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 Koksijde Kort 

 

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

 

• Wekelijkse markten in Koksijde en Oostduinkerke  

De vrijdagmarkt van Koksijde vindt nog altijd plaats in de Jaak Van Buggenhoutlaan (stuk tussen 

Ter Duinenlaan en kruispunt Zeelaan). Wanneer? Elke vrijdag van 8 tot 13 uur. 

De openbare dinsdagmarkt van Oostduinkerke vindt vanaf juli plaats op de Zeedijk van 

Oostduinkerke. Tijdens de maand juni en vanaf oktober ga je naar de markt op het plein voor de 

Sint-Niklaaskerk. Wanneer? Elke dinsdag van 8 tot 13 uur. 

 Beeld markt 

 

• Twee extra webcams in Koksijde 

Zin in een virtuele strandwandeling? Dat kan! Waai online uit aan zee dankzij onze webcams. Surf 

naar www.koksijde.be/webcams. Wist je dat we twee nieuwe locaties hebben met een webcam? In 

Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad staat er al een tijdje een camera, nu is er ook een webcam in 

het Duinenhuis en aan het stranddienstencentrum in Sint-Idesbald.  

Handig om het weer in real time te checken voor je naar de kust afzakt.  

 

• Oproep: coronacompensatie voor verenigingen is mogelijk 

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport. De Vlaamse overheid maakte daarom 

87,3 miljoen euro vrij. De Koksijdse gemeenteraad legde vorig jaar vast welke verenigingen in 

aanmerking komen voor een financiële compensatie: erkende verenigingen die een lokale 

socioculturele, sport- of jeugdwerking aantonen en een dossier indienen om een financiële 

compensatie te krijgen. Uiterlijke indiendatum is 31 juli. Benieuwd of jouw vereniging in 

aanmerking komt? Check www.koksijde.be/noodfondsverenigingen op www.tij-dingen.be.  

 

• Vacature Escape Room: vrijwillige gamemasters 

De dienst Toerisme lanceerde eerder dit voorjaar de escape game. De inschrijvingen lopen vlot 

binnen en daarom zoeken we enthousiaste gamemasters die willen helpen. Ben je 18 jaar of ouder 

en fan van escape games? Hebben smartphones en tablets geen geheimen voor je? Ben je positief 

en open ingesteld? En ben je vaak vrij tijdens het weekend? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. 

Surf naar www.tij-dingen.be en lees de volledige vacature.  

 Visual escape game 

 

• Nieuw: de Runnin’City-app 

Ben je een wandelaar of loper? En wil je Koksijde beter leren kennen? Dan is de gratis Runnin’city-

app zeker iets voor jou. Bewegen en de trekpleisters van de gemeente meepikken. Dat doe je met 

deze app. Een aanrader!  

Kies je een korte route in Sint-Idesbald langs het cultureel erfgoed? Of liever een langere route in 

Oostduinkerke met de visserij en de prachtige duinen als focus? Keuze genoeg met de vier nieuwe 

routes. De app brengt je naar het dichtstbijzijnde punt van de route en de voice-over geeft je info 

over alle bezienswaardigheden die je passeert.  

De app zal beschikbaar zijn in de loop van de maand juni.  

http://www.koksijde.be/coronavaccin
http://www.koksijde.be/webcams
https://www.koksijde.be/noodfondsverenigingen
http://www.tij-dingen.be/
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• Geef bloed en red mensenlevens 

Het Rode Kruis van Koksijde blijft alert: ook in juni vinden er bloedinzamelingen plaats. 

Door de coronacrisis is er een terugval van het aantal bloeddonoren. Vooral voor de voorraad 

bloedplaatjes heeft dit negatieve gevolgen, omdat die maar vijf dagen houdbaar blijven.  

Vandaar nog eens een warme oproep: geef bloed!  

Maak vooraf een afspraak (verplicht): 0800 777 00. 

 Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): woensdag 2 juni (17.30-20.30 uur) 

 Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 9 juni (17.00-19.30 uur) 

 

• Download de app 112 BE 

Heb je snel hulp nodig of zie je iemand die in gevaar is? Zet de applicatie 112 BE op je 

smartphone. En verwittig de brandweer, ambulance of politie in één knop. Het belangrijkste 

voordeel is dat je de noodnummers niet langer meer moet onthouden. Je klikt op het icoontje 

afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via 

vaste telefoon en GSM. 

 Beeld app 112 

 

• Let jij op voor internetfraude als je online bent?  

Digitale oplichting komt meer voor dan je denkt. Een voorbeeld hiervan is phishing, een vorm van 

internetfraude door mensen te lokken naar valse websites waar je nietsvermoedend inlogt met 

jouw gegevens. Klik dus niet zomaar op een link en geef nooit persoonlijke gegevens zoals 

paswoorden en pincodes door. Heb je iets verdacht gezien? Mail naar verdacht@safeonweb.be. 

Tips nodig om veilig te surfen? Check safeonweb.be, kies de juiste taal en klik op Veilig 

internetten. In de val getrapt? Doe snel aangifte bij PZ Westkust, verwittig je bank en wijzig al je 

wachtwoorden. 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://safeonweb.be/


 

 

 

 

 

P 4/22 

 

Koksijde zorgt dat jij in het vaccinatiecentrum raakt 

Lokaal Bestuur Koksijde heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat wil tot bij het vaccinatiecentrum raakt. 

Of je nu met de fiets, de auto of het openbaar vervoer komt. Weet je nog niet hoe je zelf aan het 

vaccinatiecentrum raakt? Lees dan zeker verder.  

 

Gratis pendelbus 

Een gratis pendelbus verbindt het vaccinatiecentrum, het ziekenhuis van Veurne en de stations van Veurne 

en Koksijde en dit tijdens de openingsuren van het vaccinatiecentrum. De pendelbus sluit zo goed mogelijk 

aan op het openbaar vervoer en stopt voor de stations aan bovengenoemde bushaltes van De Lijn.  

De pendelbus rijdt de hele tijd heen en weer zonder vast uurschema.Woon je in Wulpen? Dan kan je een 

belbus reserveren met een tijdelijke halte aan het vaccinatiecentrum. 

 

Kom je met de wagen? 

De wegwijzers op het grondgebied van Veurne loodsen je vlot naar het vaccinatiecentrum. Of geef het 

adres Nijverheidsstraat 8 in Veurne in je GPS in. 

 

Of met de fiets? 

Aan de achterkant van Furnevent (Nijverheidstraat) is een ruime fietsparking voorzien. Neem het fietspad 

doorheen de suikersite om tot bij het gebouw te geraken. 

 

Kies je voor het openbaar vervoer? 

De NMBS biedt een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum verplaatst. En 

Lokaal Bestuur Koksijde zorgt ervoor dat je gratis met de bus of tram naar het vaccinatiecentrum kan 

gaan. 

Lees alle praktische info over openbaar vervoer na op www.koksijde.be/corona/vaccinatiekoksijdenaars.  

 

 Beeld Furnevent (gebouw) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/corona/vaccinatiekoksijdenaars
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Werken aan Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat naderen 
eindfase 

De werkzaamheden duren iets langer dan gepland. Toch proberen de nutsmaatschappijen de meeste 

overkoppelingen  van oude naar nieuwe leidingen  tegen het bouwverlof uit te voeren.  

De overige worden halfweg augustus ingepland. Om de hinder te beperken, moeten er tegen het 

bouwverlof zoveel mogelijk funderingen aan de opritten liggen.  

 

Aangepaste planning kruispunt Pierre Sorrellaan 

De aanleg van het voetpad is ondertussen uitgevoerd. Het kruispunt Pierre Sorrellaan-Schoonzichtstraat 

wordt pas na de zomer opgebroken. De exacte planning vind je begin september op www.koksijde.be.  

 

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

mogelijk over de planning. De meest recente info vind je via www.koksijde.be/wegenwerken. 

 

Beeld Lusthuisjestraat of Hagedoornstraat 

 

 

Schrijf je in: infomoment sociale woningen Robert Vandammestraat 

Woonmaatschappij IJzer en Zee plant de bouw van sociale woningen in de R. Vandammestraat, op de 

voormalige site van de Goazepulle (voormalige terreinen Gaselwest). De toelichting vindt online plaats op 

woensdag 9 juni om 19 uur. Schrijf je in, ten laatste op 7 juni, via stedenbouw@koksijde.be.  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.koksijde.be/
https://www.koksijde.be/wegenwerken
mailto:stedenbouw@koksijde.be
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Kids-ID steekt in een nieuw jasje 

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

polycarbonaat Dit materiaal garandeert een langere levensduur van de kaart en is moeilijker te vervalsen 

en dus veiliger. Na de vernieuwing van de elektronische identiteitskaart in 2020, is het nu dus aan de Kids-

ID. Deze vernieuwing kwam er vanuit de Europese Unie en zorgt ervoor dat onze reisdocumenten 

universeler worden. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen een kids-ID krijgen. De Kids-ID is geen verplicht 

document in België, maar wel voor reizen naar het buitenland (waar geen reis- of internationaal paspoort 

vereist is). 

 

Doel nieuwe Kids-ID 

➢ vervalsing bemoeilijken (dankzij het vernieuwde design) 

➢ gegevens op de kaart zijn in overeenstemming met de internationale ICAO-vereisten (International 

Civil Aviation Organization) 

➢ veilig en universeel reisdocument: integratie contactloze RFID-chip en tweedimensionale barcode 

 

De lay-out komt overeen met de nieuwe eID. Ook hier vind je de foto nu aan de linkerkant. Op de 

achterzijde staat een geperforeerde afbeelding van de foto. De handtekening van de ambtenaar die de 

kaart uitreikt, staat er niet meer op. De geboorteplaats is raadpleegbaar via de contactchip.  

Het kaartnummer van deze nieuwe kaarten begint met 615. De RFID-chip bevat de foto van het kind en de 

MR-zone. Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken 

 

Ongewijzigde procedure 

De aanvraagprocedure van een Kids-ID wijzigt niet. Het activatieproces start met de controle van de 

gegevens van de RFID-chip. Omdat de Kids-ID geen vingerafdrukken bevat moet er geen matching 

gebeuren. De prijs (6,60 euro) en leveringstermijn (3 weken) blijven identiek. Je huidige Kids-ID blijft 

geldig tot het einde van de geldigheidsperiode (behalve bij diefstal, verlies of als je Kids-ID moet worden 

vervangen).  

 

Meer info lees je op www.tij-dingen.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/
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Kermis in Koksijde-Dorp van 12 tot en met 20 juni 

Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis in Koksijde-Dorp (L. Hegerplein en parking 

Movie Max) en maak leuke herinneringen voor later. Oliebollen eten, rondjes draaien op de 

draaimolen of eendjes vissen. Toffe attracties van vroeger én nu.  

 

De officiële opening van de kermis met bloemenhulde vindt plaats op zondag 13 juni om 11.00 

uur op het L. Hegerplein. 

 

Kermis. Het roept bij ons allemaal leuke herinneringen op. Denk aan de draaimolen, eendjes vissen en de 

botsauto's. Attracties die in ons geheugen staan gebeiteld. Maar waar komt het woord kermis vandaan?  

En wanneer vond de eerste editie plaats in Koksijde-Dorp?  

 

Het woord kermis komt van 'kerkmis', 'kerkmisse' of 'kercmesse'. Een plechtige mis in de middeleeuwen 

die werd opgedragen ter ere van de patroonheilige van de kerk. Dit gebeurde elk jaar op de naamdag van 

de patroonheilige. Het officiële gedeelte gebeurde in de kerk, maar het feestelijke gedeelte buiten: op de 

kermis. Het religieuze karakter werd snel naar de achtergrond verdrongen. Mensen vonden het gewoon 

leuker om één keer per jaar rond de kerk hun kermis te vieren. Ook vandaag worden nog steeds veel 

kermissen gevierd op de naamdag van de patroonheilige van de parochie.  

Elke kermis heeft een jarenlange traditie met deze data. Het woord foor komt van het Latijnse 'forum' 

(=markt) en werd gebruikt voor kermissen die hun oorsprong vonden in handelsforen of middeleeuwse 

jaarmarkten. Hier vonden bezoekers muzikanten, goochelaars, evenwichtskunstenaars, krachtpatsers en 

vuurspuwers tussen de handelsgoederen. Ook jaarmarkten vinden tot op vandaag plaats op jaarlijkse 

terugkerende data, gekoppeld met de kermis. Deze data zijn van cruciaal belang voor de kermisuitbaters. 

Voor hen is het op deze manier, bij manier van spreken, alle dagen kermis.  

 

Enkele voorbeelden van de oudste kermissen die nu nog bestaan: 

- Kortrijk, Paasfoor: 4 juli 1324  

- Brugge: Meifoor 14 augustus 1201  

- Bergen: 1290  

- Antwerpen, Sinksenfoor: vanaf de 13e eeuw rond de Sint-Walburgiskerk, van 1875 tot 1969, op de Leien  

- Leuven kermis: 891: herinnering aan de processie ter gelegenheid van de overwinning van Keizer Arnulf 

op de Noormannen 

 

Kermis in onze regio  

De traditie van de jaarlijkse kermissen startte in onze regio op 7 juni 1903, toen Prins Albert van België 

een bezoek bracht aan Veurne. Hij verbleef in Westende en op doortocht met de tram in Koksijde-Dorp 

stopte hij voor een babbel met de burgemeester. De dorpskom aan de kant van de Sint-Pieterskerk was 

versierd met o.a. bloemen en praalbogen. Voor de plaatselijke bewoners – die massaal aanwezig waren – 

was dit de stap naar een jaarlijkse ontspanningsweek met bolspel beoefend door twee gilden, terwijl de 

eerste jaarlijkse editie met veel luister werd gevierd in de vele herbergen. Er werd een feestcomité gesticht 

voor de inrichting van volksspelen zoals vinkenzetting, hanengevechten met schoteltjes stamp en bolling 

voor mannen en vrouwen. Op 28 september 1905 werd de kleinveebond Vooruitzicht is Spaarzaamheid 

ofte de Geitenbond voor de verzekering tegen de sterfte opgericht. Intussen werd ook in ditzelfde jaar de 

bedevaart naar Baaldjes Kruis georganiseerd, op de maandag na 18 april. Ht kapelletje zelf dateert uit 



 

 

 

 

 

P 8/22 

 

1819. De families Saubain en Calcoen waren de voortrekkers. Pas enkele jaren later groeide de kermis uit 

tot de kermis die we nu kennen: met draaimolens en andere attracties.  

 

Beelden (ijslandvaarders en coureur - copyright Westhoekverbeeldt, uit privécollectie): 

- In juni 1964, waarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de kermis in Koksijde-Dorp, 

werden de Koksijdse IJslandvaarders in de bloemetjes gezet. 

- 13 juni 1957: René Mertens wint de jaarlijkse wielerkoers van Koksijde 

 

Lees ook het interview met Christophe Vancoillie, uitbater van schietkraam Elvis. Een attractie die hij 

al zeven jaar uitbaat. Hij is sinds 2004 zelfstandig foorkramer en kent dus alle truken van de foor. 

 www.tij-dingen.be/interviewkermis 

 Programma kermis www.tij-dingen.be/kermis2021.  

 

 

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.tij-dingen.be/interviewkermis
http://www.tij-dingen.be/kermis2021
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Duurzaam shoppen? Ga naar de rommelmarkt in Koksijde-
Dorp 

Ontdek verborgen schatten en vergeten parels op zondag 13 juni. Wandel langs de kraampjes in deze 

straten: Kerkstraat, Noordstraat, Veurnestraat, L. Hegerplein, Zeelaan, Helvetiastraat en Hostenstraat.  

Het ideale moment om je collectie aan te vullen of je benen te strekken. 

Door de coronacrisis gelden extra maatregelen: vaste in- en uitgangen, wandelrichtingen en een algemene 

mondmaskerplicht (bezoekers en standhouders).  

 

 Beeld rommelmarkt 

 

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:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Alternatieve garnaalfeesten op 26 en 27 juni 

De Garnaalstoet rijdt helaas niet uit op zondagnamiddag, maar Lokaal Bestuur Koksijde zorgt voor een 

coronaveilig feestprogramma.  

 

Hou www.visitkoksijde.be, onze socialemediakanalen in de gaten en lees binnekort alle details over het 

aangepast programma van de Garnaalfeesten.  

 

Interview met Mieke Garnaal 

Elouise Calcoen (23) zwaait binnenkort af als Mieke Garnaal. Samen met haar eredames blikt ze terug op 

een turbulent mandaat van twee jaar. "Het is doodzonde dat de Garnaalstoet ook dit jaar niet doorgaat. Ik 

ben heel dankbaar dat ik er in 2019 wel van mocht proeven. Ik wens mijn opvolger het allerbeste." 

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be/miekegarnaal21 

 

 Beelden garnaalstoet en Mieke Garnaal en haar eredames 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.visitkoksijde.be/
https://www.tij-dingen.be/miekegarnaal21
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Beaufort 21 in Koksijde: geïnspireerd op lokale verhalen 

Deze triënnale aan zee voor hedendaagse kunst loopt nog tot 7 november. 

Koksijde kiest als enige voor twee Belgische, vrouwelijke kunstenaars. Hun werk is geïnspireerd door 

lokale verhalen. Heidi Voet en Els Dietvorst spelen in op het thema van Beaufort 21: hoe heeft de kust de 

mens veranderd? 

 

Een aangespoelde boom en een hemel vol sterren 

 

Windswept  

Op het strand van Oostduinkerke staat een boom. Vreemd zal je denken, een boom op het strand.  

Maar deze boom is gemaakt uit brons. Els Dietvorst verzamelde aangespoeld hout tijdens haar lange 

wandelingen langs het strand. Door die takken af te gieten in brons en ze samen te smelten tot een 

geheel, maakte ze een nieuwe boom. De harde wind heeft de boom gebogen. Toch blijft de boom overeind 

en ontstaat er geborgenheid. In de holle zijde van de boom kan je schuilen voor de zuidwestenwind. 

Het kunstwerk vind je op het strand van Oostduinkerke, ter hoogte van de Faberstraat.  

 

White Dwarfs and Supergiants 

Welke positie bekleden wij in onze culturele, historische én kosmische omgeving? De vraag loopt als een 

rode draad door het werk van Heidi Voet. In speelse, monumentale installaties en performances plaatst 

Voet alledaagse voorwerpen in een nieuwe verhouding tot elkaar. In de uitgestrekte zandvlakte van de 

Schipgatduinen liggen gekleurde, betonnen ballen, die zich onderscheiden door hun afdrukken en 

materialen. Een gele golfbal, naast een roze tennisbal. Wat verderop ook blauwe, rode en groene volley-, 

basket- en strandballen. Het lijken er ontelbaar veel. Ze liggen er niet zomaar. Heidi Voet plaatste de 

ballen exact zoals de sterren aan de hemel. Met dit kunstwerk bootst ze de sterrenhemel na. Zo krijgen 

alledaagse ballen een nieuwe verhouding met elkaar en met ons. Elke bal kan je symbolisch linken aan een 

bepaalde sociale groep in onze samenleving - van de golfende zakenman tot spelende kinderen op het 

strand. 

De kunstenaar berekende de stand van de sterrenhemel boven Koksijde op het sluitingsuur van de laatste 

dag van Beaufort - en spiegelde de plaatsing van de ballen aan de positie van deze sterrenconstellatie.  

De titel verwijst naar de evolutie in de levensloop van twee soorten sterren: de jonge, felle ‘Supergiant’ 

tegenover de oudere, uitdovende ‘White Dwarf’. In verhouding tot de onmetelijke schaal en tijdsdimensie 

van het sterrenstelsel, komt de bezoeker met de eigen begrenzing in aanraking. Als gefossiliseerde resten 

van een hedendaagse cultuur, confronteren de betonnen ballen ons met de beperkingen van 

maatschappelijke constructies en verwijzen ze naar de plaats van de mens in een groot symbiotisch 

ecosysteem. 

 Beeldmateriaal ©Sofhie-Legein - Lokaal Bestuur Koksijde 

Praktisch 

Curator Heidi Ballet selecteerde een mix van binnen-en buitenlandse kunstenaars die 21 kunstwerken 

realiseren: twee kunstwerken per gemeente en één overkoepelend project dat de kustlijn zal afreizen. 

www.beaufort21.be en www.beaufortbeeldenpark.be 

Meer op www.tij-dingen.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

https://www.beaufort21.be/
http://www.beaufortbeeldenpark.be/
http://www.tij-dingen.be/
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Dach 2.0 in Kunstencentrum Ten Bogaerde - tentoonstelling 
uit de collectie van S.M.A.K. 

Goed nieuws! Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) uit Gent presenteert vanaf 5 

juni tot 14 november een selectie actuele kunst in Kunstencentrum Ten Bogaerde. De curator – 

artistiek directeur Phillippe Van Cauteren – stelde de expo samen met werken uit de eigen 

collectie. Een kunstwerk uit 1952 van Oswald Oberhuber inspireerde hem.  

 

Het Duitse woord 'Dach' betekent 'dak' en wie 'de schuur' van Ten Bogaerde al bezocht, weet dat de mooie 

architecturale dakconstructie bepalend is voor de stijl en het karakter van het kunstencentrum. Ook 

Philippe van Cauteren, directeur van het S.M.A.K. en curator van de expo, was onder de indruk van de 

houten dakconstructie. De keuze voor het baanbrekende kunstwerk van Oswald Oberhuber lag daardoor 

voor de hand.Het kunstwerk Dach illustreert treffend wat een museum of kunstencentrum moet zijn: een 

plek die onderdak en bescherming biedt aan kunstenaars, kunstwerken en bezoekers. 

 

Vanuit de specifieke architectuur van de 13e-eeuwse abdijhoeve en figuratieve sculpturen van George 

Grard (1901-1984) onderzoekt de tentoonstelling de meest uiteenlopende vormen van beeldhouwkunst 

vanaf de jaren vijftig tot nu. Daarnaast verhoudt de tentoonstelling zich tot de omgeving van Koksijde en 

een geglobaliseerde samenleving om zo de rol van een museum met actuele kunst in vraag te stellen.  

De expo zal een opvolger zijn van eerdere 'extra muros'-tentoonstellingen UNGENAU in de Halle te Geel in 

2016 en TRUST bij Les Brasseurs te Luik in 2018. 

 

Voor de liefhebbers geven we volgende twee werken prijs: 

• Michaël Borremans, Everything Falls, 2012 

• Richard Long, Driftwood Line, 1977 

 

Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Leyla Aydoslu, Michaël Borremans, Ricardo Brey, Nina Canell, Belu-

Simion Fainaru, René Heyvaert, Sofia Hultén, Jean Katambayi Mukendi, Ella Litwitz, Richard Long, Neo 

Matloga, Oswald Oberhuber, Sara Ortmeyer, Jorge Pardo, Royden Rabinowitch, Didier Roth, Michael 

Sailstorfer, Sven ’t Jolle, Johan Tahon, Robert Therrien, Hannelore Van Dijck, Didier Vermeiren, Henk Visch 

en Lois Weinberger. 

 

Wedstrijd #komvandatdachaf 

Doe mee en win! Fotografeer een origineel dak en post je foto met #komvandatdachaf. 

Drie winnaars krijgen een privérondleiding voor twee personen in Kunstencentrum Ten Bogaerde (expo 

Dach) en mogen nadien genieten van een drankje in Huisbrouwerij Sint-Idesbald. De wedstrijd loopt t.e.m. 

31/07/21. Alles wat je moet weten om deel te nemen vind je in het wedstrijdreglement op 

www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde.  

 

Vaste collectie: Grardzaal 

Loop zeker de Grardzaal binnen waar je terugblikt op het leven en werk Van George Grard (1901-1984). 

Ook buiten, in de stilte en de rust van de middeleeuwse tuin, staan negen monumentale beelden. Wist je 

trouwens dat er sinds vorig jaar een huisbrouwerij van Sint-Idesbald is gevestigd op de site?  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
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Info, openingsuren, extra beeldmateriaal, randprogramma en de laatste nieuwtjes:  

www.tij-dingen.be/dach.  

 

Beeld: affiche expo Dach en foto ©Dirk Pauwels Richard Long, Driftwood Line, 1977, Collectie S.M.A.K., 

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent.  

 

 

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/dach
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Collectie NAVIGO-museum on the road 

Een nieuwe vleugel en een nieuw depot: er staan werken op til in het NAVIGO-nationaal 

Visserijmuseum. Om alles goed voor te bereiden, draait ook de collectiewerking op volle toeren. 

Alle objecten worden ingepakt en verhuisd naar een tijdelijk depot. Ben je benieuwd naar de 

weg die deze objecten afleggen? 

 

Stap 1: reiniging 

Eerst de grote schoonmaak: een proper museumobject is essentieel voor optimale bewaring. Stof en vuil 

trekken vocht aan en dat leidt tot schade. Een gladde microvezeldoek of zachte kwast zijn de belangrijkste 

werkinstrumenten. Ook handschoenen ontbreken niet: als bescherming tegen de zuren van onze handen. 

 

Stap 2: registratie 

Dit is de meest arbeidsintensieve fase. Het is essentieel om een goed overzicht te hebben van alle objecten 

die aanwezig zijn in de collectie. En om per item de belangrijkste gegevens te noteren. Dit overzicht wordt 

bewaard via het digitale collectieregistratie- en inventarissysteem ADLIB. Het is aan het museumteam om 

het systeem te voeden met alle informatie: naam van het object, datering, vervaardiger, waarde, 

inhoudelijke beschrijving, etc. Het belangrijkste invulveld is het objectnummer: dat uniek getal koppelt het 

object aan de beschrijving in de ADLIB-databank. Dit nummer wordt ook aangebracht op het object zelf. 

Meestal dankzij de methodevernis-stift-vernis, waarbij het nummer met een stiftje wordt genoteerd tussen 

twee lagen vernis. Papieren objecten worden vooral met potlood genummerd, bij textiel naait men er het 

nummer vaak in. De registratie van een object is pas compleet als er een foto aan het object is gekoppeld. 

Foto’s vervolledigen de beschrijving. Daarnaast is het een tool om de collectie in de kijker te zetten. Goede 

belichting en een neutrale achtergrond zijn essentieel. 

 

Stap 3: verpakking en verhuizing 

Zoals bij elke verhuis komen foam (kunststof, red.), noppenfolie, stevige dozen en kisten van pas om 

objecten veilig te transporteren. Hoe bewaar je objecten zo goed mogelijk in een depot? Ook hiervoor is 

specifieke verpakking nodig, afhankelijk van het type object. Papier en textiel bewaar je in zuurvrije dozen, 

scheepsmodellen mogen onverpakt op de plank en schilderijen hang je best aan rekken. Voor elk object 

gaat het museumteam op zoek naar de best mogelijke bewaarmanier. Eenmaal het object een plaats krijgt 

in het depot, rest er nog één taak: de nieuwe standplaats van dit object noteren in ADLIB. Zo weet je altijd 

exact waar elk object zich bevindt.  

 

 Beeld: NAVIGO - vernislaag 

 

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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Uniek zomers fotoparcours Out of Office: vanaf 19 juni in de 
Noordduinen  

Lokaal Bestuur Koksijde, het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en BREEDBEELD slaan de handen in elkaar 

en bieden een foto-expositie aan in een spectaculair kader: de Noordduinen. Out of Office loopt vanaf 

zaterdag 19 juni t.e.m. 19 september.  

 

2.500 inzendingen 

Enkele maanden geleden werd voor deze fotowedstrijd een oproep gelanceerd in het Koksijds infoblad.  

595 fotografen, goed voor ca. 2.500 beelden, waagden hun kans! BREEDBEELD selecteerde hieruit 70 

afbeeldingen. 

Ben je benieuwd naar deze expo? Kom dan zeker langs!  

Hou www.tij-dingen.be en www.koksijde.be/OutofOffice in de gaten voor activiteiten, foto's en meer info. 

 

=> Campagnebeeld  

 

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/OutofOffice
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Nieuwe locatie en nieuwe website: De Speelkriebel is er voor 
jong en oud(er) 

Speelotheek De Speelkriebel verhuisde onlangs naar een nieuwe plek: Zeelaan 42 in Koksijde-Dorp.  

Een frisse start die vraagt om extra aandacht.  

Interview met Miet Loones – verantwoordelijke bij de dienst voor Onthaalouders:  

 

Jullie zijn verhuisd. Waarom die keuze? 

Miet Loones: "De nieuwe locatie is beter toegankelijk. Het ligt in het centrum van Koksijde-Dorp en is vlot 

bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Er is parkeergelegenheid en een lift aanwezig in het gebouw. 

Zo kunnen ook minder mobiele mensen of ouders met wandelwagens onze speelotheek bezoeken.  

De speelotheek ligt nu ook in hetzelfde gebouw als de jeugddienst. Een ideale combinatie voor gezinnen 

met kleine en grotere kinderen. De jeugddienst beschikt trouwens zelf over een uitleendienst met leuk 

spelmateriaal en heeft er een ontmoetingsruimte voor jongeren. 

 

Verandert er iets voor de gebruikers? 

Miet: "De speelotheek heeft enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo loopt je lidmaatschap niet meer tot het 

einde van het jaar, maar sowieso voor 12 maanden. We vragen 2,5 euro lidgeld per kind. Vanaf het derde 

kind in het gezin is het lidgeld gratis. Gezinnen met recht op een verhoogde tegemoetkoming kunnen zich 

voor het eerste jaar gratis lid maken van de speelotheek. Daarna bedraagt het lidgeld 1,25 euro voor het 

eerste en tweede kind. Scholen, instellingen of verenigingen betalen  5 euro lidgeld per jaar." 

 

Wanneer is de speelotheek open? 

Miet: "Twee keer per maand op woensdagnamiddag. Tijdens de huidige coronasituatie (op 17 mei, red.) 

kom je alleen op afspraak langs. Het speelgoed leen je voor twee maanden uit." 

 

Jullie hebben nu ook een website? 

Miet: "Dat klopt. Surf naar www.koksijde.be/speelotheek en bekijk al ons materiaal. We hebben een groot 

aanbod: educatief speelgoed, bouw- en constructiemateriaal, fantasiespelletjes, gezelschapsspelen, 

verkleedkledij en buitenspeelgoed. Wat ik op dit moment zou aanraden? Moeilijke vraag, maar de gymset 

vind ik heel leuk. Ideaal buitenspeelgoed, zeker bij mooi weer. Conditie, evenwicht en behendigheid 

worden op de proef gesteld. Een spel dat zeker voor veel plezier zorgt. Reserveren doe je door te mailen 

naar dvo@koksijde.be." 

 

=> Beeld: speelotheek 

 

Info: 

Dienst voor Onthaalouders (DVO) 

Leopold II-laan 4  

T. 058 51 80 74 - 0479 97 78 41  

onthaalouders@koksijde.be 

 

Speelotheek De Speelkriebel 

Zeelaan 42 

Koksijde-Dorp 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/speelotheek
mailto:dvo@koksijde.be
mailto:onthaalouders@koksijde.be
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Ook de jeugddienst nestelt zich in Koksijde-Dorp 

Eind vorig jaar verkaste de jeugddienst al naar het annexgebouw (Zeelaan 48). Het loket en de bureaus 

van de jeugddienst, een vergader- en gespreksruimte en de uitleendienst kregen hier een nieuw onderdak. 

Die uitleendienst vormt de perfecte aanvulling op de speelotheek.  

Plan je een kinderfeestje, een feestje met vrienden of een spetterende fuif? Bij jeugddienst de Pit vind je 

het materiaal om jouw feest te doen slagen. Een overzicht van alle items: www.depit.be/uitlenen. 

 

 Foto uitleendienst 

 

OPROEP: sluit vandaag nog aan bij de Jeugdraad 
Kriebelt het om rond maatschappelijke thema's jouw stem te laten horen? Vind je het belangrijk wat 

andere jongeren denken en voelen? Pak je kans en sluit je aan bij de vernieuwde Jeugdraad. Welzijn van 

kinderen en jongeren staat centraal. Betaalbaar wonen? Of veilig feesten? Ook dat komt aan bod.  
 

Ben je gedreven? Mail nu naar jeugddienst@koksijde.be. 

Lees het interview met jeugdconsulent Sharon Coene, ook secretaris van de Jeugdraad,  

op www.tij-dingen.be.  

 

 Beeld adviesraad en foto Sharon Coene 

 

 

Info:  

jeugddienst Koksijde 

Zeelaan 48 

058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.depit.be/uitlenen
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.tij-dingen.be/
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Gaan boeken en sociale media samen? 

Het antwoord is ja. Het is een én-én-verhaal. Veel jeugdboeken leren kinderen op een speelse wijze 

omgaan met sociale media. De reeks Lees-je-digiwijs is hier het perfecte voorbeeld van. In deze boeken 

beleven kinderen leuke avonturen waarin sociale media worden gebruikt om een oplossing te vinden. 

Iemand opsporen, nepnieuws herkennen of leren wat je moet doen als je wordt gehackt.  

 

Deze maand vind je al deze boeken op een thematafel in de jeugdafdeling en het jongerenpunt van de 

bibliotheek. Ontdek het verhaal van Bruno de beer die honderd vrienden heeft. Dankzij dit boek leren 

kleuters de gevolgen van sociale media op een speelse en laagdrempelige manier. Ook Vos en Haas komen 

in één van hun avonturen in contact met de leuke en minder leuke kanten van sociale media.  

 

Kom langs en ontdek alle boeken in de bibliotheek. 

 

Tip 

Op 30 juni is het Social Media dag. Een dag waarop nog meer tips passeren in je tijdlijn. Hou het in de 

gaten. 

 Foto bib 

 

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  

=> logo Vlieg 

 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

 

bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Dankzij StAPwest beleef je plezier aan muziek, woordkunst 
en dans  

Doel? Kinderen, jongeren en volwassenen plezier laten beleven aan kunst, in combinatie met een 

kwaliteitsvolle artistieke vorming met voldoende aandacht voor de kunstbeleving. Kinderen starten vanaf 

de basisschool in de domeinen muziek, woordkunst drama en dans. Ze bespelen hun favoriete instrument 

en beleven een eerste ervaring op het podium, als acteur of verteller. Daarna volgt de begeleiding tot 

zelfstandige en actieve kunstbeoefenaars. Volwassenen volgen een vooropleiding of krijgen een eigen 

lessentraject.  

 

Muziek 

Wil je zelf een instrument leren bespelen? Droom je ervan om op een groot podium te schitteren? Of om 

samen met vrienden in een groot koor of orkest te zingen of te spelen?StAPwest biedt een brede waaier 

aan opleidingen en instrumenten aan en er zijn aparte cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen.  

➢ Snaarinstrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, gitaar, elektrische gitaar 

➢ Toetsinstrumenten: piano, orgel, klavecimbel 

➢ Houten blaasinstrumenten: dwarsfluit, altfluit, piccolo, klarinet, saxofoon*, hobo, fagot 

➢ Koperen blaasinstrumenten: trompet*, bugel, trombone, euphonium, tuba 

➢ Slagwerk: drum*, vibrafoon, marimba, pauken 

➢ Zang 

 

Nieuw in het aanbod 

De optie jazz-pop-rock krijgt met saxofoon, trompet en drum een mooie uitbreiding. Je kan ook terecht bij 

StAPwest voor piano, elektrische gitaar en lessen band/combo.Zesjarigen starten meteen met cellolessen. 

Door het gebruik van de Suzuki-methode zijn deze lessen volledig aangepast aan de jonge leeftijd van de 

kinderen. Andere instrumenten kun je vanaf 8 jaar volgen. 

 

Woordkunst-Drama 

Speel je graag toneel? Hou je van gedichten?Wil je graag op een podium staan? Vertel je graag verhalen? 

Stel je droom niet uit. StAPwest helpt je om met zelfvertrouwen en plezier op het podium te schitteren. 

Duik in de wondere wereld van spreken, spelen en fantaseren.  

 

Dans 

StAPwest staat voor een hoogstaande opleiding waarbij dansplezier centraal staat. Voor de kleinsten zijn 

er initiaties, jongeren en volwassenen hebben de keuze tussen klassieke (ballet) en hedendaagse dans. 

 

Praktisch 

StAPwest heeft vestigingen in Veurne, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Alveringem, Stavele en  

De Panne. Inschrijven (t.e.m. 30 september) en meer info:  

www.stapwest.be & www.tij-dingen.be/stapwest21.    

Contact: stapwest@koksijde.be – 058 53 33 80 – Helvetiastraat 47/2 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.stapwest.be/
http://www.tij-dingen.be/stapwest21
mailto:stapwest@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 20/22 

 

17 juli: Belgisch Kampioenschap Tijdrijden voor jeugdploegen  

Koksijde is een wielergemeente en daarom vindt het BK Tijdrijden voor de jeugdcategorieën hier plaats op 

zaterdag 17 juli. Het mooi, maar winderige parcours van 12 km. wordt een stevige uitdaging voor de 

renners die na een lange pauze onder elkaar uitmaken wie Belgisch Kampioen Tijdrijden wordt.  

 

De start- en aankomstzone is op het militair vliegveld. En van daaruit gaat het naar de Burgweg, om zo via 

de Conterdijk en Aquafin terug te keren naar de Langeleed en Burgweg.  

Let wel: de start- en aankomstzone en de rennersparking zijn niet toegankelijk door de geldende 

coronamaatregelen. Er is ook een mondmaskerplicht rond het parcours.  

 

 Beeld  

 

Info: www.koksijde.be/bk 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.koksijde.be/bk
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Wandel door onze prachtige natuur 

Ben je een natuurliefhebber? En strek je graag je benen? Lees dan snel verder.  

Natuureducatief centrum Duinenhuis en de IWVA bundelden hun wandelingen in één brochure.  

Download ze op www.koksijde.be/duinenhuis en ontdek het uitgebreide aanbod.  

 

Een voorsmaakje?  

➢ Orchideeënwandeling op zaterdag 5 juni van 14 tot 16 uur  

➢ Zeldzame planten in de duinen op zaterdag 12 juni van 14 tot 16 uur  

 

Start telkens aan bezoekerscentrum De Doornpanne. Inschrijven via reservatie@iwva.be. 

Tip: ga mee op een ochtend-of vogelwandeling en ontdek de geluiden van de zangvogels 

 

Doe mee met de wedstrijd Draag je bloempje bij 

En win het boek Zakboek voor de bijentuin. Hoe doe je mee? Neem een foto van jouw ingezaaid stukje 

bijenoase en stuur het naar milieu@koksijde.be  

Je bloemzaadjes vergeten af te halen? Ga dan langs bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en 

vraag je bloemenzaadzakje. Neem wel je bon (infoblad Tij-dingen april) mee. 

 
 Beelden: wandelkalender, wandelen en Noordduinen 

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 34 39 – milieu@koksijde.be 

Bezoekerscentrum De Doornpanne (IWVA) 

T. 058/53 38 33 – bezoekerscentrum@iwva.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/duinenhuis
mailto:milieu@koksijde.be
mailto:milieu@koksijde.be
mailto:bezoekerscentrum@iwva.be
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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. Koksijde biedt ook cursussen aan om je taalkennis te verrijken.  

 

➢ Android basis (deel 1A - beginners): donderdagvoormiddag (8.30-11.45 uur) – van 16/9 tot 2/12 

➢ Dagelijks computergebruik: maandagvoormiddag (8.30-11.45 uur) – van 13/9 tot 29/11 

 

Cursussen Spaans 

➢ Praktisch Spaans 1 (deel 1): vrijdagvoormiddag (8.55-12.10 uur) – van 17/9 tot 21/1/2022 

➢ Praktisch Spaans 2 (deel 1): donderdagnamiddag (13.30-16.45 uur) – van 16/9 tot 20/1/2022 

➢ Praktisch Spaans 3 (deel 1): dinsdagnamiddag (13-16 uur) – van 14/9 tot 18/1/202 

➢ Praktisch Spaans 4 (deel 1): dinsdagvoormiddag (8.55-12.10 uur) – van 14/9 tot 18/1/2022 

 

Nederlands voor anderstalige senioren 

➢ Beginners: woensdagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 15/9 tot 19/1/2022  

➢ Halfgevorderden: donderdagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 16/9 tot 20/1/2022 

➢ Gevorderden: maandagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 13/9 tot 17/1/2022  

Spreek je al een beetje of goed Nederlands, maar wil je nog meer oefenen? Kom dan naar de 

spreekateliers. De perfecte plek om je taal te verbeteren en tegelijk nieuwe mensen te leren 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.  

 

Meer info op tij-dingen.be/cursussen-juni21 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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