
 

 

 

 

 

P 1/25 

 

 

Datum  

Persoverzicht 

juli-augustus 2021 

29/06/2021  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  

  

Agenda 

 

Koksijde Kort ................................................................................................................ 2 

Werkzaamheden: Karel Vanneckestraat wordt klaargestoomd voor betaalbare woningen ....... 4 

Koksijde-Dorp is nieuwe thuishaven voor meerdere gemeentediensten ................................ 5 

LEGO-blokjes komen terug naar Koksijde ......................................................................... 6 

Zomerevenementen 2021: een overzicht .......................................................................... 7 

Tentoonstellingen: Kabien Nostalgiek, Vanneuvillehuis en nog veel meer… ......................... 10 

Expo Geheimen van de Noordzee: een verborgen geschiedenis onder water ....................... 12 

‘Tekens en symbolen’ van de Duinheren staan deze zomer centraal in Abdijmuseum ........... 13 

Bib - Heb je de boekenruilhuisjes al gezien? ................................................................... 15 

Westhoek Academie Koksijde blaast 50 kaarsen uit ......................................................... 16 

Huiswerkklas TOPPIE zoekt helpende handen om jongeren een boost te geven ................... 17 

Een zomer vol fun voor de jeugd ................................................................................... 18 

Sport - Nieuw vanaf september: hockey voor 55-plussers ................................................ 19 

40ste Beach Run Koksijde .............................................................................................. 20 

Duinenhuis - expo strandafval: Wat spoelt allemaal aan op ons strand? ............................. 21 

Duinenhuis zomertips .................................................................................................. 22 

Help je de kustlijn mee in kaart brengen? ....................................................................... 23 

Je bent nooit te oud om bij te leren ............................................................................... 24 

PZ Westkust brengt alle politiehonden samen: mis de WVL4 National K9-dag niet ............... 25 

mailto:ilse.chamon@koksijde.be
mailto:isabelle.deshayes@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 2/25 

 

 Koksijde Kort 

 

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

 

• Ga je op reis? Wij houden de wacht 

Vertrek met een gerust gevoel op jaarlijks verlof en vraag afwezigheidstoezicht aan. Tijdens je 

afwezigheid voeren de gemeenschapswachten van Koksijde en de lokale politie toezicht op je 

woning. Dat is gratis en eenvoudig aan te vragen: ga langs bij de lokale politie (twee weken voor 

je vertrekt) of vul het online formulier in. Prettige reis!  

Tips en informatie: www.tij-dingen.be/ga-je-op-reis en www.koksijde.be/inbraakpreventie 

 Beeld Jens op de fiets  

 

• Koksijdse erediensten vinden opnieuw plaats 

In juli en augustus vinden opnieuw erediensten plaats in de zes kerken van Pastorale Eenheid Ster 

der Zee Koksijde. De kerken zijn overdag open voor individueel gebed en bezoek. Ook de vieringen 

gaan opnieuw van start (zolang de coronamaatregelen niet wijzigen). Het toegelaten aantal 

personen hangt af van kerk tot kerk en is o.a. afhankelijk van de grootte van het gebouw. 

Belangrijk. Dit jaar gaat Night of the Proms Summer Edition door. Hierdoor is het onmogelijk om 

eind juli samen te komen in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk. Blijf op de hoogte via de 

website www.kerknet.be en de affiches in de kerken. Lees het overzicht van de erediensten op 

www.tij-dingen.be/koksijdse-erediensten.  

 Beeld kerk Sint-Willibrorduskerk Wulpen 

 

• Puzzel mee met de Koksijdse handelaars en win 

Deze Puzzle-Game start op 1 juli en eindigt op 31 augustus en is een organisatie van de 

handelaarsvereniging van Koksijde-Bad. Deelnemersformulieren krijg je gratis bij de dienst 

Toerisme en de deelnemende handelaars. Vul het nummer in – naast de naam van de handelszaak 

– dat overeenstemt met het stuk in de etalage en win één van de mooie aankoopbonnen!  

 Foto puzzel 

 

• Fortenbouwwedstrijd voor kinderen  

Op woensdag 11 augustus organiseert de handelaarsvereniging een wedstrijd forten bouwen.  

Er zijn twee categorieën: 7-10 j. en 11-14 j. Iedereen krijgt een prijs. Inschrijven: individueel of  

per 5, horloge Zeedijk in Koksijde-Bad op 11 augustus: 10-12 uur.  

Meer weten? Surf naar www.tij-dingen.be/fortenbouwwedstrijd.  

 Foto fortenwedstrijd 

 

• Oproep: Wie baat de clubshop uit van Koksijde Golf ter Hille? 

 Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Koksijde doet een oproep naar kandidaten voor de uitbating 

 van de clubshop van Koksijde Golf ter Hille. Gelieve de kandidaturen te richten aan de dienst 

 Secretarie (Zeelaan 303) met de vermelding Concessie voor de uitbating golfshop op Koksijde Golf 

 ter Hille. Info is verkrijgbaar via jan.deramoudt@koksijde.be of 058 53 34 10.  

 Deadline: 20 september. 

http://www.koksijde.be/coronavaccin
http://www.tij-dingen.be/ga-je-op-reis
http://www.koksijde.be/inbraakpreventie
http://www.tij-dingen.be/koksijdse-erediensten
http://www.tij-dingen.be/fortenbouwwedstrijd
mailto:jan.deramoudt@koksijde.be
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 Beeld  

 

• Busuitstap Beaufort 21 met Cultuur forum Koksijde 

Bezoek de openluchtexpo aan zee op woensdag 18 augustus. Vertrek om 8 uur op de parking voor 

de O.L.V.-ter-Duinenkerk (van Buggenhoutlaan). Prijs: 35 euro, lunch inbegrepen. 

Inschrijven via christy.bailleul@gmail.com.  

 

• IWVA heet voortaan Aquaduin  

 De IWVA zorgt voor kraanwater in Alveringem, De Panne, deelgemeenten van Diksmuide, 

Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Daarnaast voert de IWVA de saneringsopdracht uit. In 2002 

startte de IWVA met het hergebruik van afvalwater bij de productie van kraanwater. Met dit 

duurzame proces zette de IWVA zich op de internationale kaart.  

 Aquaduin staat voor water en de grondwaterwinning in duingebied (duin). 95 procent van de eigen 

productie komt van onder de duinen van Koksijde. Sinds 31 mei dragen alle wagens de nieuwe 

naam en huisstijl. 

 Logo  

 

• Wijziging afspraken Milieupark 

Sinds 12 juni ga je op woensdagvoormiddag en zaterdag zonder afspraak naar het Milieupark. Hou 

wel rekening met een mogelijke wachtrij. Op dinsdag, woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag 

moet je een afspraak maken. Hoe? Via www.koksijde.be/afspraak.  

 

• Doe mee met de samenaankoop van (fruit)bomen, hagen, wilgentenen 

en klimplanten  

Dan ben je zeker van streekeigen plantgoed en klimplanten aan een goede prijs. Bekijk het aanbod 

(vanaf augustus) en bestel vanaf 1 september (tot 15 oktober) jouw pakket op 

www.behaagjetuin.be. Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt op 

zaterdag 18 december. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:christy.bailleul@gmail.com
http://www.koksijde.be/afspraak
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Werkzaamheden: Karel Vanneckestraat wordt klaargestoomd 
voor betaalbare woningen 

Deze werken omvatten de aanleg van nieuwe wegen met nutsvoorzieningen (waaronder riolering), 

parkeergelegenheid en groenvoorzieningen met onder andere een speelterrein. Grenzend aan de 

Kerkstraat komt een parking voor een 16-tal auto’s. Zo ontstaan veertien betaalbare bouwpercelen. 

Alle nutsvoorzieningen zijn al voorzien (riolering en nutsleidingen). Daarna volgde de fundering van de 

parkeerplaatsen. Na het zomerreces worden de funderingen afgewerkt en de borduren van de parking en 

parkeerstroken gelegd. In september (vermoedelijk) volgt dan de asfaltering en het plaatsen van 

betonblokken voor de parkeerplaatsen. Het einde van de werken is voorzien in oktober.  

 

Wil je meer weten over betaalbaar wonen? Lees dan www.tij-dingen.be/karel-vanneckestraat. 

  Foto Karel Vanneckestraat 

 

 

Afgescheiden fietspaden tussen Veurne en De Panne (N35) 

Lydia Peeters (Vlaams minister van Openbare Werken) kondigde aan dat het fietspad tussen Veurne en  

De Panne prioritair wordt aangepakt. Haar departement investeert hiervoor 6,5 miljoen euro. De werken 

starten dit najaar, in verschillende fases, en duren tot eind 2023. Als eerste stap komt er een tijdelijke 

rotonde op het kruispunt van de Sint-Idesbaldusstraat (N8) met de Koksijdestraat. Enkele weken later 

starten de werken op de Pannestraat (N35) zelf. Eerst wordt de zone ter hoogte van het industrieterrein 

aangepakt, daarna splitst de werf zich op in twee delen. Een deel verplaatst zich per fase richting  

De Panne, een ander deel richting Veurne. De N35 ligt maar een klein stukje op het grondgebied van 

Koksijde, maar de gemeente is bijna een comfortabele fietsstrook rijker.  

 

 Beeld 

 

 

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 www.koksijde.be/wegenwerken 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tij-dingen.be/karel-vanneckestraat
http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Koksijde-Dorp is nieuwe thuishaven voor meerdere 
gemeentediensten 

Het annexgebouw is opnieuw in gebruik. In ons vorig persoverzicht zetten we De Speelkriebel en de 

jeugddienst in de kijker. Nu is het aan de dienst Wonen, de buurtwerker en de gemeenschapswachten.  

 

Dienst Wonen: meer parkeergelegenheid en extra ruimte 

Tijs Vandewoude, diensthoofd Wonen, werkte vroeger aan de rode lichten in Koksijde-Dorp of het 

kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan, rechtover bakkerij Tyteca. Dit gebouw ging ondertussen tegen de 

vlakte. Het huis moest plaatsmaken voor een invoegstrook. Tijs Vandewoude is intussen helemaal 

geïnstalleerd in het annexgebouw: “Dankzij de verhuis is de toegankelijkheid voor de burger veel 

verbeterd. Dat komt mede dankzij het groot aantal beschikbare parkeerplaatsen. Ook voor de dienst zelf is 

het een stap vooruit. De kantoorruimtes en lokalen zijn ruimer. We beschikken over een extra 

vergaderlokaal en er is een uitgeruste keuken. Wat ik ook leuk vind, is dat er een hier een betere lichtinval 

is. Er is ook wifi. En eveneens belangrijk: dankzij de komst van de andere diensten, zitten we niet meer op 

een eiland. Ons adres? Zeelaan 42. Let wel: het postadres blijft Zeelaan 303. Ook het mailadres 

(wonen@koksijde.be) blijft ongewijzigd. Je kan bij ons terecht voor vragen over huurwetgeving, leegstand, 

premies, woonkwaliteit, sociale huur, energievragen, renovatieadvies of een energielening.” 

 

Buurtwerker Chiara Sartor neemt intrek in annexgebouw 

Ook de buurtwerker vind je in Koksijde-Dorp. “De verhuis biedt kansen, want ik start binnenkort met een 

nieuw project in de omgeving. Leuk is dat je hier  diensten terugvindt die te maken hebben met jeugd, 

integratie en onderwijs. ”Als buurtwerker is Chiara de brugfiguur tussen Lokaal Bestuur Koksijde en de 

inwoners. “Het doel is om zorgzame buurten te creëren. Een klimaat waar buurtbewoners  voor elkaar 

zorgen.  Met speciale aandacht voor de meest kwetsbare personen. En als er problemen zijn, zoeken we 

naar een efficiënte en duurzame oplossing.” Mail naar chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be.  

 

Ook Patricia Beddeleem (beleidsmedewerker onderwijs) en Anke Inghelbrecht (armoede-, integratie en 

gelijkekansenbeleid) vind je in Koksijde-Dorp. Meer info hierover in een volgend persoverzicht.  

 

Gemeenschapswachten houden nog steeds de wacht  

Arne Goderis en Jens Mares zorgen ervoor dat inwoners een veilig gevoel hebben in Koksijde. Ze staan in 

voor fietsgraveren, vakantietoezicht op je woning, fietsbegeleiding, voetgangers- en fietsexamens in de 

scholen. “Mensen kunnen bij ons terecht voor al hun vragen, ook als er problemen zijn.”  

Contacteer ze: jens.mares@koksijde.be.of arne.goderis@koksijde.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:wonen@koksijde.be
mailto:chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:jens.mares@koksijde.be.of
mailto:arne.goderis@koksijde.be
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LEGO-blokjes komen terug naar Koksijde 

 

Honderdduizenden blokken zorgen voor deze unieke expo die loopt vanaf 3 juli t.e.m. 28 augustus in het 

cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dirk Denoyelle houdt halt in Koksijde na een doortocht in LEGO Masters op 

VTM, Stukken van Mensen op Play 4 en een eigen kunstwerk in de grootste Belgische Lego®-winkel. Hij 

toont indrukwekkende kunstwerken rond thema’s zoals muziek, comedy, natuur en dieren. En als je wil, ga 

je zelf aan de slag met de beroemde blokjes.  

 

Opening expo Koksijde bouwt met LEGO® 

Lokaal Bestuur Koksijde nodigt je vriendelijk uit voor de officiële opening van “Koksijde bouwt met LEGO® 

blokjes”. 

De opening vindt plaats i.a.v. de VVV en de professionele LEGO®-kunstenaar Dirk Denoyelle op zaterdag 

3 juli om 10.00 uur in het cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail aan katrien.hellinckx@koksijde.be.  

 

Nieuw: een blik achter de schermen van een professionele LEGO®-kunstenaar 

Neem plaats in de theaterzaal en bekijk exclusief beeldmateriaal waaronder een reportage over Dirk 

Denoyelle, leuke weetjes over LEGO®-sculpturen en een unieke kijk op enkele projecten van Denoyelle.  

 

Make & Takes 

Amazings is de ontwerper van een reeks taferelen in LEGO®-blokken die verwijzen naar Koksijde 

waaronder een golfer, een garnaalvisser te paard en een surfer. Verzamel deze make & takes en neem ze 

als aandenken of collector’s item. 

 

Info, openingsuren en online boeken via www.visitkoksijde.be/lego 

 affiche 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:katrien.hellinckx@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/lego
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Zomerevenementen 2021: een overzicht 
 

Night of the Proms Summer Edition op vrijdag 30 en zaterdag 31 juli 

Aan de line-up werd The Gibson Brothers toegevoegd. De hitmachine uit Martinique brengt hun salsa vibes 

naar het Kerkplein in Koksijde deze zomer. Eerder werden ook al Ozark Henry, Stan van Samang, John 

Miles, Bart Peeters,The Starlings, Sylver en fluittist Gabor Vosteen toegevoegd. 

 

Het enthousiasme na de eerste editie van Night of the Proms Summer Edition in 2019 was bijzonder groot. 

Dat bleek ook toen de tweede editie in verkoop ging: alle kaartjes waren in notime uitverkocht en zo werd 

een tweede concertdag toegevoegd. Helaas door de gekende omstandigheden moest ook Night of the 

Proms Summer Edition in Koksijde een jaartje verplaatst worden.  

 

The Gibson Brothers brengen hun zomerse vibes naar Koksijde  

The Gibson Brothers uit Martinique touren al 40 jaar de wereld rond met hun aanstekelijke mix van disco 

en salsa. Hun wereldhits van toen worden nu nog steeds door iedereen woord voor woord meegezongen. 

“Que sera mi vida”, “Non stop dance” haalden in Vlaanderen zelfs de nummer 1 in de hitllijsten. Maar ook 

oa. “Come to America”, “Cuba” en “Latin America” haalden de charts bij ons. 

Meer info: https://summeredition.notp.com  

 

Wulps Weekend: Landelijk Feest vindt plaats op 17 juli 

Kom langs op de ambachtenmarkt waar animatie voorzien is. Later meer via www.visitkoksijde.be.  

 

Beach Run: jeugd- en massajogging op 22 juli 

Mis deze strandloop niet. Kinderen leven zich uit op een afstand van 1 of 2 km. Volwassenen kiezen tussen 

5 of 10 km. Deze loopwedstrijd is een onderdeel van het Loopcriterium van de Kust. Een aanrader voor 

recreatieve en wedstrijdlopers.  

Praktische info en inschrijven (verplicht) via www.koksijde.be/beachrun.  

 Zie ook p. 20 / affiche in bijlage 

 

Toptennis voor het gemeentehuis: Flanders Ladies Trophy en Koksijde Men's 

Trophy 

Van 7 t.e.m. 15 augustus vindt de 35e editie plaats van de Flanders Ladies Trophy (25.000 dollar). 

Centercourt ligt nog steeds voor het gemeentehuis, in de evenementenput. Daarna, vanaf 15 t.e.m. 22 

augustus is het aan de heren tijdens de dertiende editie van de Koksijde Men's Trophy (25.000 dollar). 

Dankzij het stijgende prijzengeld (voor het eerst 25.000 i.p.v. 15.000 dollar) is het mannentoernooi het 

grootste outdoor voor mannen in België. Info via www.visitkoksijde.be. 

 Foto tennis 

 

21 augustus: swing mee op Sint-Idesbald zingt  

Op zaterdag 21 augustus (van 19 tot 23 uur) vindt op het G. Grardplein het evenement Sint-Idesbald zingt 

plaats. Aansluitend is er vuurwerk. 

 

Feest in de Abdij: feest mee in de middeleeuwse sfeer 

Ridders, jonkvrouwen, koningen en koninginnen… Maak je klaar voor een portie familiepret op zaterdag  

https://summeredition.notp.com/
http://www.visitkoksijde.be/
http://www.koksijde.be/beachrun
http://www.visitkoksijde.be/
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14 augustus. Middeleeuws vertier voor jong en oud tussen de oude abdijmuren met onder andere theater, 

roofvogeldemonstraties, muziek en animatie. Reserveer online en kom zeker op tijd. Praktisch: tickets, 

timing & programma: www.tenduinen.be.  

 Foto’s feest in de Abdij 

 

Abdijavonden 

Geniet je van een fijne muzikale ontdekking en een drankje. Er zijn zeven woensdagconcerten: tussen 7 

juli en 18 augustus. Met o.a. B touched Trio, Matt Watts, Helder, Sunshine Cleaners, People in Houses,… 

Gratis, zittende concerten. Reservatie is verplicht. Praktisch: tickets & programma: www.tenduinen.be. 

 

Wat is dat GeLUIT? 

Koksijdenaar Stefaan Demoen zorgt voor de soundtrack bij je museum- en expobezoek, met middeleeuwse 

muziek op luit, lier en viool. Elke dinsdagnamiddag in juli en augustus. Reserveer je tijdslot via 

www.tenduinen.be.  

 

Bekijk het volledige programma (huifkartochten, virtualrealitybeleving, geleide rondleidingen) 

van het Abdijmuseum Ten Duinen op www.tenduinen.be.  

Tip! Ga eens langs in het museumcafé De Gasterie, beklim de Zuid-Abdijmolen of drink een glas in de 

huisbrouwerij.  

 

Vuurwerk 

Nieuw dit jaar: vuurwerk op de Vlaamse (11 juli) en Belgische (21 juli) feestdagen en dat in de drie 

badplaatsen (Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald) om 23 uur. Op 21 augustus is er ook vuurwerk in 

Sint-Idesbald aansluitend op Sint-Idesbald zingt.  

 

Er is nog veel meer… 

 

Bal Populaire Quatorze Juillet 

Op dinsdagavond 13 juli is er een optreden van Alain Dès die een ode uitbrengt aan Claude François.  

Van 20 tot 22.30 uur op het Grardplein in Sint-Idesbald. 

 

Lotto's muziekshow op de Zeedijk 

Geniet van drie zomerse muziekshows (14-22 uur) op de dijk van Koksijde, Oostduinkerke en  

Sint-Idesbald. 

• din. 20 juli met optredens van Sam Gooris, Udo en De Corsari's, Zeedijk, Zoeavenplein (Koksijde-

Bad) 

• woe. 28 juli met van Sam Gooris, Sergio en Belle Perez, Zeedijk, Astridplein (Oostduinkerke-Bad) 

• don. 5 augustus met Luc Steeno, Laura Lynn en Willy Sommers, Grardplein (Sint-Idesbald) 

 

Rommelmarkt in Oostduinkerke-Dorp op 8 augustus 

Tussen 6 en 17 uur kan je terecht bij het brandweerarsenaal van Oostduinkerke. 

 

Avondmarkten 

Gezellig langs de kraampjes kuieren terwijl je geniet van de ondergaande zon. Avondmarkten hebben een 

aparte sfeer en zijn onlosmakelijk met de zomer verbonden.  

http://www.tenduinen.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.tenduinen.be/
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Op de zomerkalender staan ook nog: 

 

➢ Belgian Open Aerobatic Championship Koksijde (3-4 juli): registreer je op 

www.westaviationclub.be 

➢ EK voetbal (t.e.m. 11 juli): www.visitkoksijde.be 

➢ Programma Vlaamse (11 juli) en nationale (21 juli) feestdag: www.visitkoksijde.be (later meer) 

➢ Aperitief- en wandelconcerten: www.visitkoksijde.be 

➢ Rommelmarkt in Oostduinkerke-Dorp (8 augustus) 

➢ Fortenwedstrijd (11 augustus): zie www.tij-dingen.be.  

➢ Vierdaagse van de IJzer: eerste wandeldag op 17 augustus. Meer: www.vierdaagse.be  

➢ National K9-day (26 augustus): zie www.tij-dingen.be 

➢ Helmgras (27 en 28 augustus): neem een kijkje op de Facebookpagina van Helmgras Festival 

➢ Tentoonstellingen in Koksijde: meer info www.tij-dingen.be.  

 

 

Alle meest recente en geüpdatete informatie lees je op www.visitkoksijde.be.   

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.visitkoksijde.be/
http://www.visitkoksijde.be/
http://www.visitkoksijde.be/
http://www.tij-dingen.be/
http://www.tij-dingen.be/
http://www.tij-dingen.be/
http://www.visitkoksijde.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Tentoonstellingen: Kabien Nostalgiek, Vanneuvillehuis en nog 
veel meer… 

 

Openluchtexpo Kabien Nostalgiek op strand van Koksijde-Bad  

Strandcabines verwijzen naar zon, zee en vakantie. De achterwanden van onze strandhokjes krijgen zelfs 

een tweede functie dankzij de tentoonstelling Kabien Nostalgiek: nostalgische foto’s brengen het typisch 

erfgoed van strand en kust in beeld. Badmode staat centraal.  

Tijdens deze eerste editie staat de badmode centraal. Op het einde van de 19e eeuw droegen de eerste 

strandbezoekers lange rokken, weelderig bloezen en potsierlijke hoeden. Dat evolueerde snel naar 

tweedelige badkostuums die bestonden uit een kniebroek en tuniek met korte mouwen. Daarna kwam het 

badpak uit één stuk: eerst nog met pijpen tot halverwege de dij en vervolgens alsmaar korter. Dankzij 

Kabien Nostalgiek droom je even weg naar het strand van vroeger.  

Erfgoed komt tot leven: www.visitkoksijde.be/kabiennostalgiek21 

 Beeld kabien nostalgiek 

 

Vanneuvillehuis: ga op Duinsafari met het hele gezin 

Deze zomer kunnen gezinnen op avontuur in en rond het Vanneuvillehuis. Ontdek op een speelse manier 

meer over kunstenaar Walter Vilain en de Noordduinen. Kleine Walter neemt je mee op avontuur. Ergens 

in zijn voormalig atelier ligt er een schatkist verscholen. Walter verstopte hem daar als kind maar is de 

code vergeten. Help jij hem om de code te kraken? Haal je safarirugzak af in het Vanneuvillehuis en noteer 

alles goed in je logboek, dan lukt het je zeker! 

Praktisch: deze zoektocht is gratis beschikbaar (excl. waarborg van 10 euro) tijdens de openingsuren van 

het Vanneuvillehuis. Reserveren is niet nodig (tenzij dat moet door de geldende coronamaatregelen).  

Surf naar www.tij-dingen.be/ga-op-duinsafari  

 Beeld kustsafari / vanneuvillehuis 

 

Kunsttentoonstellingen Keunekapel – Kapel Rozenkrans – Galerie Welnis  

 

Keunekapel 

H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. Open van dinsdag tot zondag (14-18 uur). Gratis 

• 75 jaar ‘t Palieterke, overzichtstentoonstelling, 24 juni-11 juli 

• Christine Lauwers – Herman Rombaut, beeldhouwkunst en schilderkunst, 16 juli-8 augustus 

• Erna Mouton – Joost Vanpoucke, schilderkunst en beeldhouwkunst, 13 augustus-5 september 

 

Kapel Rozenkrans 

Albert I-laan 54a in Oostduinkerke. Open van dinsdag tot zondag (14-18 uur). Gratis. 

• Jenny Reynaert, beeldende kunst, 3 juli-25 juli 

• Karen Oger, beeldende kunst, 7 augustus-29 augustus 

 

Galerie Welnis 

Astridplein 6 in Oostduinkerke. Dagelijks open (9-12 & 13.30-17.30 uur, gesloten op zondagvoormiddag). 

Gratis. 

• Jean-Pierre De Cuyper – Jan Dewilde, schilderkunst en assemblage, 3 juli-25 juli 

• Marie Lechat, beeldende kunst, 7 augustus-31 augustus 

http://www.visitkoksijde.be/kabiennostalgiek21
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Expo Net Iets Anders 

Van 5 juli t.e.m. 3 september vindt de vierde zomerkunsttentoonstelling op de Bollaard-site 

(Rozenwingerd) - Hof ter Hillestraat 1 in Oostduinkerke. Je kan de expo bezoeken op maandag, woensdag, 

vrijdag en zaterdagnamiddag (14-16.30 uur). De collectie toont artistieke realisaties van de bewoners met 

een beperking.  

Het gaat om tekeningen, schilderijen, keramiek, assemblages en collages. Daarnaast toont Tine Vercruysse 

diverse werken onder de noemer Vermaaksels. In samenwerking met de Westhoek Academie Koksijde.  

 

Info, openingsuren en volledig zomers tentoonstellingsprogramma vind je op:  

https://www.tij-dingen.be/juliaugustus-2021/tentoonstellingen Je leest er ook praktische informatie voor 

een bezoek aan het huisje Nys-Vermoote. 

 

Erfgoedwandelingen 
Herontdek je eigen gemeente tijdens de zomer tijdens één van de rondleidingen. Een ervaren gids neemt 

je mee langs architecturale pareltjes en vertelt over de rijke geschiedenis.  

Surf naar www.tij-dingen.be voor het programma. 

 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Expo Geheimen van de Noordzee: een verborgen 
geschiedenis onder water 

Duik deze zomer naar de bodem van de Noordzee in het NAVIGO-museum. Ontdek de geheimen die de 

Noordzee verborgen hield. Ga mee op reis langs de meest indrukwekkende scheepswrakken. Hoe kwamen 

ze op de zeebodem terecht? Van een mythisch zeilschip van enkele honderden jaren oud tot een Duits 

oorlogsschip. Je leert ze allemaal kennen. Meer nog, je maakt kennis met het leven dat zich rond die 

wrakken heeft genesteld. Fascinerend.  

 

Deze tentoonstelling werd gemaakt door de Dienst Marien Milieu, DG Scheepvaart en het kabinet van de 

minister van de Noordzee. 

 Campagnebeeld NAVIGO expo 

 

 

Mis je laatste kans niet om het oude NAVIGO-museum te bezoeken  

Tijdens juli en augustus is een deel van het museum open. Bezoek de aquaria en de zaal van 

museumschip OD1. Martha. Bekijk de expo over scheepswrakken of test de familiezoektocht met Vlieg. 

Allemaal gratis.  

Reserveer wel je bezoek via www.navigomuseum.be. Alleen zo ben je zeker van je plekje.  

 

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 

 

 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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‘Tekens en symbolen’ van de Duinheren staan deze zomer 
centraal in Abdijmuseum 

 

Het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde biedt vanaf 26 juni een verrassende themaopstelling aan: 

‘Tekens & Symbolen’. En dat is dankzij het publiek zelf, dat dit thema koos begin 2020. In de aangepaste 

opstelling gaat de aandacht naar tekens en symbolen binnen de eigen collectie. Meerdere stukken worden 

voor het eerst tentoongesteld én er is ook een schattenzoektocht voor gezinnen die geen schrik hebben 

van draken. 

 

“Het Abdijmuseumteam dook voor deze verbazende themaopstelling in haar eigen collectie en haalde er de 

meest intrigerende stukken met tekens en symbolen uit”, zegt Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur. 

Tekens vind je overal in ons dagelijks leven terug. Dat was in de periode van de Duinenabdij niet anders. 

De mens gebruikt ze al eeuwen als communicatiemiddel. Sommige tekens zijn eenduidig. Andere zijn dat 

niet, of toch niet voor iedereen. 

 

Fictie vs. werkelijkheid 

We zien in de opstelling onder andere een draak ingekerfd op een leisteen. Museumdirecteur Dirk 

Vanclooster wijst op de verschillende interpretaties van draken doorheen de geschiedenis en de culturen. 

“Eeuwenoude, traditionele symbolen hebben soms een heel andere betekenis volgens de tijd of de 

culturele context. Zo heb je deze draak, een bekend mythologisch wezen. In de westerse symboliek gelinkt 

aan het kwaad, de duivel, en onder meer bestreden door Sint-Joris. In Azië daarentegen staat de draak 

voor een positieve boodschap. Daar wordt de draak geassocieerd met vruchtbaarheid en activiteit… Ook 

fictieverhalen gebruiken tekens en symbolen. Zo ontstaat een beeld dat blijft hangen, maar strookt dat 

met de waarheid, de oorspronkelijke betekenis? Ook bij de interpretatie van de vele vondsten met tekens 

en symbolen van de Duinenabdij loert dat gevaar om de hoek. Daarom zijn we benieuwd naar de reacties 

van de bezoekers op de stukken en wat ze voor hen betekenen.” 

 

Wereldlijk, religieus of mysterieus? 

Voor veel stukken zijn de herkomst en de context duidelijk. We kunnen ze duidelijk als wereldlijk 

onderscheiden, met linken naar de handel bijvoorbeeld. Of als religieus, denk maar aan een roos die 

naargelang de kleur vaak verwees naar de heilige maagd Maria of naar het bloed van de martelaren.  

Maar andere blijven ook voor het wetenschappelijk team van het museum bedekt door een waas van 

mysterie; tekens waar ze niet met zekerheid kunnen zeggen wat ze betekenden. De opstelling belicht deze 

aparte categorieën. 

 

Topstuk voor het eerst voorgesteld aan publiek 

“Een van de topstukken in de opstelling is de pas verworven oorkonde van de abdij uit 1228. We zijn heel 

blij dat we dit stuk met Lokaal Bestuur Koksijde konden aankopen voor het Abdijmuseum”, merkt 

Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur, trots op. De zegels garanderen de echtheid van het document. 

Ze symboliseren de autoriteiten die de materiële oorkonde afleverden. Soms gebruikten die nog een 

tegenzegel tegen misbruik en vervalsingen. Een stempel voor zo’n tegenzegel van de Duinenabdij werd 

recent herontdekt bij het herverpakken van de collectie. 
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Digitale gids 

Via een digitale brochure op je smartphone kan je de opstelling op eigen tempo verkennen. Laat je 

verrassen, struin doorheen de vaste opstelling met de vele tekens en symbolen die je misschien nooit hebt 

opgemerkt. Maak kennis met hun betekenis en laat je verwonderen door het mysterie van het verleden. 

Ontdek en beleef de fascinerende wereld van de Duinheren en de rijke collectie van het Abdijmuseum, een 

onuitputtelijke bron aan verhalen en mysterie… 

 

Schattenzoektocht voor gezinnen die geen schrik hebben van draken 

Ook voor de gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar is er een leuke manier om samen op avontuur te 

gaan doorheen de opstelling. Want er zijn verschillende draakjes verstopt. Elk draakje heeft een vraag 

voor je. Los je alle vragen op, dan krijg je dé tip die je brengt naar de ‘Schat van Vlieg’.  

 

Praktisch: de nieuwe opstelling ‘Tekens & Symbolen’ ontdek je vanaf 26 juni en loopt tot en met 

9 januari 2022 in het Abdijmuseum. Reserveer je museumticket via tenduinen.be.  

De digitale gids en de schattenzoektocht krijg je er gratis bij als je een museumticket geboekt 

hebt. 

 

 

Beeld: draak - De draak heeft een andere betekenis in de westerse wereld  

+ foto’s opening ©Lokaal Bestuur Koksijde.  

 

 

Abdijavonden (elke woensdag) en Feest in de abdij op 14 augustus 

Lees meer op www.tenduinen.be voor praktische informatie. (+ p. 7-8 van persoverzicht) 

 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 

http://www.tenduinen.be/
mailto:info@tenduinen.be
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Bib - Heb je de boekenruilhuisjes al gezien? 

Boekenruilhuisjes zijn minibibliotheken en gaan uit van het principe take a book, return a book. 

Je mag één of meerdere boeken uit de kast nemen, zolang je er evenveel terugplaatst. Heb je 

thuis boeken die je een tweede leven wil geven? Stop ze dan in één van de huisjes. 

 

Kunstenaars in actie 

Vorige zomer gingen kunstenaars van de Westhoek Academie Koksijde aan de slag met deze ruilhuisjes. 

De resultaten daarvan zie je langs straat: echte kunstwerken. 

 

Waar vind je de boekenhuisjes? 

Je vindt ze in Koksijde-Bad, Koksijde-Dorp, Oostduinkerke-Bad, Oostduinkerke-Dorp, Sint-Idesbald en 

Wulpen. Ook aan het station van Koksijde en aan de Westhoek Academie staat een exemplaar.  

 

Hou jij ook een oogje in het zeil? 

Elke maand stuurt de bibliotheek een medewerker op stap die alle boekenruilhuisjes bezoekt. Alles dat er 

niet in thuishoort, verdwijnt. Ook boeken die uit de collectie van de bibliotheek vertrekken, worden over de 

huisjes verdeeld.  

 

Tip  

Hou zelf ook de huisjes in de gaten, want veel handen maken licht werk.  

Merk je iets op? Verwittig dan de bibliotheek: bibliotheek@koksijde.be 

 Foto’s (3) 

 

 

 

Zzzomer mee met Vlieg 

Ben je een speurneus? Ga dan op zoek naar de schat van Vlieg. Welke weetjes koos Vlieg voor je uit? Kom 

naar de bib in juli en augustus en doe mee aan de zoektocht. 

Info: koksijde.bibliotheek.be – 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be  

 

=> Beeld schatten van vlieg 

 

 

 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:bibliotheek@koksijde.be
mailto:jeugdbibliotheek@koksijde.be
mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/bibliotheek
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Westhoek Academie Koksijde blaast 50 kaarsen uit 

Vijftig redenen om te feesten. En daarom staat het schooljaar 2021-2022 in het teken van deze 

verjaardag. Verwacht je aan heel wat festiviteiten die je zintuigen verwennen. Een extra motivatie dus om 

je in te schrijven voor het volgend academiejaar. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen komen aan 

hun trekken. 

 

Twijfel je toch nog? Volg dan in september een gratis proefles en laat je overtuigen. Neem contact op met 

het secretariaat en zij helpen je op weg. 

 

De eerste lessen van de WAK vonden in oktober 1971 plaats in het flatgebouw Atlantic (Zeedijk 172 in 

Koksijde). Wie vandaag op het dak van de WAK staat, ziet in de verte nog altijd de zee. 

 

Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.westhoekacademie.be.  

 

 Beeld logo feestjaar 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:westhoekacademie@koksijde.be
http://www.westhoekacademie.be/
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Huiswerkklas TOPPIE zoekt helpende handen om jongeren 
een boost te geven 

TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen 

kinderen extra ondersteuning bij het leren leren. De TOPPIE-klas maakt van kinderen betere studenten.  

 

De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle lagere scholen in Koksijde. Eén keer per week begeleiden 

vrijwilligers o.l.v. Shirley Tyteca acht kinderen bij het maken van hun huiswerk, het leren plannen en 

organiseren. Daarnaast is er ook tijd voor een babbel, belangrijk voor het sociaal-emotionele. 

 

Wie?  

Werk je graag met kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders of mensen die dit graag doen? 

Mooi. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers (pedagogische ervaring is niet vereist) die jongeren graag 

helpen op schoolvlak. En in dezelfde beweging hun niveau en hun zelfvertrouwen een boost geven.  

 

Wanneer? 

De huiswerkklas duurt van 16.15 tot 17 uur. Tweemaandelijks komen alle vrijwilligers samen om te 

overleggen, te brainstormen en een potje koffie te drinken.  

 

Is dit op jouw lijf geschreven? Of wil je nog meer info?  

Contacteer dan vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30. 

 

Ook voor het TOPPIE-kamp van 16 tot 20 augustus zijn nog vrijwilligers nodig. Het TOPPIE-kamp is een 

mix van leer- en speeltijd voor kinderen uit het lager onderwijs. Ze oefenen de hoofdvakken (rekenen, taal 

en soms Frans) en combineren dat met leuke activiteiten. 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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Een zomer vol fun voor de jeugd 

 

Summerfun: activiteiten met dat tikkeltje meer 
Ben je tussen 11 en 16 jaar? Heb je zin in een onvergetelijke zomer? Kijk dan vandaag nog op 

www.depit.be en ontdek het aanbod. Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop 

Hieronder alvast een voorproefje: 

- Walibi 

- Paintball 

- Workshop vloggen 

- Kajakken 

- Glow in the dark schermen 

De plaatsen zijn beperkt. En volzet is volzet. Plaats jezelf  op de wachtlijst, misschien komt er nog een 

plekje vrij.  

 Beeld Summer 

 

Zomerpret in De Speelveugel 

Ben je tussen 6 en 14 jaar en heb je zin om je uit te leven op het speelterrein in de Noordduinen?  

Kom dan naar speelpleinwerking De Speelveugel. Voor elke leeftijd is er een leuk aanbod met activiteiten 

en spelen. Samen met de moni’s beleef je een fantastische zomer.  

Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop.  

 

Wanneer?  

Van 1 juli t.e.m. 27 augustus en dat steeds van 9 tot 17 uur  

De speelpleinwerking is gesloten op 21 juli, betalende na–opvang van 17.30 tot 18 uur 

 

Waar?  

Noorduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde 

Lees meer op https://www.tij-dingen.be/een-zomer-vol-fun.  

 Beeld 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Zeelaan 48, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.depit.be/
http://www.koksijde.be/webshop
https://www.tij-dingen.be/een-zomer-vol-fun
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
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Sport - Nieuw vanaf september: hockey voor 55-plussers 

Dit initiatief heeft talloze troeven. Mannen en vrouwen sporten samen dankzij de aangepaste spelregels.  

Je beweegt veilig en sport buiten. Ook leg en onderhoud je sociale contacten. Plezier beleven is de 

belangrijkste prioriteit. Kortom: de ideale bewegingsvorm voor 55-plussers.  

Wat heb je nodig? Sportieve kledij, scheenbeschermers, mondstuk en stick. 

 

Enthousiaste begeleiding  

De lessenreeksen worden begeleid door enthousiaste fithockeybegeleiders, onder leiding van Hubert 

Staquet. Gezocht: enthousiaste sportievelingen om deel uit te maken van het begeleidersteam. Voel je je 

geroepen? Neem dan zeker contact op. 

Wanneer? Vanaf september, op maandagavond of op zondagmorgen: de meerderheid beslist.  

Praktische info: info@hckoksijde.be. 

 

 

 

BK Tijdrijden jeugdcategorieën op 17 juli 

Algemene parcours-, verkeers- en wedstrijdinformatie: 

https://www.tij-dingen.be/17-juli-bk-tijdrijden-voor-jeugdploegen-koksijde en www.koksijde.be/bk.  

 

Info Beach Run, Flanders Ladies Trophy en Koksijde Men's Trophy:  

https://www.tij-dingen.be/juliaugustus-2021/welke-activiteiten-vinden-er-plaats-deze-zomer  

 

 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@hckoksijde.be
https://www.tij-dingen.be/17-juli-bk-tijdrijden-voor-jeugdploegen-koksijde
http://www.koksijde.be/bk
https://www.tij-dingen.be/juliaugustus-2021/welke-activiteiten-vinden-er-plaats-deze-zomer
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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40ste Beach Run Koksijde 

Op donderdag 22 juli 2021 organiseert de gemeentelijke sportdienst voor de 40ste  keer de Beach Run 

Koksijde, een onderdeel van het “Delhaize Loopcriterium van de Kust”. Ondertussen is deze loop 

uitgegroeid tot grootste zomerstrandloop van de kust.   

 

Door corona zal deze editie wel iets anders verlopen dan de voorgaande jaren. De gekende massastart zal 

niet plaatsvinden, maar er wordt gewerkt met 4 waves van 250 deelnemers.  

 

Deze strandloop bestaat uit 2 onderdelen: 

 

• De jeugdjogging met 2 reeksen 

 reeks 1: tot en met 9 jaar, 1 km., start om 18.30 u. 

 reeks 2: tot en met 13 jaar, 2 km., start om 18.45 u. 

Enkel voorinschrijvingen (3 euro) via www.koksijde.be/beachrun.  

 

• De massajogging wordt gelopen over afstanden van 5 of 10 km in verschillende waves. 

Enkel voorinschrijvingen (5 euro) via www.koksijde.be/beachrun   

 

In 2019 namen er 1.090 lopers deel in ideale weersomstandigheden. 

Alle deelnemers krijgen na de aankomst een aandenken. 

 

Voor meer informatie kan je terecht op de sportdienst van Koksijde. Tel. 058 53 20 01, op 

www.koksijde.be/beachrun of via e-mail sportdienst@koksijde.be.  

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.koksijde.be/beachrun
mailto:sportdienst@koksijde.be
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Duinenhuis - expo strandafval: Wat spoelt allemaal aan op 
ons strand? 

In deze tentoonstelling worden onnatuurlijke aanspoelsels op een andere manier in de kijker gezet.  

De foto’s tonen wat niet op ons strand hoort en waar het vandaan komt. Op een grappige manier zie je 

hoe plastic afval ons leven beïnvloedt.  

Ben je tussen 3 en 12 jaar? Kom dan zeker kijken en vul het wedstrijdformulier in. 

De expo in het Duinenhuis is een samenwerking tussen Lokaal Bestuur Koksijde, Carels Photography en 

strandjutter Philip Gadeyne. 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur, op donderdag ook van 20 tot 22 uur. 

Info: Duinenhuis, Bettystraat 7 -T. 058 52 48 17 | duinenhuis@koksijde.be 

 

 Affiche 

 

Plastic soep in de Noordzee: hoe groot is het probleem? 

De laatste jaren horen we de term plastic soep steeds meer opduiken. Marien zwerfvuil is een wereldwijd 

probleem, dat blijft toenemen in alle zeeën en oceanen. Op de zeebodem van het Belgisch deel van de 

Noordzee komen gemiddeld 126 afvalitems per vierkante kilometer voor. Op ons strand vind je 137 items 

per 100 meter vloedlijn. 

 

Het grootste deel van het afval op de zeebodem en het strand bestaat uit plastic(respectievelijk 90 en 80 

procent). Ook microscopisch plastic afval (microplastics) is talrijk aanwezig in het Belgische deel van de 

Noordzee. Plastic afval kan, o.a. door verstikking of verstrikking, leiden tot de dood van zeedieren zoals 

walvissen, zeevogels en zeehonden. Bijkomend probleem: plastic breekt niet of nauwelijks af. 

 

Plastic is de grote boosdoener 

Wereldwijd is ongeveer 80 procent van het mariene zwerfvuil afkomstig vanop het land: industrie, slecht 

materiaal- en afvalbeheer, toerisme of overstorten van rioleringen. Voor de Noordzee ligt dat percentage 

lager: 56 procent is afkomstig van bronnen op land. Vaak komen deze afvalstromen via rivieren en 

kanalen in zee terecht. De rest van de vervuiling is afkomstig vanop zee: scheepvaart en aquacultuur. 

Daarbij is vooral de commerciële visserij een bron van zwerfvuil, vooral door achtergelaten visnetten. 

Driekwart van het afval bestaat uit plastic, zowel grotere stukken als microplastics. Dat afval bedreigt het 

leven op zee en komt via de voedselketen in het menselijk lichaam terecht.  

 

 Beeld mooimakers: de Koksijdse zomercampagne Geen rietjes focust op het probleem van 

plastic 

 

Er is ook goed nieuws  

In tien jaar tijd is er 27 procent minder afval op het Noordzeestrand.  

Dankzij de strijd tegen plastic en een betere bewustwording is de hoeveelheid afval op het strand gedaald. 

Dat blijkt uit recente cijfers van de milieuorganisatie Stichting De Noordzee, die het afval op de stranden 

sinds 2001 monitort. Die dalende trend is goed nieuws en geeft hoop.  

Vooral het andeel ballonnen en afval uit de visserij daalde. (Bron: www.vilt.be) 

Meer info vind je op www.tij-dingen.be/plastic-soep  

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.vilt.be/
http://www.tij-dingen.be/plastic-soep
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Duinenhuis zomertips 

 

Soirée aan zee en de sterrenwacht  

Geniet elke donderdagavond vanaf 15 juli (begint om 20 uur) van het dakterras op het Duinenhuis. Bekijk 

met een drankje in je hand hoe de zon zich in zee laat zakken. Om 22 uur opent de sterrenwacht. Onder 

deskundige begeleiding zie je de sterren en planeten van dichtbij (alleen bij helder weer).  

Toegang gratis, drankje betalend, donderdag 15, 22 en 29 juli & 5, 12, 19 en 26 augustus.  

 

Ga op safari met je fiets  

Vertrek vanuit het Duinenhuis voor een fietstocht van 22 kilometer. Door bos, duinen en langs fietsstraten 

verken je de natuurgebieden met elk hun eigen specifieke fauna en flora. Proef van de Koksijdse culturele 

troeven en geniet aan de Panoramalaan van één van de mooiste vergezichten aan de kust.  

 

Wanneer? Woensdag 30 juni, donderdag 1 juli, vrijdag 2 juli, woensdag 28 juli, donderdag 29 augustus en 

vrijdag 30 augustus.  

Meer praktische info: www.tij-dingen.be/duinenhuis-zomertips.  

 

De kustsafari maakt deel uit van een reeks begeleide zomerfietstochten naar de mooiste en stilste plekjes 

tussen De Panne en Knokke. Een overzicht van alle data en startlocaties vind je op 

www.dekust.be/kustsafari 

 Beeld: Kustsafari_copyright_WESTTOER 

 

 

Workshop natuurlijke zeepjes maken  

Maak met natuurlijke ingrediënten je eigen huid- en milieuvriendelijke zeepjesketting. Je kiest zelf je 

zeepvormen, kleuren en geuren. Wanneer? Dinsdag 13 juli van 14 tot 16.30 uur. Voor kinderen van 8 tot 

12 jaar.  

Zin in nog meer workshops? Bekijk alle activiteiten op www.koksijde.be/duinenhuis.  

 Foto 

 

Het volledig programma van het duinenhuis en alle info vind je op www.koksijde.be/duinenhuis.  

Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/duinenhuis-zomertips
http://www.dekust.be/kustsafari
http://www.koksijde.be/duinenhuis
http://www.koksijde.be/duinenhuis
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Help je de kustlijn mee in kaart brengen? 

De kustlijn verandert voortdurend onder invloed van stormen, zandaanvullingen en de klimaatwijziging. 

Wetenschappers willen die evolutie opvolgen door de kustlijn te meten. En jij kunt daarbij helpen.  

Via het CoastSnap-project. Dit project, ontstaan in Australië, telt intussen al meer dan zeventig stations, 

waarvan twee aan onze kust: één in Oostende en één in Koksijde.  

 

Hoe kan jij helpen?  

Dat is heel eenvoudig. Ga naar de CoastSnap-paal aan het strand van Groenendijk-Oostduinkerke (bij 

Surfclub Windekind) en zet je smartphone in de houder. Neem een foto volgens de richtlijnen en deel die 

foto via je eigen socialemediakanalen (met vermelding: #CoastSnapKoksijde) of mail naar 

coastsnap@vliz.be.  

 

Hoe meer mensen foto's nemen, hoe beter onderzoekers veranderingen in kaart brengen. Met die beelden 

help je wetenschappers om strandkliffen, het strandreliëf en de evolutie van de kustlijn op te volgen. Zeker 

doen.  

Info: www.kustportaal.be/coastsnap-belgie  

 Foto Coastsnap 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Je bent nooit te oud om bij te leren 

In deze snel veranderende tijden is het belangrijk om mee te blijven. Koksijde biedt daarom cursussen 

aan, zodat je op de digitale trein springt. Ook je taalkennis kan je verrijken.  

 

Praktische informatie 

Een overzicht van de cursussen die je in koksijde kan volgen vind je op: 

www.tij-dingen.be/juni-2021/je-bent-nooit-te-oud-om-bij-te-leren.  

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

 

Interview 

Lokaal Bestuur Koksijde sprak met Jenny Reynaert, zij volgt al verschillende jaren cursussen via het 

Sociaal Huis. Jenny is beeldend kunstenaar en extra computerkennis is ook handig voor creatieve geesten. 

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be/alles-wordt-heel-duidelijk-uitgelegd.  

 

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.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/juni-2021/je-bent-nooit-te-oud-om-bij-te-leren
http://www.tij-dingen.be/alles-wordt-heel-duidelijk-uitgelegd
mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:info@cervogo.be
http://www.cervogo.be/
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PZ Westkust brengt alle politiehonden samen: mis de WVL4 
National K9-dag niet 

Een dag vol actie. Véél actie. Met spectaculaire hondendemo’s van politie, douane en Defensie, maar 

verwacht ook demonstraties met boten en helikopters. Aangevuld met animatie op de dijk: bezoek de 

verschillende infostanden, waag je op de klimtoren, neem plaats in de tuimelwagen en… durf jij de 

deathride bedwingen?  

 

WVL4 staat voor West-Vlaanderen 4, een samenwerking van verschillende politiezones: Westkust, Polder, 

RIHO en Vlas. K9 is de afkorting van het woord canine (CA = K, nine = 9) dat hond betekent.  

 

Wanneer?  

Op 26 augustus (internationale dag van de hond) ter hoogte van Ster Der Zee (Professor Blanchardlaan).  

 

TIP  

Ben jij een echte waaghals? Verzeker jouw afdaling op de deathride door deel te nemen aan de wedstrijd. 

Raadpleeg de vragen via de QR-code en win deze prijs. Deelnemen kan nog tot 26 juli. 

  

 QR Code, affiche, beelden: buurtpreventie en politiehond 

 

 

Politie Westkust zet app, patrouille- en drughonden in 

In Politiezone Westkust zijn (bijna) twee drughonden actief Miss en Marco. Marco moet nog beginnen aan 

zijn opleiding van 800 uren. Verwacht wordt dat hij binnen twee jaar volledig klaarstaat. Daarnaast is de 

politiezone Westkust de eerste zone die gebruikmaakt van de app Buurtpreventie24.  

Lees meer op www.tij-dingen.be/buurtpreventieapp  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


