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Lumineus Koksijde: grijp je laatste kans  

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

T.e.m. zaterdag 8 januari vormt de kerk het decor voor een fantastisch verhaal dat de legendes van de 

kustgemeente tot leven roept. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, boek snel!  

 

Prachtig decor 

De gevel van de prestigieuze Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk vormt de achtergrond van een 3D-show. 

Verwacht je aan reuzengrote beelden, een show met professionele acteurs en speciale klank- en 

lichteffecten. De kerk zorgt ervoor dat de legendes van de gemeente Koksijde tot leven komen.  

 

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. 

 

Regie: Symfonie der Stenen 

Met Lumineus Koksijde geniet het grote publiek in de vooravond van een totaalspektakel geregisseerd door 

Symfonie der Stenen. Sinds de oprichting 28 jaar geleden heeft Symfonie der Stenen altijd grootschalige 

spektakels in openlucht gemaakt – gebaseerd op de geschiedenis, bekende figuren of legendes uit het 

lokale patrimonium. 

 

Praktisch 

• Shows op 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari, telkens om 18 uur 

• Duurtijd: 30 minuten. Deuren open vanaf half uur op voorhand. Wees op tijd. 

• Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker verplicht. 

• Tickets kosten 5 euro en koop je bij de dienst Toerisme. 

• Als er nog beschikbare plaatsen zijn de dag zelf, vanaf 17.15 uur ter plaatse  

• Genummerde zitplaatsen in openlucht, geen toiletten aanwezig  

• Regenweer? Geen paraplu's toegelaten. Shows gaan sowieso door.   

• Verkochte tickets worden niet teruggenomen. 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Politie Westkust start interzonale samenwerking met 
Antwerpen 

Het nieuwe Antw4WVL bestaat uit vier West-Vlaamse politiezones: Polder, Riho en Vlas. Samen met PZ 

Westkust en de politiezone Antwerpen gaat het om een interzonale samenwerking tussen vijf 

politiekorpsen. Dankzij de verschillen tussen de autonome korpsen delen ze praktische en organisatorische 

kennis met elkaar. 

Het doel? De huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burger en overheid verbeteren. De korpsen 

delen kennis, middelen, activiteiten en competenties, zo gaan de verschillende zones verder dan alleen 

ervaringen uitwisselen. De politiezones uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te 

bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op het vlak van organisatorische en 

maatschappelijke uitdagingen. 

 

Oplossingen op maat 

De deelnemers engageren zich om de kern van hun activiteiten en werkwijzen aan elkaar aan te passen 

zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. De verschillende korpschefs en de bestuurlijke overheden zijn 

ervan overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk creëren bij complexe problemen. 

 

Meer op www.tij-dingen.be. Je vindt er ook een podcast en video over de samenwerking. 

 Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
 



 

P 4/21 

 

 

Wil jij goedkope groene stroom? 

Wil jij besparen op je energiefactuur en toch je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De provincie 

West-Vlaanderen organiseert, samen met gemeente Koksijde, voor het elfde jaar op rij, een 

groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven is gratis en vrijblijvend.  

 

Je energiefactuur zorgt elk jaar voor forse kosten. Stond je er al eens bij stil dat je zo veel kan 

besparen?Kies een voordelig energiecontract. Geen tijd? De provincie zoekt voor jou het meest voordelige. 

Schrijf je in via www.west-vlaanderen.be/besparen. Of bel naar 0800 18.711 (weekdagen: 8.30-18 uur). 

Neem je jaarlijkse afrekening bij de hand. Heb je geen internet? Kom naar de dienst Wonen (Zeelaan 42) 

op dinsdag of donderdag. Bel (058 53 34 90) eerst voor een afspraak.  Iedereen met een leveringsadres in 

Vlaanderen kan deelnemen. Kies zelf of je voor elektriciteit en/of gas inschrijft.  

 

Timing 

Op woensdag 9 februari is er een veiling waarop energieleveranciers hun beste bod uitbrengen voor een 

eenjarig energiecontract voor honderd procent Belgische groene stroom en/of gas. De leverancier met het 

meest voordelige bod, mag de deelnemers van de groepsaankoop een energiecontract aanbieden. Op 

vrijdag 25 februari krijg je een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Je ziet meteen hoeveel je 

bespaart. Aanvaard je het aanbod? Dan moet je zelf niets doen. De provincie begeleidt je tijdens het 

proces. 

 

Begeleiding en inschrijven 

De provincie West-Vlaanderen zorgt voor begeleiding vanaf de inschrijving tot en met de overstap naar het 

voordelige groepsaankoopcontract. Ook het opzeggen van je huidige energiecontract wordt volledig voor 

jou geregeld. 

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 8 februari via www.west-vlaanderen.be/besparen. Neem je 

jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas bij de hand en schrijf je online in of bel 0800/18.711 

(weekdagen: 8.30 tot 18 uur).  

 

Heb je geen toegang tot internet? Dan helpt de dienst Wonen je graag verder elke dinsdag en donderdag 

na afspraak te Zeelaan 42. Voor een afspraak bel 058 53 34 90 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Update parkeerreglement: extra parkeerplaatsen aan Sint-
André en nieuwe blauwe zone 

Net zoals vorig jaar vindt er een update plaats van het reglement betalend parkeren, na evaluatie op basis 

van opmerkingen van de inwoners. Zo komt er een nieuwe blauwe zone (met blauwe schijf) en wordt de 

groene zone in de G. Scottlaan aangepast. De wijzigingen gaan in vanaf dinsdag 1 februari.  

Eerst en vooral: de huidige blauwe zones in de dorpskernen van Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp 

blijven bestaan: je mag twee uur gratis parkeren. Vergeet je parkeerschijf niet te leggen. Parkeerkaarten 

zijn er niet toegelaten. 

 

Nieuwe blauwe zone: vier uur gratis parkeren  

In Koksijde komt er een nieuwe blauwe zone, ten noorden van de grens en inclusief de Liefjeslaan-

Vossenstraat-Verdedigingslaan-Hooplaan. Ook komt een bijkomende blauwe zone in de Houtsaegerlaan 

(Koksijde-Dorp). De straten ten noorden van de W. Elsschotlaan en ten oosten van de Strandlaan, in Sint-

Idesbald, vervolledigen de nieuwe blauwe zone volgens deze bepalingen: 

• gratis parkeren voor maximaal vier uur, met blauwe schijf, zeven dagen op zeven 

• houders van een parkeerkaart parkeren hier zonder beperking (exclusief parkeerkaarten voor 

garages) 

• bewoners van deze zone kunnen binnekort een parkeerkaart blauwe zone aanvragen 

(administratiekosten: 20 euro) 

Gilles Scottlaan: drie paardentrailers en extra parkeerplaatsen (paarse zone) 

De groene zone (IV), oostkant G. Scottlaan, wordt aangepast na een grondige evaluatie. Er komt een 

beperking tot max. drie plaatsen voor paardentrailers. De overige plaatsen komen bij de paarse zone.  

 

Tariefwijzigingen week- en immokaart 

In de paarse zone bedraagt de kostprijs van een weekkaart 30 euro, voor het vijfdagentarief betaal je  

24 euro. Met een immokaart parkeer je een volledige week in de paarse zone. De kostprijs hiervan is 

aangepast naar 25 euro.  

 

 Beeld parkeermeter 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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233.000 m³ extra zand op ons strand 

In februari voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust onderhoudswerken uit op het 

strand van Koksijde. Tussen de Koksijde Yachting Club (KYC) en de Charleroistraat voert Group Decloedt 

233.000 kubieke meter zand aan. Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau van ons strand 

te garanderen. Zo blijft de gemeente beschermd tegen zware stormvloeden.  

Vanaf eind deze maand vindt de aanvoer van het nodige materieel plaats via de strandtoegang Ster der 

Zee. De toevoeging zelf vindt plaats vanaf februari en duurt ongeveer vier weken, als de 

weersomstandigheden meezitten. De aannemer perst het zand op, vanuit een sleephopperzuiger (schip dat 

zand zuigt vanop de waterbodem). Omdat het schip niet altijd dicht van de kust komt om het zand op te 

spuiten (alleen mogelijk rond hoog water), vinden de werken ook plaats tijdens het weekend,  

de krokusvakantie en zelfs 's nachts. Ter hoogte van het oppersen, is het strand niet toegankelijk.  

 

Moet er nog zand zijn? Lees meer over het belang van zandsuppletie op www.tij-dingen.be 

 

233.000 kubieke meter: wat moeten we ons hierbij voorstellen?  

Eén kubieke meter zand bedraagt 1.000 liter. Een doorsneekruiwagen heeft een volume van 80 liter.  

Eén kubieke meter zand staat dus voor 12,5 kruiwagens, helemaal tot aan de rand gevuld.  

Snel gerekend: 233.000 kubieke meter komt neer op 2.912.500 kruiwagens.  

 

 Beeld zandopruiming 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Op reis? Vergeet je Kids-ID niet. 

De winter is in het land, voor velen het geknipte moment om een zomertrip te boeken. 

Vergeet dan niet dat je kinderen (0-12 jaar) een Kids-ID moeten hebben als ze mee naar het (Europese) 

buitenland trekken. Sinds vorig jaar zit de Kids-ID trouwens in een nieuw jasje. 

De kaart heeft een andere kleur en is, net als de elektronische identiteitskaart (eID), gemaakt van 

polycarbonaat. 

Dat materiaal garandeert een langere levensduur, is moeilijker te vervalsen en dus veiliger. 

Surf naar www.tij-dingen.be voor meer info. tij-dingen 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Burgerparticipatie: waar wil jij dat er volgende winter extra 
licht schijnt? 

Twinkelende lichtjes, knipperende lampjes en sprookjesachtige sferen. 

Geniet nog van de sfeervolle kerstverlichting tot 9 januari. Ga naar buiten en laat je meevoeren door de 

kleurenpracht. Elke dag gaan de lichten aan tussen 7 en 9 uur & 15 en 23 uur. Op de verbindingswegen 

blijven ze zelfs nog een week langer branden.  

Tip: bekijk zeker het lichtspektakel aan het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke-Dorp. 

 

Wat is het pronkstuk? 

Oordeel zelf welke kerstversiering er het meest uitspringt. Surf naar iedereenmee.koksijde.be en kies. 

 

Waar wil jij volgend jaar extra kerstlicht in Koksijde? 

• Oostduinkerke-Dorp: hoek Toekomstlaan-Nieuwstraat (waar vroeger de boot Moed en Vertrouwen 

stond) 

• Koksijde-Dorp: omgeving voormalig gemeentehuis 

• Sint-Idesbald: Kerkepannezaal 

• Kunstencentrum Ten Bogaerde 

• Ster der Zee 

 

Surf naar iedereenmee.koksijde.be en kies. Meer foto’s van winters Koksijde? Kijk op www.tij-dingen.be 

Doetip: Ga samen met onze lichtjes op de foto en plaats op sociale media met #Koksijdegeeftlicht! 

 

 Beelden: kerstverlichting 

 

Burgerparticipatie: iedereenmee.koksijde.be 

Heb je een zot idee? Goed nieuws, we willen jou zoveel mogelijk bij het beleid betrekken.  

Via iedereenmee.koksijde.be kan je elk moment een idee achterlaten of een vraag stellen.  

Op de homepagina zie je welke processen actief zijn of hoe de timing er uitziet.  

Hoe log ik in op het platform? Log in door je aan te melden met je voornaam, naam en e-mailadres.  

Je kunt ook je Google- of Facebook-account gebruiken. Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 Kids-ID niet 
.be 
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Nog ruim een week glijplezier  

Ben jij de nieuwe Kevin Van der Perren? Maak sierlijke pirouettes zoals een prima ballerina en kom 

schaatsen op de ijspiste voor het gemeentehuis. Wanneer? Tot 9 januari op het Theaterplein in Koksijde-

Bad. 

 

Schlager on ice 

Beleef een onvergetelijke avond op vrijdag 7 januari vanaf 18 uur. Zing en dans mee met Yves Segers, 

Laura Lynn, Swoop, Jettie Pallettie en Sergio. Alleen toegang mits vertoon Covid Safe Ticket (CST).  

Mondmasker verplicht, toeschouwers wonen alles zittend bij.  

 

Nieuw: thema-avonden 

Elke maandag- en woensdagvond 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. 

Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker verplicht! 

• maandag 3 januari (18-19.30 uur): Foute Party: doe gek en tijdens de foute party op de ijsbaan! 

• woensdag 5 januari (18-19.30 uur): Tiroleravond: haal je lederhosen uit voor een avond vol 

ambiance! 

 

Alle praktische info (openingsuren en toegangsprijzen) lees je op www.tij-dingen.be  

 

 beelden ijspiste 

 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.tij-dingen.be/
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Winterwandeldag zaterdag 8 januari 2022 

 

Al voor de 49ste keer organiseert VVV Koksijde de winterwandeldag. Na een jaartje corona-pauze, schuiven 

we dit jaar nog een extra weekje op, en gaan we winterwandelen nà de feesten. 

 

Je hebt opnieuw de keuze tussen 5 verschillende parcours: 

• Voor wie dat wil, bieden we een volledig verhard parcours aan 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 doorheen 3 stukken van de Noordduinen en de 

Houtsaegerduinen. Onderweg passeer je de zeedijk en het militair kerkhof van Koksijde-Dorp. 

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

natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin van onze kust. 

• 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 doorwinterde wandelaars tenslotte 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 passeren de revue. 

 

Let op: de coronamaatregelen laten het dit jaar helaas niet toe om je in de Kerkepannezaal wat 

op te warmen bij een drankje. 

 

Praktisch: inschrijvingen en vertrek in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128, Koksijde (Sint-Idesbald) tussen 

8 en 14 uur. Deelnameprijs: € 1. Een gratis busdienst (mondmasker verplicht) van en naar het station 

van Koksijde is voorzien.  

 Beeld 

 

Info: Toerisme Koksijde – Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde  

T +32 (0)58 51 29 10 – E toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be  

 

 

Bos van commerce tovert Oostduinkerkse strand om tot sfeervol kerstbos  

Ook dit jaar schieten de dennenbomen uit het zand in Oostduinkerke-Bad: ga naar het meest gezellige 

wandelbos van het land. Laat je betoveren door de versierde bomen en de talloze lichtjes. Zeker een 

wandeling waard. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen randactiviteiten georganiseerd. Nog tot zondag 

9 januari.   

=> Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Onbekend schilderij met abt Idesbald duikt op en landt in het 
Abdijmuseum 

Het Abdijmuseum Ten Duinen verwelkomt een nieuwe beeltenis van abt Idesbald in zijn collectie. Dankzij 

een tip vanuit een antiquariaat uit Mons kwam het schilderij vorig jaar bij het museum terecht. 

Ondertussen kreeg het een grondige restauratie. 

 

Geen traditionele voorstelling 

Hoewel deze afbeelding van Idesbald vakervoorkomt in de iconografie, is dit voor het museum toch een 

bijzonder schilderij. Zeker omdat het een totaal andere afbeelding is dan de traditionele voorstelling van de 

opgebaarde Idesbald. 

 

Grondige restauratie 

Toen het Abdijmuseum het schilderij in handen kreeg, was meteen duidelijk dat een restauratie nodig was. 

Het schilderij was op sommige plaatsen vervormd door blaasvorming en het was redelijk vuil. Voor de 

restauratie had het heel donkere en stoffige kleuren door de vergeling van oliehoudende vernissen.  

Tot slot werd de lijst ook aangepakt, want die vertoonde sporen van houtworm. 

 

Vermoedelijk 18e-eeuws 

Tijdens de restauratie werd een oude laag ontdekt met een Latijnse tekst die later overschilderd werd. 

Wellicht dateert het doek uit de 18e eeuw en werd het in de 19e eeuw overschilderd. 

 

Gissen naar de locatie op de achtergrond 

Op de achtergrond zie je een kerktoren en verschillende gebouwen. Het is tot nu toe onbekend 

om welke stad het zou gaan. Sommigen vermoeden Brugge, anderen Nieuwpoort. Welke stad de schilder 

bedoelde, ontdekt één van de bezoekers misschien. Het schilderij wordt vanaf februari tentoongesteld in 

het Abdijmuseum. 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be.  

 

 

Lezing in het Abdijmuseum Ten Duinen 

Wist je dat er tijdens de middeleeuwen wolven leefden in onze contreien? Wat betekende de aanwezigheid 
van dit roofdier in het duinenlandschap? Luister naar het verhaal van de canis lupus. 

Wanneer? Vrijdag 28 januari om 19.30 uur.  

Schrijf je in via www.koksijde.be/duinenhuis, de toegang is gratis. 

 

Het Abdijmuseum Ten Duinen is gesloten na de kerstvakantie, vanaf maandag 10 t.e.m. maandag 30 

januari. Het museum heropent de deuren op dinsdag 1 februari. 

Blijf op de hoogte en lees meer over de museale werking op www.tenduinen.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wist je dat het NAVIGO-museum ook een erkende dierentuin 
is? 

Op de kelderverdieping van het NAVIGO-museum duik je onder de waterlijn van onze Noordzee. In totaal 

leven er 180 dieren van 19 verschillende soorten in vier aquaria. Die levende collectie een goede thuis 

geven, daar komt heel wat bij kijken. Wist je dat deze afdeling van het museum een erkende dierentuin is? 

 

Noordzeebewoners: bekende Oostduinkerkenaars 

De blikvangers zijn de twee grote aquaria. Elke tank bevat 30.000 liter zeewater van 13 à 14 graden. 

In deze aquaria leven platvissen zoals tarbot, tong, bot en pladijs. Ook roggen, honds- en kathaaien, 

zeebaarzen en krabben zijn er thuis. In de kraamkliniek komen de eitjes van de hondshaai terecht. 

 

Emmertjes zeewater halen? 

Alle vissen in het NAVIGO-museum zijn Noordzeevissen en die overleven niet in gewoon kraantjeswater. 

Aan het Strandbad van Oostduinkerke werd een speciale installatie aangelegd, zodat het NAVIGO-museum 

altijd beschikt over vers zeewater. Een leiding loopt 479 meter de zee in tot voorbij de laagwaterlijn. Zo 

tapt de aquariumtechnicus zeewater. Misschien zag je hem al rijden? In zijn tractor met een watertank van 

5.000 liter achter zich. 

 

Onderhoud is van levensbelang 

Niet alleen worden saturatie (zuurstofgehalte in het bloed, red.), zuurstof en temperatuur constant 

gemonitord, ook wordt het water wekelijks getest op vervuiling door ammoniak, nitriet en nitraat. 

Elke twee weken duikt de technicus in het aquarium om de ramen te lappen en de filters te kuisen. 

Nieuwe en zieke vissen worden van nabij opgevolgd in de quarantainebakken. 

 

De vissen krijgen natuurlijk ook elke dag eten. Op het menu? Telkens zo’n 500 gram garnaal, door 

Günther zelf gevangen. Daar wordt een kilogram vers visafval en -overschot bij fijngeknipt. 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

Op de socialemediakanalen brengen de collega’s van het NAVIGO-museum regelmatig verslag uit van 

Het leven zoals het is in de aquaria. Bekijk deze filmpjes op www.navigomuseum.be/aquaria 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bibnieuws 
 

Dicht met ons mee tijdens de poëzieweek 

De Gedichtendag in de bibliotheek vindt plaats op donderdag 27 januari. Meteen ook het startsein voor de 

Poëzieweek die loopt tot 2 februari. Het thema dit jaar? Natuur. Het voorbije jaar hebben we met zijn allen 

de natuur (her)ontdekt. Niet de ver-weg-natuur, maar wel de wandel-je-mee-natuur. De natuur dicht bij 

huis. Onze tuin, de duinen en het strand.   

Dicht zelf ook mee. Stuur voor maandag 24 januari jouw gedicht rond het thema natuur naar 

bibliotheek@koksijde.be  

 

Dicht met ons mee op www.tij-dingen.be 

De redactie selecteerde enkele leuke gedichten om in de stemming te komen. Beluister ze online. 

 

Ook voor kinderen: speel met woorden tijdens de poëzieweek 

Speel je graag met woorden of ben je creatief? Deel dan je mooiste gedicht met ons. Teken of knutsel er 

zelf iets bij en laat je fantasie de vrije loop. Alle creatieve inzendingen zijn welkom tot maandag 24 

januari. De medewerkers van de bib zorgen voor een mooi plekje. Geef ze af in de bib of stuur je inzending 

door naar jeugdbibliotheek@koksijde.be 

 Beeld: poëzieweek 

 

 

Hoe herken je fake news?  

Nepnieuws is misleidende en onjuiste informatie. Nepnieuws neemt veel vormen aan: een nieuwsbericht 

op internet, een video op sociale media of een plaatje in een appgroep. Heel de maand februari leer je er 

alles over in de bib. Tijdens een expo, een lezing en een workshop. Lees meer op www.tij-dingen.be. 

 Beeld fake news 

Hoe her www.tij-dingen.be 
Lezing - Hoe ga je om met een hoogsensitief kind? 

Op donderdag 20 januari leert dokter Anja Claeys hoe je een hooggevoelig kind herkent en hoe je 

ermee omgaat.  

Hooggevoelige kinderen zijn gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Dat zorgt ervoor 

dat ze meer tijd nodig hebben om die stroom aan prikkels en indrukken te verwerken. Je even 

terugtrekken of afsluiten is belangrijk. Hoogsensitieve kinderen weten dat zelf niet of ze krijgen de kans 

niet om op adem te komen. 

De info-avond is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en 

geïnteresseerden. Anja Claeys is moeder van twee dochters die hoogsensitief zijn. Ze volgde de opleiding 

Hsp Professional aan de VUB Brussel en is verbonden met Hsp Vlaanderen. De lezing start om 19.30 uur 

en kost 3 euro (niet-leden betalen 6 euro). Schrijf je in via www.avansa-ow.be of 059 50 39 52. 

 

mailto:jeugdbibliotheek@koksijde.be
http://www.tij-dingen.be/
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Lezing - Waarom houden jouw hersenen van gewoontes? 

Ons brein houdt van gewoontes. Deze gewoontes hebben we jaren geleden onbewust ontwikkeld waardoor 

we denken dat we zo zijn. In deze lezing leer je nieuwe mogelijkheden ontdekken in jezelf om daarna de 

mogelijkheden in je omgeving te zien. Emilie Depuydt legt je dit uit op dinsdag 18 januari om 19.30 uur.  

De lezing kost 4 euro en betaal je aan de ingang. Schrijf je in (verplicht) via koksijde.bibliotheek.be 

Deze lezing gaat door in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid en wordt 

georganiseerd door Werkgroep Geestelijke Gezondheid Koksijde. 

Lees meer op www.tij-dingen.be 

 

Wil je graag Spaans leren praten? 

Dan is deze cursus handig meegenomen. De nadruk ligt op praktisch taalgebruik en gesprekken voeren. 

De cursus bestaat uit elf lessen die plaatsvinden op maandag van 13.30 tot 16 uur. De eerste les start op 

maandag 31 januari (er is geen les op 28 februari, 4 en 11 april). De laatste les is voorzien op maandag 

2 mei. De lesgever, Cristian Walker, is Spaanssprekend en dus de geknipte persoon om deze cursus in 

goede banen te leiden.  

Het is dan ook de bedoeling om tijdens de lessen vooral Spaans te spreken. Inschrijven kan aan de balie 

van de bibliotheek, vanaf maandag 10 januari. Je moet lid zijn van de bib om in te inschrijven, dus breng 

zeker je identiteitskaart mee. De kostprijs van de workshop is 50 euro. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.  

 

Lees meer op www.tij-dingen.be. 

Wil je graagwww.tij-dingen.be 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schrijf je in voor Cabin Art en ga meester Paul Delvaux 
achterna in Sint-Idesbald 

Deze unieke openluchttentoonstelling op de Zeedijk is binnenkort al aan de veertiende editie toe.  

Sint-Idesbald heeft een jarenlange traditie als kunstenaarsoord. In 1897, nu 125 jaar geleden, werd Paul 

Delvaux geboren en veertig jaar terug opende het Museum Paul Delvaux de deuren. Vandaar de keuze om 

de bekendste inwoner van Sint-Idesbald dit jaar in de kijker te zetten als centraal thema.  

 

Ben je kunstenaar en ben je geïnspireerd door deze meester? Schrijf je dan in voor Cabin Art 2022: 

Delvaux in Sint-Idesbald. Maak een foto, schilderij of tekening en wie weet schittert jouw kunstwerk op 

één van de strandcabines van Sint-Idesbald. En dat vanaf 14 mei.  

Bezorg je voorstel voor 1 maart aan de dienst Cultuur & Erfgoed: www.koksijde.be/cabinart22.  

Cabin Art is een tentoonstelling in openlucht, georganiseerd door de dienst Cultuur & Erfgoed, in 

samenwerking met Rodeo en Baldus Beach.       

 Beeld Cabin Art         

 

Wil je meer zien van Paul Delvaux? Hou het Museum Paul Delvaux in de gaten. De verjaardag van Delvaux 

en zijn museum worden gevierd. Volg alle activiteiten op www.delvauxmuseum.be.  

Het museum is voorlopig gesloten. De heropening is op zaterdag 3 april.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/cabinart22
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.delvauxmuseum.be%2F&data=04%7C01%7CAn.Dieleman%40koksijde.be%7Cc352c7ed57574f31cac608d9a911f04d%7Cbe94a60fb8e648839ce1ca663fc72c37%7C0%7C0%7C637726716793840828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OJ32fDMQCP08NyBWia6W0pri3PqDKm85R1JD48feO6I%3D&reserved=0
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Sport 

 

Word sportmonitor bij de sportdienst  

Zoek je een leuke job tijdens de krokus-, paas- en/of zomervakantie? Is sport écht jouw ding? Dan hebben 

we een tip voor jou. Word sportmonitor, je verdient een mooie cent en beleeft een leuke tijd.  

Wat krijg je?  

Een toffe job in een leuke werksfeer. 

Wie zoeken we?  

Studenten die sportminded zijn of enthousiastelingen om sportkampen te begeleiden. 

Wat heb je nodig?  

• nuttige sportervaring of kennis van sportactiviteiten  

• ervaring in werken of begeleiden van kinderen of jongeren  

• een diploma of het volgen van een sportgerelateerde opleiding is een meerwaarde 

Heb jij zin in deze fantastische job? Neem dan contact op: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 

 Beeld jobstudent sportmonitor 

 

Tijd voor goede voornemens: doe aan sport 

Te veel kalkoen gegeten tijdens de feestdagen? Dan raden we aan om je in te schrijven voor één van de 

opties uit het Koksijds sportaanbod. Schrijf je in voor de Dance work-out (elke donderdag: 20.30-21.30 

uur) in Oostduinkerke. Of heb je toch liever iets stevigers? Dan is de Shape Bootcamp precies wat je zoekt 

(elke maandag: 20-21 uur in Koksijde). Schrijf je in (20 lessen, 50 euro): 

https://webshopkoksijde.recreatex.be  

 

Is jouw kleuter klaar om aan sport te doen? 

De sportdienst organiseert vanaf januari opnieuw Multimove voor de allerkleinsten uit het tweede en derde 

kleuter. Samen met Moovie leer je springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is je hartendief 

later klaar om een echte sportclub te kiezen.  

Wanneer? 

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

van 16.30 uur tot 17.15 uur. Vanaf 17 of 18 januari tot aan de paasvakantie. De kostprijs bedraagt  

20 euro voor tien lessen. Schrijf je in via www.koksijde.be/multimove.  

Of contacteer de sportdienst (058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be). 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
https://webshopkoksijde.recreatex.be/
http://www.koksijde.be/multimove
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Initiatieven Sociaal Huis Koksijde 

 

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 3 januari 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.  

 

Je bent nooit te oud om bij te leren 

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

trein springt, krijgt het alsmaar moeilijker. Zeker in coronatijden. Het gebruik van een IPhone of 

smartphone is een extra hulpmiddel en het volgen van een cursus vormt een welgekomen afwisseling. 

Cervo-Go en het Sociaal Huis starten de cursussen pas wanneer het kan en mag. Voorlopige richtdatum is 

24 januari, maar dat kan nog wijzigen. Wacht niet om je in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 

 

• iPhone/iPad Apple deel 1 (beginners), maandagvoormiddag (8.30-11.45 uur), start op 24 januari,  

In deze basiscursus gaan we ervan uit dat je je toestel nog niet goed kent. Stap voor stap ontdek 

je welke toeters en bellen er verborgen zitten achter het toestel. Geen voorkennis nodig. 

• Tablet/smartphone Android deel 2 (basiskennis vereist), donderdagvoormiddag (8.30-11.45 uur), 

start op 27 januari. Opgepast met nieuwere Huawei toestellen (zonder de browser Google). In deze 

cursus moet je je toestel al een beetje kennen. 

 

Praktische informatie 

Alle cursussen vinden plaats in het annexgebouw (Zeelaan 44) in Koksijde-Dorp. 

Contact: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42)  

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

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

Praktischetie 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:info@cervogo.be
http://www.cervogo.be/
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Op zoek naar vakantiewerk? Koksijde is het perfecte kader 
voor jou 

Sport- en speelpleinmonitoren, redders aan zee of in het zwembad, assistenten in de administratieve of 

technische diensten, medewerkers hulpposten of polyvalente medewerkers. Allemaal toffe jobs en perfect 

om je cv body te geven. 

Bovendien zorg je ervoor dat Koksijde in de zomer nog meer schittert. 

Zoek dus niet langer naar die leuke job tijdens de krokus-, paas- en/of zomervakantie. Word jobstudent bij 

gemeente Koksijde. Je verdient een mooie cent en je amuseert je nog ook.  

 

Solliciteer vandaag nog: www.koksijde.be/jobstudenten 

 

Deadlines 

➢ krokusvakantie: 31 januari 

➢ paasvakantie: 7 maart 

➢ zomervakantie: 28 februari 

 

Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe vacatures? Schrijf je dan nu in op de nieuwsbrief.  

 

 Beeld jobstudent openbare netheid 

http://www.koksijde.be/jobstudenten
https://www.koksijde.be/werken-en-ondernemen/vacatures-bij-het-lokaal-bestuur
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Koksijde Kort 

 

Nieuws over geldautomaat in Sint-Idesbald 

Op woensdag 12 januari verwijdert BNP Paribas Fortis de geldautomaat op het Konzplein in Sint-Idesbald. 

Vanaf maandag 10 januari kan je niks meer afhalen, want dan legen ze het geld uit de machine. Niet veel 

later begint Batopin met de werken en daarna de plaatsing van de nieuwe automaat. Het streefdoel is om 

rond 1 maart klaar te zijn. Vanaf dan haal je opnieuw geld af in Sint-Idesblad. 

 

Neem een duik in het Hoge Blekkerbad 

Trek je nog steeds graag je baantjes in je favoriete zwembad? Dat komt goed uit, want voor slechts 2,50 

euro per beurt kan dat in het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker. De tarieven en de openingsuren 

veranderen begin 2022. Kijk snel op www.koksijde.be/zwembaden.  

Wist je dat er zwemlessen zijn voor de allerkleinsten vanaf drie jaar?  

Op www.koksijde.be/zwemlessen lees je er alles over. Alle info gebundeld op www.tij-dingen.be. 

Info: 058 51 27 08 – zwembaden@koksijde.be – www.koksijde.be/zwembaden. 

 

Geboortebos en Wonderwoud 

Koksijde heeft al heel wat natuur. En toch komt daar nog extra groen bij: een geboortebos en het 

Wonderwoud. Op 20 november vond de eerste spadesteek plaats voor het geboortebos in Koksijde Golf ter 

Hille. 96 gezinnen plantten een boom en in de toekomst komen er nog bij. Plaats genoeg. Dat is nog niet 

alles. Op zaterdag 5 februari komt er een extra bos aan het Abdijmuseum Ter Duinen. Koksijde brengt 

de natuur naar je toe. Zo geniet je van een bosrijke omgeving en zorgen de bomen voor extra verkoeling 

bij extreme warmte. Iedereen mag een boompje planten in dat Wonderwoud. Schrijf je in via 

www.koksijde.be/inschrijven-wensboom-Wonderwoudje. 

 

Beaufort-kunstwerk Windswept blijft op het strand 

Ook in Koksijde kwamen vorig jaar veel bezoekers af op de kust- en 

kunsttriënnale Beaufort. White Dwarfs and Supergiants van Heidi Voet was hier tijdelijk en is intussen weg, 

maar de boom op het strand van Oostduinkerke blijft hier: Windswept van Els Dietvorst is aangekocht door 

de gemeente en dus permanent te bewonderen. Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur: "Eind 

november van vorig jaar droegen Westtoer en Beaufort Windswept officieel over aan de gemeente. We zijn 

fier op het kunstwerk van Els Dietvorst. We kunnen het al niet meer missen!" 

 Beeld kunstwerk 

 

Speelvogels gezocht voor Erfgoeddag 

Voor Erfgoeddag gaat de dienst Cultuur & Erfgoed van Koksijde op zoek naar mensen die oude 

kinderspelen laten herleven. Erfgoeddag maakt school op 24 april 2022 en duikt in de rijke geschiedenis 

van het kinderspel. 

http://www.koksijde.be/zwembaden
http://www.tij-dingen.be/
mailto:zwembaden@koksijde.be
http://www.koksijde.be/inschrijven-wensboom-Wonderwoudje
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Kinderspelen zijn waardevol erfgoed, daar twijfelt niemand aan. Was jij ooit de beste bikkelaar van de 

school? Ken jij de regels van het hinkelspel? Of heb je mooie foto’s, anekdotes of objecten waarmee wij de 

speelplaats van toen terug tot leven wekken? 

Laat iets weten via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 08.  

 Beeld: uit het gemeentearchief van Koksijde: Ontspanning op de speelplaats in 1964. 

Gemeentelijke lagere jongensschool in de Abdijstraat 

 

Koksijde en SOS Casamance bouwen nieuwe kleuterschool 

Een delegatie van de Koksijdse vereniging SOS Casamance Vlaanderen was in november van vorig jaar te 

vinden in het doelgebied Basse-Casamance (Ziguinchor, red.) in Senegal. SOS Casamance financierde, 

dankzij o.a. de financiële steun van de gemeente Koksijde, de bouw van een nagelnieuwe kleuterschool in 

Kahinda, een dorpje verscholen in de mangroves.  

 Beeld 

 

Gault&Millau lauwert restaurants uit Koksijde: smakelijk! 

Koksijde staat al jarenlang bekend als culinaire hotspot. Traditiegetrouw krijgen heel wat 

restaurantuitbaters een vermelding in de nieuwste gids Gault&Millau. Dit jaar vielen Mondieu, Julia, 

Carcasse, Oh-restaurant, Bistro Nils, SeaHorse, Bistronomie Eglantier, Het Keukenhof en De Huifkar in de 

prijzen. Proficiat! En er is nog meer: Ontdek het aanbod via www.visitkoksijde.be/eten-en-drinken.  

 

Mevrouw Josée Verlynde is honderd jaar 

Begin december vierde Josée haar honderdste verjaardag. Josée is de oudste dochter van Albert 

en Suzanne Lecleir. Josée werkte als secretaresse in Brussel en daar leerde ze haar echtgenoot Ernest 

Vandenbossche kennen. Ze huwden in 1946 en kregen negen kinderen: Yolande, Annie, Godelieve, 

Marie-Christine, Cecile, Myriam, Luc, Eric en Marc. Dochter Myriam en haar echtgenoot zijn helaas 

al overleden. Sinds 2014 woont Josée in een assistentiewoning, dichtbij haar dochter Yolande. 

De mensen in WZC Noordduin zetten haar in de bloemetjes op donderdag 9 december.  

 Foto Josee Verlynde 

 

Op zoek naar een leuk eindejaarscadeau? 

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 

 

Schrijf je nu in voor de online nieuwsbrief 

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

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

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

http://www.visitkoksijde.be/nl/eten-en-drinken
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werken, mobiliteit, vacatures) en tips uit de vrijetijdsagenda.  

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

 

Blader door het nieuwe K-magazine 2022 

Laat je inspireren door de jaarlijkse uitgave van het K-magazine. Waai je graag uit op het strand of neem 

je liever een frisse duik in de zee? Deze uitgave overloopt de zee aan mogelijkheden van Koksijde. Ontdek 

de prachtige natuur, winkels en horecazaken. Bezoek de musea en passeer bij de talloze culturele en 

erfgoedparels. Pik snel je K-magazine op bij de dienst Toerisme. Veel leesplezier! 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/

