Dorp, Oostduinkerke-Bad, 

Oostduinkerke-Dorp en de Ten Bogaerdelaan (ter hoogte van de West Aviation Club).  

Dat betekent dat er in totaal 120 deelfietsen in gebruik zijn.  

 

Het systeem van deelfietsen met vaste standplaatsen is mogelijk dankzij het gebruik van slimme sloten 

(met ingebouwde GPS en geopend worden met de Mobit-app op de smartphone).  

 

Je kan de deelfiets nog steeds vier uur gratis gebruiken. Als de tijd op is, moet je de fiets terug in één 

van de fietsrekken plaatsen. Als dat niet lukt, krijg je 10 euro boete.  

 

Deelfiets gebruiken: hoe werkt het?  

 

➢ Download de Mobit-app (Android of Apple) op je smartphone.  

➢ Registreer je en voeg krediet toe aan je wallet.  

➢ Via de app zoek je naar een Mobit-fiets in je buurt. Daar aangekomen, scan je de QR-code op het 

slot van de Mobit-fiets. Als je correct geregistreerd bent en de fiets beschikbaar is, opent het slot 

vanzelf. 

➢ Gebruik de fiets zolang je die nodig hebt. 

➢ Als je de fiets terug wil sluiten, plaats je je fiets correct terug op één van de zes vaste 

parkeerlocaties en sluit je handmatig het slot. De rit wordt dan automatisch in de app beëindigd. 

 

Op www.mobit.eu vind je een handig filmpje waarin je ziet hoe je de deelfietsen gebruikt.  
 

Info: 058 53 30 84 – griet.maenhout@koksijde.be 

 

Foto deelfietsen 
 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis app: jouw gemeentelijke kunstgids op zak 

 

Met deze gratis app ontdek je alles over kunst in Koksijde-Oostduinkerke.   

Wil je meer weten over een kunstwerk op straat? Wie heeft het gemaakt en wat was de 

inspiratie? Welk materiaal werd gebruikt? En zijn er nog kunstwerken in de buurt? Je vindt het 

allemaal in de Erfgoedapp van Faro. 

De informatie over meer dan 60 kunstwerken in de straten van Koksijde-Oostduinkerke heb je gewoon 

gratis op zak! Zoek je een ‘Panamarenko’ of ben je fan van George Grard? Wil je ‘kletsende 

vissersvrouwen’ of een ‘rare vogel’ zien? Met de Erfgoedapp stel je zelf je een eigen kunstroute samen. 

Even stoppen, even klikken en klaar. Veel plezier op je ontdekkingstocht! 

 Hoe werkt het?   

Download de Erfgoedapp via Google Play of via App Store. Vanaf 18 december staat ‘Kunst op straat’ 

online. Via eenvoudige stappen vind je ze allemaal terug.  

   

Burgemeester Marc Vanden Bussche: ‘Jaarlijks wordt een mooi budget voorzien voor de aankoop van 

kunstwerken. Dat heeft als resultaat dat we van Sint-Idesbald tot aan Groenendijk een gratis 

openluchtmuseum hebben met meer dan zestig kunstwerken. Met de nieuwe erfgoedapp kan iedereen 

onze tour ‘Kunst op straat’ downloaden. Zo ontdek je misschien nog wat kunstwerken die je niet kende 

en kan iedereen er ook een woordje uitleg over vinden.’  

 

Schepen van Cultuur & Erfgoed Stéphanie Anseeuw: ‘Ik ben bijzonder trots dat we deze digitale 

tour kunnen voorstellen. Zo maken we onze gemeente nog aantrekkelijker voor wandelaars. Met de 

erfgoedapp ‘Kunst op straat’ tonen we dat we kunst en cultuur heel belangrijk vinden hier in Koksijde. 

Het is bovendien helemaal gratis, heel gemakkelijk en ook veilig om met de app onze mooie gemeente te 

verkennen. Je vindt gemakkelijk wie de kunstenaars zijn, wat het werk betekent en wanneer het werd 

gemaakt. Echt een supertoffe manier om ons kunstpatrimonium beter te leren kennen.’   

 

Meer info: cultuur@koksijde.be, www.visitkoksijde.be/kunstopstraat  

 

Foto © Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde: erfgoedapp 

Foto © Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything, Ryan Gander 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/kunstopstraat
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Duik het NAVIGO-museum binnen via de digitale snelweg  

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is dan wel gesloten, online zijn ze onbeperkt open voor bezoek. 

Ontdek de unieke 3D-beleving en wandel door de virtuele museumzalen. Zelfs wie het museum goed 

kent, ontdekt nieuwe verhalen of objecten die je nog nooit hebt gezien. Met dit project wil het museum 

ook archiveren hoe het er nu uitziet vóór de verbouwingen n.a.v. de komst van het skelet van Potvis 

Valentijn van Sint André.  

 

 

Tip: brieven van IJslandvaarders 

“Wy laeten u weten den staet van onze gezondheyd en wy verhopen van u het zelve. Tot nu toe hebben 

wy een goed jaar gepaseerd en wy hopen dat gij thuis ook een goeden zomer zal passeren.”  

Tijdens de virtuele tour ontdek je enkele brieven geschreven door vroegere IJslandvaarders. Op 5 juni 

1880 stuurde Koksijdenaar Charles Deaever dit goede nieuws naar het thuisfront. De voltallige 

bemanning van de D.29 Foi, die in het voorjaar richting IJsland vertrok voor de kabeljauwvangst, 

verkeerde in blakende gezondheid. Helaas brachten veel brieven ook verhalen mee over ongelukken, 

zware stormen of overlijdens.  

 

Ontdek de tour via www.navigomuseum.be 

 

 

Onze musea zijn gesloten in januari  
Het NAVIGO-museum sluit de deuren tot in de loop van 2023: dat heeft alles te maken met de komst van 

het 17 meter lange skelet van potvis Valentijn. Het Abdijmuseum Ten Duinen blijft open tot aan het einde 

van de kerstvakantie – t.e.m. 3 januari. Daarna sluiten ze ook daar de deuren. Januari is traditioneel de 

maand van de jaarlijkse grote kuis. 

 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 
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Op pad met Prosper Schittekat die een unieke zegelstempel 
ontdekte 

We nemen je mee naar het einde van de jaren 70. Prosper Schittekat, toenmalig conservator van de 

Duinenabdij, wandelt samen met een bezoeker langs de ruïnes van cisterciënzerabdij. De naar boven 

reikende takken van de zeekraal (een plant, red.) trekken de aandacht. De bezoeker bukt zich en vindt 

een uniek stuk uit de dertiende eeuw: de helft van een zegelstempel. Een voorwerp dat eeuwenlang werd 

gebruikt door de abten van de Duinenabdij. 

 

Wil je daar meer over weten en nog andere verrassende verhalen ontdekken?  

Surf naar 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: Ten Duinen zegelstempel - de gebroken stempel van het tegenzegel van de Duinenabdij (Collectie 

Abdijmuseum Ten Duinen). 
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Dicht mee tijdens de Poëzieweek  

Stip donderdag 28 januari aan in je (online) agenda; want dan is het Gedichtendag in de bibliotheek. 

Meteen ook het startsein voor Poëzieweek dat loopt t.e.m. 3 februari.  

Samen is het thema van deze week. In deze uitdagende tijden vieren we meer dan ooit het samenleven, 

samenwerken, samen zijn en samen schrijven. Samen kunnen we veel.  

 

Poëzie verbindt en voedt ons, inspireert en brengt ons samen. 

 

Dicht ook dit jaar mee.  

Stuur voor maandag 25 januari je eigen gedicht rond het thema Samen naar bibliotheek@koksijde.be 

en ontdek je dichtwerkje in de bib. Leen je tijdens de Poëzieweek een gedichtenbundel? Dan krijg je er 

een poëziekaart van een bekende dichter bovenop. 

 

Meer poëzie? Neem ook een kijkje op www.tij-dingen.be.  

 

Ook kinderen komen aan bod 

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.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde steunt SOS RELIEF 

Helaas moest het cultuurcentrum in 2020 heel wat voorstellingen annuleren. Niet fijn, maar gezondheid 

is prioriteit nummer één. Af en toe vragen tickethouders om het bedrag van de kaartjes niet terug te 

storten, maar te geven aan kunstenaars in nood. Het cultuurcentrum koos SOS RELIEF om deze wens te 

vervullen.  

 

Kunstenaars in nood zoeken sponsors 

Bijna een jaar geleden drong het COVID-19-virus ons land binnen. Naast de gevolgen op fysiek en 

mentaal vlak (#houmoed) is de financiële impact voor heel wat mensen niet te onderschatten. Ook in de 

cultuursector hakt de coronacrisis er stevig in. State of the Arts (SOTA) – een open platform dat de 

structuren van de kunstwereld wil verbeelden, startte daarom SOS RELIEF op. 

 

SOS wat? 

State of Solidarity Relief (www.sosrelief.net) is een onlinetool die rechtstreekse financiële solidariteit 

mogelijk maakt, van persoon tot persoon. Zonder voorwaarden. Het initiatief maakt een verschil voor 

mensen die niet in aanmerking komen voor overheidssteun. Maar wel in dringende nood zijn. 

 

Hoe werkt het?  

Op www.sosrelief.net kies je het bedrag dat je wil bijdragen (50, 100, 200 of 400 euro). Dan ontvang je 

een e-mail met de naam en het rekeningnummer van iemand die dit bedrag nodig heeft. De tool werkt 

dus zonder tussenstructuur: rechtstreeks van persoon tot persoon en zonder voorwaarden. SOS RELIEF 

werd ontwikkeld vanuit een kunstenaars- en kunstwerkersgemeenschap, maar ook mensen buiten de 

kunsten kunnen eenmalig steun aanvragen. 

 

Steun artiesten, want het is enorm belangrijk dat ze er straks, wanneer we weer samenkomen, nog zijn. 

 

Foto’s: kunst solidair en SOS Relief  
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Bekijk de livestream concerten  

Het cultuurcentrum start 2021 hoopvol. En dat doen ze met een ferme brok muziek. Niet live maar via 
livestream. The Cats Want to Play is een initiatief van Wouter Van den Broeck en ons cultuurcentrum.  
 

Muzikanten zijn erop gebrand om nieuwe creaties los te laten op het publiek. Zeker na deze lange 
isolatieperiode. Spontane improvisatie en interactie is waar het in deze reeks van jazzconcerten over 
gaat. Wouter nodigt hiervoor drie verschillende formaties uit met Belgische topmuzikanten als special 

guests. 
 

Het concert wordt telkens om 20 uur via livestream uitgezonden vanuit de theaterzaal van het casino.  
 

➢ vrijdag 8 januari - Sessie 1: The Cats Want to Play ft. Jean-Paul Estiévenart & Steven 

Delannoye 

➢ zaterdag 16 januari - Sessie 2: The Cats Want to Play ft. Carlo Nardozza & Frank Deruytter 

➢ donderdag 21 januari - Sessie 3: The Cats Want to Play ft. Jake Walker 

 
 

#houmoed #staysafe #wemissenjullie 
 
Info: www.casinokoksijde.be 
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Atelier in Beeld: schrijf je in 

Op 7, 8 en 9 mei van volgend jaar lanceert Kunstwerkt een splinternieuw open atelierweekend voor 

beeldend kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Voor Atelier in beeld roepen we kunstenaars ouder dan 

18 jaar op om de deuren van hun atelier te openen voor het publiek. Professionele en 

amateurkunstenaars kunnen zich inschrijven vanaf 11 januari t.e.m. 14 februari.  
 

Info: www.atelierinbeeld.be 
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Gooi je geld niet in je verwarmingsketel 

Vervang jij je verwarmingsketel pas als die stuk is? Of bespaar je liever geld door op tijd een nieuwe 

ketel te plaatsen? 
 

Je woning verwarmen met een oude ketel kost heel wat energie. Wist je dat je energiezuiniger verwarmt 

door alleen de ketel te vervangen? Dat is goed voor je bankrekening én goed voor het klimaat. Maar je 

zit ongetwijfeld nog met vragen.  
 

➢ Blijf je bij aardgas of stookolie? 

➢ Is verwarmen met hernieuwbare energie haalbaar?  

➢ Hoe hou je je wooncomfort hoog en je energiefactuur laag? 
 

Een antwoord op al je vragen krijg je tijdens een gratis expertsessie. Onafhankelijke experts van Dialoog 

vzw geven praktische tips en advies.  
 

 

Praktisch 

De gratis sessie vindt plaats op woensdag 20 januari om 20 uur. Schrijf je nu in (en zeker voor 15 

januari) via www.fluvius.be/energiefit. Als de infoavond niet fysiek kan doorgaan, is er een webinar voor 

zij die ingeschreven zijn.  

I.s.m. Fluvius, dienst Wonen en het Energiehuis DVV Westhoek 
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Weerstandsnest Waldersee voorlopig beschermd 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse infanterie Widerstandnest Waldersee niet ver van 

Groenendijk-Bad in Oostduinkerke. Bedoeling was om in te staan voor de verdediging van de kunst tegen 

een geallieerde invasie vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze site ligt in duingebied, met bovengrondse en 

ondergrondse sporen van verdedigingswerken en structuren die in het weerstandnest zijn opgetrokken.  
 

Atlantikwall 

Geen enkel weerstandsnest is zo integraal beschermd als WN Waldersee. Deze site leert ons over de 

organisatie van infanterieposten. De bunker staat nu onder voorlopige bescherming als monument, aldus 

het Vlaams ministerie van Onroerend Erfgoed. Lokaal Bestuur Koksijde organiseert nu een openbaar 

onderzoek waarna minister Diependaele een beslissing zal nemen over een al dan niet definitieve 

bescherming. WN Waldersee maakte deel uit van de Atlantikwall – een verdedigingslinie van ruim 5.000 

kilometer.  

 

Beeld Waldersee 
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Lukas kiest voor een zomerjob aan zee. Jij ook? 

 

Surf dan nu naar www.koksijde.be/jobstudenten  

Solliciteer vandaag nog. Je hebt t.e.m. 1 maart, maar de plaatsen zijn beperkt: wees snel!  

 

Meer info via sollicitaties@koksijde.be of www.koksijde.be/jobstudenten  

 

Foto jobstudent speelpleinwerking  
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Kunstenaar Willy Baeyens opnieuw finalist in prestigieuze 
kunstwedstrijd 

Gemeentegenoot Willy Baeyens is in de kunstschilderwedstrijd Painting of the year 2020 finalist 

geworden met zijn werk A Hug. Volgens Willy straalt zijn schilderij vooral emotie uit en trok dat vooral de 

jury over de streep. “Het werk ontstond tijdens de coronaperiode en toont een innige omhelzing tussen 

drie mensen. Het is deze innigheid dat ons nu nog meer raakt dan anders”, legt Willy Baeyens uit. 

Volgers kennen hem al van de tentoonstelling (en latere kortfilm) Left Luggage. 
 

De wedstrijd Painting of the year is een organisatie van The Art Colleagues uit Nederland. Er waren maar 

liefst 581 deelnemers uit 15 landen, goed voor 1.234 schilderwerken. Willy Baeyens (60) woont sinds 

2013 in onze gemeente. Daarvoor was hij vijftien jaar tweedeverblijver. Hij nam al meermaals deel aan 

de openluchttentoonstelling Cabin Art. Willy volgde schilder- , teken- en grafische kunsten, beeldhouwen, 

letter- en schildertechnieken aan de Gentse en Aalsterse Academie. In 1985 startte hij een grafisch 

reclamebedrijf. 
 

Info: www.art2u.be of www.willybaeyens.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.art2u.be/
http://www.willybaeyens.be/


 

 

 

 

 

P 23/23 

 

 

 

 

Neos Koksijde valt in de prijzen: 1.500 euro voor Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden 

In oktober 2019 organiseerde Neos Koksijde een ontbijt ten voordele van het opleidingscentrum voor 

blindengeleidehonden. De vereniging sponsorde hond Raf die vandaag al leeft bij zijn baasje. Het netwerk 

van ondernemende senioren werkte hiervoor mee aan het project Neos met een hart – een organisatie 

van Neos nationaal met als doelstelling om een sociaal project te steunen.  
 

Uit alle inzendingen werden er twaalf initiatieven uitgekozen. Hierdoor ontvangt het Belgisch Centrum 

voor Geleidehonden 1.500 euro.  
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