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 Koksijde Kort 

 

• Vaccinatie tegen het coronavirus  
Persbericht p. 5 - Blijf op de hoogte via www.koksijde.be/coronavaccin  

 

• Geef bloed en red mensenlevens 

Het Rode Kruis van Koksijde blijft alert: ook in maart vinden er bloedinzamelingen plaats. En dit 

jaar zijn deze inzamelmomenten belangrijker dan ooit, want door de coronacrisis is er een 

terugval van het aantal bloeddonoren. Vandaar nog eens een warme oproep: geef bloed.  

Maak vooraf een afspraak: 0800 777 00.  

o Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128):  

woensdag 17 maart (17.30-20.30 uur) 

o Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92):  

woensdag 24 maart (17.30-19.30 uur)  

 Info: www.rodekruis.be/afdeling/koksijde 

 

• Nieuw: avondzorg aan huis 

Het Sociaal Huis werkt nauw samen met Familiehulp. Daardoor kunnen zorgbehoevende inwoners 

van Koksijde een beroep doen op avondzorg. Wat betekent dat? Een verzorgende van Familiehulp 

komt tussen 16.30 en 20.30 uur langs voor persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en 

psychosociale of (ped)agogische ondersteuning. Dankzij deze samenwerking ondersteunt het 

Sociaal Huis zorgbehoevende inwoners nog meer. 

Info: www.familiehulp.be – 059 33 91 66. 

 

• Fiets graveren in tijden van corona?  

Door de coronacrisis is het niet mogelijk voor de dienst Veiligheid en Preventie om in te staan voor 

de jaarlijkse fietsgraveeractie. Daarom zorgt Lokaal Bestuur Koksijde voor een alternatief. Wil je je 

fiets graveren? De dienst bezorgt een graveersticker aan huis. Surf naar fietsgraveren.be voor 

meer info over hoe je je fiets zo beschermt tegen diefstal en verlies. Overtuigd?  

Neem contact op via 058 53 34 95 of jens.mares@koksijde.be. 

=> Foto fietsgraveren  

 

• Jean-Marie D’haenen is de nieuwe voorzitter van het 

Idesbaldgenootschap 

Het Genootschap van de Zalige Idesbald vertolkt een prominente rol in de organisatie van de 

bedevaart naar het kapelletje van Baaldjes Kruus en de Openluchtmis. Om de zes jaar organiseert 

het Genootschap statutaire verkiezingen. Na twaalf jaar geeft Ferdinand Vanfraechem de fakkel 

door aan deken-voorzitter Jean-Marie D’haenen. Ferdinand blijft wel op post als adjunct-deken. 

Secretaris Ronny Calcoen en penningmeester Werner Mallengier vervolledigen het dagelijks 

bestuur.  

http://www.koksijde.be/coronavaccin
http://www.familiehulp.be/
mailto:jens.mares@koksijde.be
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Het is onder impuls van toenmalig schepen Jean-Pierre Castelein (in 1995) dat het Genootschap 

van de Zalige Idesbaldus officieel werd opgericht. Hun doel? De instandhouding en bevordering van 

de verering van de Zalige Idesbald en de Mariadevotie in de traditie van de monniken van de 

voormalige Duinenabdij.  

=> Foto Kapel Baaldjes Kruus 

 

• Landelijke Gilde Koksijde start met bewegwijzerde lentewandeling.  

Tijdens deze stevige duin- en strandwandeling van ruim 7 kilometer passeer je langs de mooiste 

plekjes van Koksijde. De individuele deelname start aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. En 

dit in de weekends van 6, 13 en 20 maart. Vertrekpunt: banner Landelijke Gilden. 

Met fotovragen onderweg maak je kans op mooie prijzen. Iedereen is welkom!  

Info: bel naar 0476 288 403 of 0475 600 536kans op mooie prijzen. Iedereen is welkom. Surf naar 

koksijde.landelijkegilden.be. 

 

• Duno: Koksijdse likeur op basis van duindoornbesjes  

Deze bessen bevatten veel vitamine C en zijn daarom enorm voedzaam. De vruchten van de 

duindoorn groeien in onze achtertuin, maar hebben een exotisch karakter dat doet denken aan 

citrusvruchten of mango. Op de flessen van 500 ml. verwijst Duno naar de link met de duinen:  

a gift from the dunes. Best serveer je Duno ijskoud als digestief. In combinatie met tonic en een 

sinaasappelschil is het ook een ideaal aperitief.  

3Meer info vind je op de Facebook-pagina of de website www.seaberryliquids.com. Prijs: 29,95 

euro.   

 Foto Duno  

 

• Strandbloemen erkend als immaterieel erfgoed 

In de zomer knutselen kinderen van de zee papieren strandbloemen om ze daarna in te ruilen voor 

schelpen of zelfs zakgeld. Hoe en wanneer deze traditie ontstond, is nog steeds niet uitgeklaard. 

Volgens sommigen bestaat dit gebruik al sinds het interbellum en kreeg het een boost door het 

toenemende kusttoerisme. Wie verkocht als kind geen strandbloemen aan zee? Sta je te popelen 

om opnieuw aan de slag te gaan? Bezoek onze Pinterest-pagina met handige tips hoe je ze maakt: 

www.pinterest.com/GemeenteKoksijde. => Foto Terug naar de inhoudstafel  

http://www.seaberryliquids.com/
http://www.pinterest.com/GemeenteKoksijde
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Openbare werken  

 

• Werken Koninklijke Prinslaan 

Onder voorbehoud van goed weer zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Koninklijke 

Prinslaan tussen 19 en 30 april volledig afsluiten voor alle verkeer door wegenwerken waarbij men 

de rijweg herinricht en aanliggende fietspaden aanlegt. 
 Er is een omleiding voorzien via de Jaak Van Buggenhoutlaan en Albert Bliecklaan in beide 

 richtingen. Op vrijdagvoormiddag zal de tijdelijke omleiding van de wekelijkse markt moeten 

 gevolgd worden. 

 Beeld werken Koninklijke prinslaan omleidingsplan  

 

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

 
Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Vaccinatie voor zorgverleners en mensen in risicogroepen 

 
Vanaf maart start in de eerstelijnszone Westkust en Polder de vaccinatie voor mensen met essentiële 

beroepen en mensen in risicogroepen. Als je tot één van beide groepen behoort krijg je binnenkort een 

uitnodiging in je brievenbus, in je mailbox, of als sms op je telefoon.  

De belangrijkste info vatten we hier samen. Uitgebreide info vind je op de website van je gemeente, 

op www.laatjevaccineren.be  en met je specifieke vragen kun je terecht bij het callcenter van je 

vaccinatiecentrum. Het nummer staat in de uitnodigingsbrief. 

 

Stappenplan voor vaccinatie 
De overheid heeft een volgorde bepaald waarin mensen zich kunnen laten vaccineren. Na de bewoners van 

woonzorgcentra en het personeel van zorginstellingen is het nu de beurt aan zorgverleners en mensen met 

onderliggende aandoeningen die hen extra kwetsbaar maken voor het coronavirus. 

 

Ben jij erbij als zorgverlener? 
Het gaat om zorgverleners die patiënten met COVID of ademhalingsklachten onderzoeken en behandelen 

en om mensen die in een situatie komen waarbij hun patiënt het masker moet afnemen. Dit zijn onder 

andere huisartsen, longartsen buiten het ziekenhuis, kinderartsen, neus-keel-oor-artsen, 

thuisverpleegkundigen, tandartsen en mondhygiënisten, thuisverzorgers, verzorgenden van de diensten 

voor gezinszorg en medewerkers die besmette personen bezoeken, thuis of in zorginstellingen. Ook het 

personeel van vaccinatiecentra, wachtposten en test- en triagecentra kunnen gevaccineerd worden. 

Uitgebreide informatie over de vaccinatie van zorgprofessionals in de eerste lijn vind je in de veelgestelde 

vragen over COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn op www.laatjevaccineren.be. 

 

Wanneer komt je uitnodiging? 
Als je tot de prioritaire groep zorgverleners behoort, zal je binnenkort een uitnodiging ontvangen. Dat zal 

per brief gebeuren, en wanneer je e-mailadres en gsm-nummer gekend zijn, ook langs deze kanalen. De 

afzender van de e-mail is noreply@doclr.be, de sms komt van het nummer 8811. 

In die brief zullen voor je eerste en tweede vaccinatie datums voorgesteld worden. 

Wanneer jouw uitnodiging komt, hangt af van de leveringen van de vaccins en van de namen die vanuit de 

software van het populatiemanagement aan het vaccinatiecentrum worden aangeboden. De lokale 

besturen en de eerstelijnszone hebben hierop geen invloed, maar zorgen voor een gepaste opvolging. 

Wanneer je aan de beurt bent, hangt ook af van je leeftijd en van het beschikbare vaccin. Het AstraZeneca 

vaccin wordt momenteel immers niet toegediend aan mensen ouder dan 55. 

 

Als je niet kunt op de voorgestelde datums? 
Ben je niet vrij op de voorgestelde datums, contacteer dan in elk geval het callcenter. Zij zullen je naam 

noteren en dan kom je op de lijst voor de volgende vaccinatiedag. Binnenkort hopen we meer vaccins te 

ontvangen en dan zal je je afspraak ook zelf online kunnen omboeken naar een andere datum. Het 

telefoonnummer van het callcenter staat in je uitnodigingsbrief. 

 

Welk vaccin krijg je? 
Het vaccin dat voor jou klaarligt, is afhankelijk van het soort vaccins dat door de Vlaamse overheid op dat 

moment aan het vaccinatiecentrum wordt geleverd. 

 

Reageer in elk geval op de uitnodiging 

http://www.laatjevaccineren.be/
mailto:noreply@doclr.be


 

 

 

 

 

P 6/27 

 

Het is voor een goede werking van het centrum erg belangrijk dat je reageert op de uitnodiging. Indien je 

niet kunt op de voorgestelde datum of wanneer je niet naar de vaccinatie komt, dan kan het vaccin dat 

voor jou voorzien is, gebruikt worden voor iemand anders die het vaccin wellicht erg nodig heeft. Een 

vaccin dat geleverd wordt, moet ook gebruikt worden. We willen immers geen enkel vaccin verloren laten 

gaan. 

 

Je wil niet gevaccineerd worden 
Wanneer je geen gebruik wil maken van de vaccinatie die je wordt aangeboden, bijvoorbeeld omdat je via 

je werk al werd gevaccineerd, dan kun je de vaccinatie weigeren. Let wel, het reservatiesysteem is zo 

opgebouwd dat je, wanneer je nadien van gedacht verandert, pas opnieuw aan de beurt komt op het einde 

van de vaccinatiecampagne. 

 

Meer informatie over de vaccinatie 
Er is uitgebreide informatie over alle aspecten van de vaccinatie beschikbaar op de website van je lokaal 

bestuur, op www.laatjevaccineren.be en op www.info-coronavirus.be 

  

Info vaccin: www.koksijde.be/coronavaccin – 0800 85 670 

Algemeen: www.koksijde.be/coronavirus 

 

=> Foto vaccinatiecentrum + plan 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.koksijde.be/coronavaccin
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Hoera: de Bredene Koksijde Classic is terug 

In onze streek – en zeker in Koksijde – is wielrennen werelderfgoed. Nadat corona vorig jaar roet in het 

eten gooide, is deze puur Belgische koers terug op vrijdag 19 maart. Wind, waaiers, hellingen, kasseien: 

de Bredene Koksijde Classic is een koers voor echte flandriens. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI 

ProSeries (net onder WorldTour). Wist je dat de wedstrijd live wordt uitgezonden op televisie?   
 

Parcours: anyway the wind blows 
Het startschot wordt gegeven in Bredene. Dan zet het peloton koers richting De Haan, Nieuwpoort, 

Diksmuide en Vlamertinge. Via Dranouter rijden de renners de West-Vlaamse heuvelzone binnen. Vanuit 

De Moeren komt Koksijde dichterbij waar de renners nog drie plaatselijke ronden afwerken. 
 

De eliterenners komen tussen 16.01 (snelste schema) en 16.30 uur (traagste schema) aan in Koksijde. En 

dan starten de drie plaatselijke ronden.  

De wedstrijd 'Youngster Coast Challenge MU 1.2U' gaat niet door. Dat laat de organisatie weten. Alleen de 

professionele wedstrijden zijn toegelaten.  
 

Supporter vanuit je kot 
De wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic wordt gereden op vrijdag 19 maart. De elitekoers komt 

rechtstreeks op televisie: Sporza en Eurosport zorgen voor een live-uitzending. Door de coronacrisis is het 

publiek niet toegelaten langs het volledige wielerparcours. Dat geldt ook voor de vertrek- en 

aankomstzones. Dit is een beslissing van de gouverneur.  

 
 

Mobiliteit 
De lokale verkeerssituatie op de koersdag zal anders zijn. Meer nieuws over de gevolgen waaronder een 

gedetailleerd mobiliteitsplan lees je via de (sociale)mediakanalen. Check ook www.tij-dingen.be voor de 

meest recente info en de geschatte passage van de renners.  

 

www.bredenekoksijdeclassic.be 
 

 Foto 2019 + parcours 
 

 

 

De Driedaagse Brugge-De Panne passeert in Koksijde op woensdag 24 en 25 maart.  

Meer details over de wedstrijd en de doortochten op www.driedaagse.be.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.tij-dingen.be/
http://www.driedaagse.be/
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Koksijdse adviesraden in een nieuw jasje 

Lokaal Bestuur Koksijde startte het Heroriënteringstraject Adviesraden 2.0. De resultaten zijn verrassend. 

Adviesraden zijn sinds de jaren 70 en 80 aanwezig in het lokale landschap. Onze samenleving ziet er 

intussen helemaal anders uit, terwijl de werking van de adviesraden hetzelfde bleef. Vandaar dat kritische 

stemmen deze raden in vraag stelden.  

Genoeg stof dus voor een gesprek met Ann-Sofie Beun, directeur Vrije Tijd. Zij coördineerde dit traject 

samen met de gemeentediensten en de adviesraden.  

 

Waarom was dit heroriënteringstraject Adviesraden 2.0 nodig? 

Ann-Sofie Beun: “Net als in andere gemeenten zaten de Koksijde adviesraden voor Cultuur, Sport en 

Internationale Samenwerking de laatste jaren op hun gat. De raden namen vaak een afwachtende houding 

aan en de dynamiek zwakte af. Ook maatschappelijke evoluties zoals de instroom van vakambtenaren en 

een veranderende houding van de burger waarbij mensen zich op korte, wisselende momenten engageren. 

Dat geldt ook voor de digitalisering: hierdoor is de afstand tussen burger en beleid kleiner. Daarom stelden 

de adviesraden hun rol in vraag en haakten de leden steeds meer af.” 

 

Wat hield het traject concreet in en wat was het resultaat ? 

Ann-Sofie: “Gedurende het voorbije anderhalf jaar begeleidde Wim Van Roy van vzw De Wakkere Burger 

het gemeentebestuur en onze adviesraden. We stelden de werking en de rol in vraag, maar dachten ook 

na over de uitdagingen van morgen. Er volgden een paar concrete aanbevelingen over de toekomstige 

werking zoals de aanpak, structuur, bereik en adviesverlening. Met die werkpunten gingen de adviesraden 

aan de slag met als eindresultaat een nieuwe aanpak en structuur in de Sport-, Cultuur- en Jeugdraad. De 

raad voor Internationale Samenwerking wordt opgeheven: het contact tussen het bestuur en de 

vierdepijlerverenigingen gebeurt voortaan via de dienst Internationale Samenwerking.”  

 

Wat verandert er nu ten opzichte van vroeger ? 

Ann-Sofie: “Onze adviesraden worden draaischijven voor lokale participatie waarbij we inzetten op 

flexibiliteit, diepgaander werken (inhoud) en meer zichtbaarheid. Kwaliteit in de adviezen en voorstellen en 

reacties op beleidsinitiatieven staan centraal. Elke adviesraad heeft nog steeds een vaste kern die op vaste 

momenten bijeenkomt. Daarnaast zetten we in op de organisatie van een brede betrokkenheid via fora en 

thema-avonden. Zo bereiken we de betrokken burger rechtstreeks en per onderwerp.”   

 

Waarmee wil je nog afsluiten ? 

Ann-Sofie: “Ik doe een warme oproep naar iedereen die op een actieve manier – op lange termijn, 

tijdelijk, ad hoc of zelfs eenmalig – wil meedenken en praten over sport, cultuur en jeugd in Koksijde. Help 

ons vrijetijdsbeleid vormgeven.”  

 
Meer info op www.tij-dingen.be.  

Contact: Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd, T. 058/53.34.04, annsofie.beun@koksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.tij-dingen.be/
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Lokaal Bestuur Koksijde stelt JOUW advies op prijs 

 

Cultuur Forum  
Ben je gebeten door het cultuurvirus? Ken je veel mensen uit het lokale verenigingsleven en wil je je jouw 

schouders zetten onder het Koksijdse cultuurbeleid? Dan zoeken wij jou! De cultuurraad krijgt een make-

over en jouw enthousiasme is welkom.  
 

 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten of ben je kandidaat-lid?  

Contacteer de dienst Cultuur & Erfgoed via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

 

Sportraad 
Heb je een sportieve toekomstvisie? Geef een stem aan de sporters in Koksijde en word lid van de 

Sportraad. Als je wil brainstormen over nieuwe projecten ben je aan het goede adres.  
 

Nieuw is het Sportforum als inspraakorgaan voor sportclubs, scholen en wie geïnteresseerd is in het 

sportbeleid. Om hieraan deel te nemen moet je geen lid of woordvoerder zijn van een specifieke club. Ook 

jij bent welkom. Je bent niet verplicht om altijd te komen, maar je krijgt wel de kans om je stem te laten 

horen. Aarzel niet als je wil meedenken over het toekomstig sportlandschap.  

Benieuwd? Surf naar www.koksijde.be/sportraad of mail naar sportraad@koksijde.be.  

 

Jeugdraad 
Heb je innovatieve ideeën of wil je jouw steentje bijdragen voor een beter jeugdbeleid? Grijp 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. Kortom: alles wat jouw leven verbetert.  
 

Ben jij een gedreven jongere? Mail vandaag nog naar jeugddienst@koksijde.be. 
 

In de volgende persoverzichten lees je meer over de nieuwe adviesraden.  

Check ook www.tij-dingen.be. 

 

 Beelden sport-, jeugd- en cultuurraad 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/sportraad
mailto:sportraad@koksijde.be
mailto:jeugddienst@koksijde.be
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Verenigingsloket: alle info voor onze verenigingen 

Lokaal Bestuur Koksijde ondersteunt verenigingen. Op het digitaal verenigingsloket vind je alle 

gemeentelijke informatie waarmee je te maken krijgt als je iets wil organiseren. Ken je alle socioculturele, 

senioren- en sportverenigingen uit Koksijde? Maak ook kennis met onze jeugdbewegingen en leeskringen. 

De grootste troef? Alles vind je nu op één centraal platform. 
 

 
Digitaal verenigingsloket 
 

✓ alle verenigingen en clubs in Koksijde 

✓ organiseer je evenement  

✓ zaalverhuur: tarieven en reglementen  

✓ vrijwilligers 

✓ huur materiaal aan de gemeente  

✓ erkenningsprocedures en subsidiereglementen  

✓ communicatie: maak je evenement bekend 

 

 
Meer: www.koksijde.be/verenigingsloket  
 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/verenigingsloket
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Coronacompensatie voor verenigingen: doe nu je aanvraag 

Erkende Koksijdse verenigingen kunnen een financiële compensatie aanvragen voor gemaakte kosten of 

geleden verlies door de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat je een lokale werking aantoont in de 

socioculturele, sport- of jeugdsector.  
 

Ook voor de periode tussen 1 januari en 30 juni 2021 kun je een aanvraag indienen.  

Belangrijk: de uiterlijke indiendatum is 31 juli. 

 

Alle info en voorwaarden: www.koksijde.be/noodfondsverenigingen  

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/noodfondsverenigingen
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Koksijde lanceert eigen cadeaubon: de KoksijdeBon 
stimuleert lokale economie 

Alle bonnen die Lokaal Bestuur Koksijde uitgeeft, zitten voortaan in hetzelfde jasje. Of het nu gaat om een 

jubileum, een wedstrijd of een relatiegeschenk. De KoksijdeBon werd al gelanceerd in het kader van de 

TopeSterk-actie van het Sociaal Huis. En krijgt nu een vervolg. De KoksijdeBon zorgt voor herkenbaarheid 

en Lokaal Bestuur Koksijde benadrukt hiermee nog eens dat we moeten kopen bij onze handelaars. Koop 

lokaal.  

 

Ben je ondernemer?  

Dan kreeg je al een bericht van de dienst Lokale Economie om je te registreren.  

Nog niet geregistreerd? Doe dat vandaag nog en volg het voorbeeld van je collega’s.  

 

Inschrijven als handelaar? 

Dat kan gemakkelijk via de link op onze webpagina www.koksijde.be/koksijdebon 

De dienst Lokale Economie bekijkt elke aanvraag. Bij bevestiging ontvang je een e-mail met uitleg. 

Problemen bij de registratie? Mail dan naar support@cirklo-light.com.  

 

Hoe werkt het? 

De KoksijdeBon heeft een unieke QR-code. Bij een aankoop met de bon wordt deze code gescand (met 

smartphone of tablet) door de lokale handelaar. Het bedrag van aankoop wordt afgetrokken van het totaal. 

Ook de geldigheidsduur van de bon staat erop vermeld. Hou dit goed in de gaten. 

 

Terugbetaling? 

De terugbetaling verloopt via Belfius waarbij het bedrag van de aangekochte producten binnen enkele 

werkdagen op je rekening wordt gestort. De administratieve last blijft heel beperkt. 

 

KoksijdeBon zorgt voor extra promotie 
✓ vermelding deelnemende handelaars op de website 

✓ deelnemende handelszaken krijgen een etalagesticker  

✓ aandacht in de gemeentelijke communicatiekanalen (Tij-dingen en sociale media) 

Twijfel dus niet langer en registreer je vandaag nog! 

 

Info: www.koksijde.be/koksijdebon 

 

 Foto en sticker Koksijde Bon 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/koksijdebon
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Lezen is een feest en zeker in maart 

Dit jaar blaast de Jeugdboekenmaand vijftig kaarsjes uit. Een uitstekende reden om het lezen te vieren. 

Meteen hét moment om dankjewel te zeggen aan iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle 

auteurs, illustratoren, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaars, juffen en meesters. 

Hoera ook voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers.  

 

Feest mee met de bib  

Alle leerlingen van de Koksijdse scholen krijgen een flyer van de bib. Een strooibriefje vol verrassingen. 

Niet ontvangen? Kom dan langs in de bib om die op te halen.  

 

Bezorg je ingekleurde kleurplaat terug, want dan krijgt je kunstwerk een mooi plaatsje in de eregalerij.  

Of misschien speel je liever de leesbingo? Trek een foto terwijl je speelt, zwier je foto op Facebook of 

Instagram en tag de bib. Is je bingokaart vol? Kom dan op woensdag- of zaterdagvoormiddag langs en 

draai aan het Plezand-rad. Altijd prijs.  

 

De allerkleinsten (1 tot 3 jaar) gaan op speurtocht.  

Vraag je zoekkaart aan de balie en zoek in de omgeving van de bib naar de verstopte figuren. 
 

De jeugdboekenmaand beleven met je klas?  

Vraag het feestpakket aan via jeugdbibliotheek@koksijde.be 

 

Ontdek de leukste leestips op www.jeugdboekenmaand.be.  

Een voorsmaakje:   
 

Het hersenhotel 

Bedank je brein maar. Want terwijl je dit leest, is het hard voor jou aan het werk. Inderdaad, jouw brein is 

een razendsnelle regelaar! Zonder die grijze massa zou je niets begrijpen of dromen. Ga op onderzoek in 

het hersenhotel, test waar jij goed in bent en ontdek de breingeheimen van de familie Stein. 

 

Een huis vol lekkers 

Hou je van eten en heb je zin in een babbel? Dan ben je aan het juiste adres. In de Granaatappelstraat 

nummer 10 maken alle bewoners een lekker gerechtje klaar. Ben je een kok, een fijnproever of een 

cultuurliefhebber? Dan zal je smullen van dit gezellige kookprentenboek. 

 

De griezelbus  

Leraar Maurice gaat met zijn leerlingen op uitstap met een griezelbus. Tijdens de rit vertelt schrijver 

Onnoval tien griezelverhalen. En het zijn verhalen die je de stuipen op het lijf jagen. Brrrrr. De Griezelbus 

rijdt al vele jaren en is een klassieker. 

 

Lees nog meer op www.tij-dingen.be. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel  

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


 

 

 

 

 

P 14/27 

 

Cultuurproject Viertoren: nieuw logo en website 

Viertoren is een intergemeentelijke samenwerking rond cultuur tussen Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en 

Veurne. Het is de opvolger van Achthoek.  

Bij een nieuw project past ook een nieuwe huisstijl. In het logo herken je de vier gemeenten meteen: een 

geslaagde visual. Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort gaan samen voor cultuur. En er is ook een 

nieuwe website: neem een kijkje op www.viertoren.be.  

 

Sara Broucke is sinds vorig jaar aan de slag als coördinator van Viertoren: “Dit netwerk wil alle 

betrokkenen in de regio verbinden. Viertoren ondersteunt vooral achter de schermen, maar zal af en toe 

uitpakken met grotere projecten.” 

Lees het interview met Sara Broucke in het Koksijds magazine Tij-dingen (editie maart 2021) en op 

www.tij-dingen.be.  

Hou ook de andere communicatiekanalen in de gaten voor meer nieuws.   

 

Info: Sara Broucke - Cultuur & Erfgoed - intergemeentelijke coördinator Viertoren 

Tel.  058 53 34 02 - sara.broucke@koksijde.be 

 

 Foto Sara Broucke en logo Viertoren 

 

Oproep Erfgoeddag 
 

Was het nu 60, 70, 80 of 90? Wanneer ging jij op stap en wat was jouw favoriete plaats voor een feestje? 

Voor Erfgoeddag zoeken we jouw herinneringen! De vier gemeenten van Viertoren slaan de handen in 

elkaar om een openluchttentoonstelling te organiseren. Het Thema? De Nacht.  
 

Heb jij ook herinneringen aan een avondje stappen in Koksijde?  

Stuur dan jouw verhaal en foto’s naar cultuur@koksijde.be.  

 

 Foto©Westhoek Verbeeldt 

 

 

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.viertoren.be/
http://www.tij-dingen.be/
mailto:sara.broucke@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Wist je dat je vondsten uit de Eerste Wereldoorlog ziet in het 
clubhuis van Koksijde Golf ter Hille? 

Voor de golffans zijn de vitrinekasten in het clubhuis geen onbekend terrein. Alle objecten in 

die kasten werden ter plaatse opgegraven. Eind januari kregen een paar nieuwe vondsten daar 

ook een plek. En het zijn topstukken uit de Eerste Wereldoorlog. 

Meer bepaald uit de zomer en vroege herfst van 1917. Toen waren Franse en Britse legereenheden op het 

domein van ter Hille en het aanpalende Nonnenhof gelegerd. 

 

Pickles en Worcestershire sauce? 

Onder de nieuwe objecten vind je enkele getuigen van bewaarvoedsel uit die tijd. De Britse sauzen 

Worcestershire sauce, HP sauce en Pickles waren toen al gegeerde producten tijdens de maaltijd. Verder is 

er nog een potje van vis- of vleespaté te zien, een fragment van een jeneverfles van het merk Emile 

Rossignol-Lefebre & fils uit Lille en een kommetje gemaakt van wit aardewerk.  

Naast dit tafel- en keukengerei brachten de opgravingen ook enkele fraaie exemplaren van versierde 

pijpjes naar boven. Bekijk zeker de exemplaren met de hoofden van een cavaleriesoldaat en Lord 

Kitchener, een bekende Britse staatsman en veldmaarschalk.  

 

Wisselende collectie 

De voorbije twee jaar werden al enkele vondsten uit de (late) middeleeuwen ingewisseld. En dat gebeurde 

dus opnieuw. Waarom? Die stukken lagen al in de vitrinekasten sinds december 2018 en ondergingen 

intussen veel klimaatschommelingen zoals wisselende temperaturen en relatieve vochtigheid. Na een tijd 

zijn ze toe aan een welverdiende en noodzakelijke rustperiode. Voor het eerst worden er nu objecten uit 

WO I tentoongesteld. Die mogen terug het daglicht zien na een lange periode van opslag in depots.  

Liefhebbers van de middeleeuwen mogen niet treuren, want er zijn nog altijd vondsten te zien uit zowel de 

volle (tiende-elfde eeuw) als late middeleeuwen (veertiende-zestiende eeuw). Het Abdijmuseum Ten 

Duinen volgt de archeologische opstelling op zodat deze interessante stukken goed blijven bewaard.  

Stay tuned voor een nieuwe opstelling van archeologische vondsten. 

 

Praktisch 

Het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille is vrij toegankelijk, maar hou rekening met de geldende 

coronamaatregelen. Info: www.koksijdegolfterhille.be. 

 

 Foto vondsten WOI Koksijde Golf ter Hille 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Is netten breien nog iets van deze tijd? 

Dat netten belangrijk zijn voor de meeste vissers, begrijp je wel. Anno 2021 worden de meeste netten met 

machines gemaakt en toch is in het maritiem onderwijs netten breien nog altijd een vak. Logisch ook. Aan 

boord moet je een herstelling snel kunnen uitvoeren. Ook onze strandvissers, die netjes leggen of kruwen, 

weten hoe je een gat of een scheur herstelt.   

Geen rechtse of averechtse steken voor onze vissers. Zij praten over driebeen, school of maas.  

 

Een sociaal gebeuren  
Mannen, vrouwen en kinderen: in visserijkringen konden ze vroeger allemaal netten breien. Zowel aan 

boord als aan wal werden netten regelmatig gecontroleerd en indien nodig hersteld. Aan wal koppelde men 

vaak het nuttige aan het aangename: netten breien gebeurde in groep en in combinatie met keuvelen, 

roken en lachen. Het sociale aspect van dit ambacht was niet te onderschatten. Vanaf de jaren 1950-1960 

worden netten machinaal geproduceerd. Tot op vandaag blijft netten breien één van de basisvaardigheden 

in de visserij. Herstellingen behoren nog altijd tot de orde van de dag. 

 

De essentiële benodigdheden  
Oorspronkelijk werden alle visnetten gemaakt uit natuurvezels. Deze materialen werden beschermd tegen 

rotting en beschimmeling door ze onder te dompelen in een afkooksel van water en boomschors. Vanaf de 

jaren 1900 maakte een nieuw materiaal zijn opmars: perlon. Deze mix van katoengaren en nylon wordt 

vandaag nog steeds gebruikt in de strandvisserij. Tegenwoordig is de visserij volledig overgeschakeld naar 

kunststof garen. Het laatste nieuwe snufje, Dyneema, is een sterke slijtvaste kunststofvezel met weinig 

rek.  

De naalden zijn breed, plat en lang. Ze moeten zowel buigzaam als taai zijn. Vroeger was hout de meest 

vanzelfsprekende materiaalkeuze. Later werd dat kunststof.  

 

Zelf eens proberen?  
Het NAVIGO-museum organiseert opleidingen netten breien. Vissers leren hun eigen net herstellen én een 

volledig net breien. Wil jij dit ambacht ook onder de knie krijgen? Geef je naam door via 

info@navigomuseum.be. Het museumteam brengt je dan als eerste op de hoogte.  

 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be of www.navigomuseum.be/nettenbreien  

 

 Foto Navigo – netten breien 

Terug naar de inhoudstafel 

  



 

 

 

 

 

P 17/27 

 

Kunst op straat  
 

Floating Dreams (Kamagurka, 2018)  
De gelijknamige openluchttentoonstelling Floating Dreams vond plaats rond de Diksmuidse IJzertoren.  

70 kinderbeelden stonden er symbool voor 70 hedendaagse oorlogen en conflicten. Kamagurka gaf ieder 

individu een betekenis en beschilderde de witte figuren. Elk beeld verwijst naar een conflict dat de 

afgelopen 100 jaar plaatsvond of nu nog plaatsvindt. Bekende en markante Belgen, in de ruimste zin van 

het woord, zijn peter of meter van het beeld en voorzien het van een quote. De keuze om dit kunstwerk op 

te stellen voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang is dan ook niet toevallig.  
 

Kamagurka (°1956) is een cartoonist, theater- en televisiemaker en allround kunstenaar. Hij is vooral 

bekend om zijn absurde cartoons en televisieshows.  
 

Waar vind je het kunstwerk? Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke.  

 

 Foto kunst op straat 
 

Jouw kunstgids op zak 
Wil je meer weten over een kunstwerk op straat? Wie heeft het gemaakt en wat was de inspiratie? Je vindt 

het in de Erfgoedapp van Faro. Met deze app stel je zelf je eigen kunstroute samen. Download de app via 

Google Play voor Android of via App Store voor iPhone of iPad.  
 

Meer: www.tij-dingen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.tij-dingen.be/
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Raap schelpen op het strand en help onderzoekers om onze 
kust te begrijpen 

Ga op 13 of 14 maart met jouw bubbel het strand op en verzamel honderd schelpen. Identificeer ze, tel ze 

en maak leuke foto’s. Op de online ScHELPdesk helpen experten mee om de probleemgevallen te valideren 

vooraleer je jouw gegevens en foto’s invoert in het systeem.  

Schelpen rapen en identificeren: het blijft leuk. Maar ook de wetenschap heeft er baat bij om de 

biodiversiteit van de schelpen op ons strand in kaart te brengen en zo evoluties te zien. Dit jaar hebben we 

bijzondere aandacht voor dubbele schelpen die van recent gestorven diertjes zijn en ons zo iets vertellen 

over klimaatverandering en menselijke activiteiten op zee.  

 

Hoe deelnemen?  

Verzamel schelpen in de vloedlijn volgens het stappenplan: bekijk het filmpje op 

www.groteschelpenteldag.be. Leg de schelpen per soort en naam. Neem een overzichtsfoto van alle 

honderd schelpen en enkele detailfoto’s van identificaties die je zorgen baren.  

 

Op zondag 14 maart – van 10 tot 17 uur – staan experten ter beschikking op de ScHELPdesk voor een 

online privésessie. Zo identificeer je samen de twijfelgevallen. Voer daarna de gegevens en foto’s in. De 

Grote Schelpenteldag is een organisatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Provincie West-

Vlaanderen, EOS Magazine, de Strandwerkgroep, Natuurpunt en Kusterfgoed. 

Schelpen zijn de harde delen van weekdieren en geven deze dieren extra stevigheid. De schelpen op het 

strand zijn bijna altijd van tweekleppigen, slakken of inktvissen. Vaak zijn lege schelpen op het strand al 

honderden of duizenden jaren oud. Je vindt zelfs fossielen van meer dan 100.000 of zelfs miljoenen jaren 

oud.  

Alleen als er nog vleesresten in zitten of als bij tweekleppigen de beide kleppen nog aan elkaar hangen, 

weet je dat het beestje kortgeleden nog leefde. Inktvissen hebben een heel breekbare schelp, die zijn 

nooit oud. 

 

Info: www.groteschelpenteldag.be 

 

 Foto’s schelpen strand 

 

 

Wist je dat… 

De naam Koksijde komt vanaf 1150 in geschreven documenten voor als Coxhyde. Voor deze naam zijn er 

een aantal verklaringen. Een van de theorieën is dat Cox verwijst naar de kokkel en Yde staat voor 

ankerplaats of kreek. Volgens anderen gaat het om een voorname inwoner met de naam Cok.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.groteschelpenteldag.be/
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Vanaf april is er de nieuwe blauwe pmd-zak  

Welke verpakkingen mogen in de nieuwe zak? 

Alles wat vandaag mag en nog veel meer. In de nieuwe blauwe zak mogen nu alle huishoudelijke plastic 

verpakkingen. Denk maar aan plastic yoghurtpotjes, plastic schaaltjes en bakjes, botervlootjes, plastic 

folies en zakken. Thuis sorteren wordt dus een stuk eenvoudiger. Al zijn er wel een paar uitzonderingen. 

Zorg ervoor dat je verpakkingen altijd leeg zijn en vul ze nooit met andere plastics. Dat maakt recycleren 

anders onmogelijk.  
 

FostPlus bezorgt je een folder met alle details. Ontdek nu al alles via www.denieuweblauwezak.be 

 

Mag ik de oude pmd-zakken nog gebruiken? 

Ja. De oude zakken mag je nog gebruiken en vullen volgens de nieuwe sorteerregels. Ook de ophaaldata 

blijven gelden.  

 

Kan ik nog beter doen? 

Zeker. Met de uitbreiding van de sorteerregels werkt FostPlus aan een toekomst met meer producten 

gemaakt van gerecycleerde plastics. Iedereen die deze plastic verpakkingen goed sorteert bij het pmd-

afval, zorgt ervoor dat naar verwachting zowat acht kg/persoon per jaar meer wordt gerecycleerd.  

 

Maar hoe minder afval, hoe beter.  

Onze voorkeur gaat daarom steeds uit naar de keuze zonder plastic afval. Vul je waterfles met 

kraantjeswater (dat water is bij ons van topkwaliteit) of gebruik herbruikbare zakken en fruitnetjes om je 

boodschappen te doen.  
 

Info: www.denieuweblauwezak.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Heb je het financieel moeilijk door de coronacrisis? 

Neem dan contact op met het Sociaal Huis Koksijde en dien een aanvraag in voor maatschappelijke hulp. 

Het Sociaal Huis kreeg subsidies om mensen die financieel getroffen worden door de coronacrisis te 

steunen. Tussenkomsten zijn mogelijk voor huisvesting, energie, psychosociale bijstand, gezondheid, 

digitale toegankelijkheid of kosten voor je kinderen. 

Om recht te hebben op deze tussenkomsten moet je aantonen dat je financiële gevolgen ervaart door de 

coronapandemie. En dat je bepaalde kosten zelf niet meer kunt dragen. Het Sociaal Huis onderzoekt dan of 

je aan de voorwaarden voldoet. 

 

Hoe vraag je dat aan?  

Maak een afspraak bij het Sociaal Huis: 058 53 43 10 of intakewelzijn@sociaalhuiskoksijde.be. Zorg dat je 

deze documenten meeneemt:   

✓ identiteitskaart 

✓ rekeninguittreksels van al je rekeningen of je bankkaarten (van de laatste maand) 

✓ overzicht van je vaste kosten en uitgaven  

Spaar geld uit met de budgetplanner 
Ben je niet zeker of je in aanmerking komt voor een tussenkomst?  

Vul dan de online budgetplanner in: www.koksijde.be/budgetplanner.  

Met deze budgetplanner ga je na of je inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en of je voldoende inkomen 

overhoudt. Je vindt er tips om geld te besparen. En je ontdekt er ook andere premies en subsidies. Probeer 

de planner vandaag nog uit. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bevolkingscijfer: daling met 41 personen 

Op 1 januari 2021 telde de gemeente Koksijde 21.838 inwoners. In vergelijking met vorig jaar betekent 

dat een daling van 41 inwoners of 0,19 procent. 

In de loop van 2020 verwelkomden we 1.675 nieuwe inwoners in Koksijde. 1.463 mensen trokken naar 

een nieuwe gemeente. Dat komt neer op een positief migratiesaldo van 212 personen. Vorig jaar was er 

geen geboorteoverschot - er werden 91 meisjes en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl 

344 vrouwen en mannen overleden. Dat betekent een natuurlijk verlies van 253 personen.  
 

Indeling volgens woonkern 
 

Koksijde-Dorp: 2.908 personen (1.394 mannen en 1.514 vrouwen) 

Koksijde-Bad: 6.735 personen (3.341 mannen en 3.394 vrouwen) 

Sint-Idesbald: 3.246 (1.574 mannen en 1.672 vrouwen) 

Oostduinkerke: 8.478 (4.157 mannen en 4.321 vrouwen) 

Wulpen: 471 (264 mannen en 207 vrouwen) 

Totaal: 21.838 personen (10.730 mannen en 11.108 vrouwen) 
 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel  
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Digitaal loket: vraag je attest aan uit je zetel 
 

We hebben het allemaal druk. Als je iets nodig hebt, wil je dat snel én makkelijk ontvangen. Bovendien 

laat corona ons niet toe om veel bezoekjes te brengen. Met het digitaal loket lossen we deze zorgen op. 

Voor veel documenten moet je niet meer naar het gemeentehuis. Print ze gewoon thuis uit. Surf naar 

www.koksijde.be/digitaal-loket en je bent één klik verwijderd van wat je nodig hebt. 
 

Welke attesten print ik thuis af?  
 

1. uittreksels uit het bevolkingsregister  
✓ woonst (o.a. inschrijving op adres en bewijs van woonst) 
✓ gezinssamenstelling (een overzicht van alle personen uit één gezin) 

✓ nationaliteit (een bewijs dat je Belg bent) 
✓ strafregister (vervangt het bewijs van goed gedrag en zeden) 

 
 

Heb je dit strafregister aangevraagd maar niet ontvangen? 

Vanuit het digitaal loket krijg je een mail met een link om dat uittreksel te downloaden. Kijk goed 

na of deze mail niet in je spam (ongewenste mails) zit. Controleer of je het correcte mailadres 

invult. Als je een uittreksel uit het strafregister model 596.2 aanvraagt, duurt dit even. De dienst 

Burgerzaken vraagt hiervoor politieadvies. Als het dringend is, bel je best naar de dienst 

Burgerzaken: 058 53 34 32. 
 

2. afschriften en uittreksels van akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijks, overlijden) 
 

3. aanvraag adreswijziging 
Doe dit door in te loggen met je kaartlezer met je eID, via itsme, een token of beveiligingscode via de 

mobiele app. Als dat niet lukt, kan je de registratie van adreswijziging doen door je gegevens manueel 

in te voeren. Deze registratie doe je best als je effectief en definitief verhuisd bent naar je nieuw 

adres – en niet eerder. Nadat je je adreswijziging hebt doorgegeven, moet je alleen nog langskomen 

(op afspraak) op de dienst Burgerzaken na controle van de wijkagent. Daar passen de medewerkers 

het adres op je identiteitskaart aan.  
 

4. indienen attest inenting kind tegen polio 
 

5. aanvraag nieuwe pin- en pukcode eID 
 

 
Heb je nog vragen? Lees hieronder meteen de antwoorden. 
 

Hoe log ik in met mijn eID? 

Als je je eID wil gebruiken moet de eID-software geïnstalleerd zijn. Al deze info staat op eid.belgium.be. 

Ook voor specifieke vragen of gebruiksproblemen van je eID kan je daar terecht. 
 

Wat is de pincode van mijn eID?  

Elke elektronische identiteitskaart heeft een pincode. Nadat je de eID aanvraagt, krijg je een witte omslag 

met een pin- en pukcode.  
 

Heb je je pincode gewijzigd en ben je die vergeten? Ga langs bij de dienst Burgerzaken. Maak eerst je 

afspraak via www.koksijde.be/afspraak-maken.  
 

Vind je je pukcode niet? Vraag dan een dubbel aan via het digitaal loket. De dienst Burgerzaken 

contacteert je zodra deze beschikbaar is. 
 

Ik heb geen kaartlezer om in te loggen. Waar koop ik die? 
Een eID-kaartlezer vind je in de meeste winkels of online webshops die elektro, computers of multimedia 

verkopen. Ook sommige kaartlezers om te internetbankieren kan je gebruiken als eID-kaartlezer.  

In bepaalde laptops zit er zelfs een kaartlezer in het toestel. 
 

http://www.koksijde.be/digitaal-loket
http://www.koksijde.be/afspraak-maken
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Moet ik inloggen met mijn identiteitskaart (eID)?  
Voor sommige aanvragen heb je alleen de keuze tussen inloggen via een eID-kaartlezer of via itsme – 

www.itsme.be. Dat is het geval voor een uittreksel uit het straf- of bevolkingsregister. Idem voor een 

uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand. Voor veel andere aanvragen moet je niet inloggen en 

geef je jouw gegevens manueel door. 
 

Hoe log ik in via itsme?  
Met deze gratis app kan je inloggen zonder kaartlezer en met één enkel wachtwoord op je smartphone. En 

dit op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier. Om itsme te gebruiken, download je eerst de app in 

de App Store of via Google Play. Nadien koppel je eenmalig je identiteitsgegevens aan je account. Voor 

specifieke vragen surf je naar support.itsme.be      
 

 

Heb je thuis alles geprobeerd en lukt het toch niet? 

Boek dan een afspraak bij de dienst Burgerzaken via www.koksijde.be/afspraak-maken of 058 53 34 32. 
 
 

 

Aantal diensten voortaan ALLEEN bereikbaar op afspraak 
 
Afspraak nodig met de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Financiën of het Woonloket?  
Boek ook je afspraak in het Milieupark of een zwembeurt in het Hoge Blekkerbad online.  
 

Info: www.koksijde.be.  

 
 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.itsme.be/
http://www.koksijde.be/afspraak-maken
http://www.koksijde.be/
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Het internet ook jouw zaak: infosessies voor ondernemers 

Leer in vier lessen hoe je gezien wordt op internet. Hoe maak je leuke content voor je 

socialemediakanalen? Hoe bereik je jouw doelgroep en op welke kanalen zet je best in? Jouw zichtbaarheid 

online versterken is nu – meer dan ooit – belangrijk. Want wie niet wordt opgemerkt, wordt vergeten. 
 

Boost jouw sociale media en doe mee met één van deze gratis infosessies: 

➢ dinsdag 23 maart: hoe maak ik mijn online-etalage groter via sociale media  

➢ donderdag 29 april: contentcreator met smartphone voor sociale media  

➢ dinsdag 4 mei: aan de slag met sociale media  

➢ woensdag 16 juni: e-mailmarketing met Mailchimp  

 

Praktisch 

De sessie over Mailchimp (16 juni) vindt plaats in het gemeentehuis tenzij de coronarichtlijnen dat niet 

toelaten. De drie andere sessies zijn online. Hiervoor krijg je een link. De sessies starten telkens om 20 

uur.  
 

Schrijf je nu al in via www.koksijde.be/infosessie 

 

Info: dienst Lokale Economie (economie@koksijde.be of 058 53 30 36) 

In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen 

 

 

Terug naar de inhoudstafel  

https://www.koksijde.be/infosessie-hoe-maak-ik-mijn-online-etalage-groter-sociale-media-23-maart-2021
https://www.koksijde.be/infosessie-contentcreator-met-de-smartphone-voor-sociale-media-29-april-2021
https://www.koksijde.be/infosessie-aan-de-slag-met-sociale-media-4-mei-2021
https://www.koksijde.be/infosessie-e-mailmarketing-met-mailchimp-16-juni-2021
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Opvang nodig in de paasvakantie?  

Schrijf je kind dan in voor speelpleinwerking De Speelveugel. Deze speelpleinwerking biedt een gevarieerd 

activiteitenaanbod aan voor lagereschoolkinderen (eerste tot en met zesde leerjaar). 

Een plek waar kinderen zich naar hartenlust uitleven. En dat in een veilige omgeving, onder toezicht van 

ervaren monitoren. 

 

Openingsdagen: Elke werkdag van 7 april t.e.m. 15 april 
 

Openingsuren: Van 9 t.e.m. 17 uur. Vooropvang mogelijk vanaf 8 uur en naopvang tot 17.30 uur. 
 

Locatie: Noordduinen, Helvetiastraat 47 
 

Kostprijs: 6 euro per dag 

 

Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop 

 

Let op: je moet je vooraf registreren. Doe dit best minstens een week voor de start van de inschrijvingen. 

Vanaf 1 maart om 18.30 uur voor inwoners, kinderen die in Koksijde schoollopen, K-passers en kinderen 

van personeelsleden van Lokaal Bestuur Koksijde. 

 

Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be - www.koksijde.be/speelveugel  

 

 Beeld: speelpleinwerking 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.koksijde.be/speelveugel
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Mis je gratis pakket taxicheques niet 

Droom je nu al van een fuif na COVID-19? De jeugddienst blijft positief en kijkt uit naar betere tijden. 

Daarom zorgen ze nu al voor veilig vervoer na het uitgaan: de taxicheques.  

 

Je bent tussen 16 en 25 jaar?  

Elk pakje cheques is 30 euro waard. Daarmee rij je in het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen 

met een Koksijdse taxi naar huis. Een pakje cheques krijg je voor 5 euro. Breng bij het ophalen van jouw 

cheques je identiteitskaart mee of een officieel document waarop je adres staat. Haal je cheques af bij de 

Jeugddienst. 

 

Info en openingsuren: Jeugddienst, Zeelaan 48 - 8670 Koksijde - jeugddienst@koksijde.be – 

www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel  
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Word jij ons diensthoofd Personeel & 
Organisatieontwikkeling?  

Lokaal Bestuur Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en zoekt versterking.  

Als diensthoofd Personeel & Organisatieontwikkeling werk je mee aan de toekomst en resultaten van 

Lokaal Bestuur Koksijde. Samen gaan we voor een duurzaam personeelsbeleid. 

Je leidt en coacht je medewerkers en je coördineert de werking van de dienst. Jouw energie motiveert en 

ondersteunt onze medewerkers. En combineer je dat met een flinke dosis organisatietalent? Aarzel niet en 

stel je vandaag nog kandidaat. Surf naar www.koksijde.be/vacatures voor meer informatie over de 

voorwaarden, procedure en jobinhoud.  

 

Solliciteer voor woensdag 10 maart.  

 
Terug naar de inhoudstafel 
 


