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 Koksijde Kort 

 

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

 

• Stem op jouw favoriete winkelier en win 

Lokale winkeliers geven zuurstof aan Koksijde. Ben jij trots op jouw winkelier? Op zijn of haar 

kwalitatieve producten of persoonlijke service? Geef hem of haar jouw stem via 

www.ikkooplokaal.be. Of like Ik koop lokaal op sociale media, maak een toffe foto en post die op 

de Facebookpagina van Ik koop lokaal of op je Instagramprofiel. Vernoem @ikkooplokaal en de 

winkel en gebruik de hashtag #ikkooplokaal. Doe mee en win één van de mooie prijzen, zoals een 

weekendarrangement of een cadeaucheque. De wedstrijd loopt tot 25 mei. 

 

• Bouw clubhuis Atletiek Club Koksijde gestart 

Er komt een nieuw clubhuis naast de atletiekpiste in sportpark Hazebeek in Oostduinkerke.  

De houten constructie past in de groene omgeving. Het nieuwe clubhuis wordt ingericht als 

opslagruimte. En als het slecht weer is, vinden er indoor trainingsmomenten plaats.  

Timing? Doel is om klaar te zijn voor de zomervakantie.  

Meer: www.tij-dingen.be/mei-2021/bouw-clubhuis-gestart.  

=> Beeld 

• Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? 

Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door je straat 

passeren. En doe dit een uur lang. De wetenschappers van het project Straatvinken berekenen elk 

jaar of je straat op de goede weg is. Doe dus zeker mee.  

Surf naar www.straatvinken.be en schrijf je in. 

 Beeld 

 

• Cultuur in het straatbeeld: Westhoek Academie Koksijde en 

CasinoKoksijde werken samen 

De deuren van het cultuurcentrum blijven voorlopig gesloten. En ook de leerlingen van de 

Westhoek Academie Koksijde kunnen de lessen niet bijwonen zoals vroeger. Geen reden om bij de 

pakken te blijven zitten. Begin dit jaar werden handelaars en inwoners opgeroepen om een venster 

ter beschikking te stellen van leerlingen van de WAK. Uit de vele inzendingen werden tien locaties 

geselecteerd.  

Op www.casinokoksijde.be en www.westhoekacademie.be vind je een overzicht. Ideaal voor een 

fietstocht of wandeling.  

 

• Word vandaag nog lid van Cultuur Forum Koksijde 

Ben je een creatieve duizendpoot? Ken je veel mensen in het lokale verenigingsleven? Wil je mee 

je schouders zetten onder deze vernieuwde adviesraad? Mail dan naar cultuur@koksijde.be en 

vertel ons waarom je kandidaat bent en voor welke groep. 

 Beeld cultuurforum 

 

 

http://www.koksijde.be/coronavaccin
http://www.tij-dingen.be/mei-2021/bouw-clubhuis-atletiek-club-koksijde-gestart
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• Plantjes zoeken vrijwilligers 

 Nog nooit plantjes voor Kom op tegen Kanker verkocht? Dan is dit het moment. Je leert de mensen 

 uit je buurt kennen en helpt (ex-)kankerpatiënten aan betere zorg. Steek je zelf enkele uren de 

 handen uit de mouwen? Of zet je liever een eigen plantjesteam op? Het kan allemaal. Eén ding is 

 zeker: je houdt er een goed gevoel aan over. Meld je nu aan als vrijwilliger voor het 

 Plantjesweekend op 17, 18 en 19 september via www.plantjesweekend.be. 

 

• Schrijf je in voor de zomersportkampen 

Surf naar www.koksijde.be/kampenaanbod. 

Je vindt er ook andere opvangmogelijkheden.  

Meer op www.tij-dingen.be/mei-2021/schrijf-je-voor-onze-zomersportkampen.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.plantjesweekend.be/
http://www.tij-dingen.be/mei-2021/schrijf-je-voor-onze-zomersportkampen
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Herinnering: ook betaalbare bouwgrond in Koksijde-Dorp 

Heb je zelf zin om te bouwen? De gemeente Koksijde geeft bouwgronden in erfpacht aan wie een financieel 

duwtje in de rug nodig heeft. Locatie: Kerkstraat en K. Vanneckestraat in Koksijde-Dorp. 

Doelstelling is om deze werkwijze door te trekken naar andere locaties in de gemeente. Koksijdenaars 

krijgen voorrang in dit pilootproject. De inschrijvingsperiode loopt tot oktober. 

 

Pilootproject 

Kort samengevat: omdat Lokaal Bestuur Koksijde gronden ter beschikking stelt, is de bouw van een 

energievriendelijke woonst haalbaar voor jonge gezinnen en starters uit eigen gemeente. 

In eerste instantie wordt dit project met tien kavels (van 300 tot 600 m²) beschouwd als een 

gemeentelijke testcase om later nog meer betaalbare bouwgronden aan te bieden. 

 

Voorrang voor jonge Koksijdenaars 

Lokaal Bestuur Koksijde hoopt dat er veel geïnteresseerde kandidaat-erfpachters zijn, want het gaat hier 

om tien percelen op een gunstige locatie in Koksijde-Dorp waarop jonge gezinnen een eigen huis mogen 

bouwen. 

 

Om jonge gezinnen te stimuleren om hierop in te tekenen gebruikt Koksijde twee instrumenten: 

 

1. erfpacht met aankoopoptie 

De eigenaars betalen jaarlijks een erfpachtvergoeding van één procent van de geschatte grondwaarde (op 

het moment van het engagement) gedurende de volledige looptijd van de erfpacht. Zo moet je geen lening 

aangaan voor de grond. Erfpacht is ook fiscaal voordelig. 

 

Na twintig jaar krijgt de erfpachter de mogelijkheid om het perceel (bouwgrond) definitief aan te kopen 

aan de marktconforme waarde. Vanaf dan doet deze kans zich om de tien jaar opnieuw voor.  

De al betaalde erfpachtvergoeding wordt dan afgetrokken van de totale kostprijs van het perceel. Maar je 

mag ook de bestaande formule (met erfpacht) behouden. 

 

2. toelatingsregels 

Koksijde geeft voorrang aan jonge mensen (leeftijdsgrens van 40 jaar – hoe jonger, hoe beter) en wie in 

Koksijde woont (hoe langer, hoe beter). Ten slotte spelen gezinssamenstelling (aantal personen ten laste) 

en het inkomen een rol. 

 

Voorwaarden 

Deze erfpacht loopt voor 99 jaar en uiteraard moeten de erfpachters ook aan enkele voorwaarden voldoen. 

Zo zal het niet mogelijk zijn om de woning binnen de eerste twintig jaar over te dragen en moet de woning 

gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. De erfpacht blijft hoe dan ook lopen.   

 

Info: wonen@koksijde.be – 058 53 34 90 

 

 Foto betaalbaar wonen 
 

Terug naar de inhoudstafel  
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Openlucht escapegame Koksijde 'Het Wapen van Amsterdam' 

Ben je klaar voor een leuke uitdaging samen met vrienden of familie? 

De dienst Toerisme van Koksijde lanceert een openluchtspel met de beleving van een echte escaperoom. 

Aan de hand van een digitale kaart navigeer je al fietsend langs een geheimzinnig traject doorheen 

Koksijde.  

Je ontdekt niet alleen leuke plaatsen, maar je werkt ook samen om alle mysteries en raadsels te 

ontrafelen. Het verhaal situeert zich in de sfeer van de Koksijdse IJslandvaarders. 

 

Jouw missie? 

De exacte locatie achterhalen van het gezonken schip Het Wapen van Amsterdam. De tips die tot deze 

locatie leiden, liggen verborgen in Koksijde.  

Het wapen van Amsterdam is een unieke zoektocht en een leuke activiteit voor het hele gezin of een groep 

vrienden, maar vooral voor echte ‘escape gamers’! 

Deze escape game vindt plaats in openlucht en verloopt volledig coronaproof. 

 

Ben jij dapper genoeg voor deze uitdaging?  

De hoop van Koksijde rust op jouw schouders en die van je medespelers. Ga samen de uitdaging aan en 

ontrafel de locatie van Het Wapen van Amsterdam. 

Ben je er klaar voor? Waar wacht je nog op, de tijd loopt… 

 

Praktisch 

- Startplaats: Jeugdhuis de Pit (Kursaallaan 28, Koksijde-Bad) 

- Leeftijd: 14+ 

- Prijs: het spel wordt aangeboden tegen een groepsprijs van 150 euro. Het spel kan met max. 10 

personen worden gespeeld. Voor een maximale spelbeleving is het aangeraden om het spel te spelen met 

4 à 6 personen. 

Info en inschrijven: www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bunkerdag: plezier voor jong en oud 

Op zondag 23 mei neemt Koksijde opnieuw deel aan Bunkerdag. De dienst Cultuur & Erfgoed biedt twee 

activiteiten aan, als corona het toelaat. Op www.tij-dingen.be/bunkerdag2021 ontdek je om hoe laat de 

rondleidingen en workshops plaatsvinden, waar je moet zijn en hoe je je inschrijft. Doe het snel! 

 

Weerstandsnest Waldersee 

Maak kennis met dit unieke weerstandsnest. Een gids geeft doorlopend uitleg bij de bouw en de functie 

van de verschillende onderdelen. Sinds begin dit jaar is deze site beschermd als monument. Waldersee is 

uitzonderlijk goed bewaard en daarom representatief voor alle weerstandsnesten van de Atlantikwall.   

Je vindt er typische infanteriewerken zoals geschutstellingen, mitrailleur- en observatieposten, stellingen 

voor antitankgeschut, bunkers en accommodatie voor manschappen. Sommige structuren zijn zeldzaam. 

De geschutkazemat (type R612) overheerst en was in de Tweede Wereldoorlog voorzien van veldgeschut 

om de kust onder vuur te nemen. Via loopgraven stonden verdedigingswerken met elkaar in verbinding.   

 

Workshop voor kinderen: De verboden bunker (8-12 jaar) 

In het boek De verboden bunker ontdekken zes vrienden iets geheimzinnigs in een verlaten bunker.  

Ze gaan op onderzoek en beleven een spannend avontuur. Wil je er meer over weten? Kom naar de 

workshop met jeugdschrijfster Anneriek van Heugten in Villa Semiramis. Deze bijzondere witte villa, vlakbij 

de KYC, is gebouwd op een bunker. Eerst ga je samen met een gids op verkenning rond de 

geschutsbunker. Daarna vertelt Anneriek je over het verhaal achter haar boek De verboden bunker. 

Misschien ga jij wel naar huis met een exemplaar van het boek. Deze activiteit is speciaal voor kinderen 

tussen 8 en 12 jaar. 

 

Meer informatie over Bunkerdag op andere locaties langs de kust vind je op www.raversyde.be 

 

➢ Gratis rondleidingen WN Waldersee 

- Doorlopend tussen 10.00 uur en 17.30 uur (duur: 40 minuten) 

- inschrijven is verplicht: www.koksijde.be/bunkerdag 

- afspraak t.h.v. Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1, 8670 Oostduinkerke (Groenendijk) 

 

➢ Gratis workshop De verboden bunker 

- Om 14.00 uur en om 15.30 uur (duur: 1 uur) 

- inschrijven is verplicht: www.koksijde.be/bunkerdag 

- afspraak t.h.v. Koksijde Yachting Club vzw, Dumontlaan 8, 8670 Sint-Idesbald 

 

Onder voorbehoud van de huidige coronamaatregelen. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.tij-dingen.be/bunkerdag-plezier-voor-jong-en-oud
http://www.raversyde.be/
http://www.koksijde.be/bunkerdag
http://www.koksijde.be/bunkerdag
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47 cabines kleuren de dijk van Sint-Idesbald 

Van 22 mei t.e.m. 12 september kleuren 47 cabines het strand van Sint-Idesbald voor de 13de editie van 

de unieke openluchttentoonstelling Cabin Art.   

Dit jaar laten de deelnemende kunstenaars zich inspireren door het kunstwerk Driftwood Line van Richard 

Long en draait alles rond het thema souvenir. Richard Long is dé pionier van de Land Art. Zijn kunstwerk is 

een reactie op de natuurlijke omgeving. Zo bestaat Driftwood Line uit verschillende stukken drijfhout die 

de kunstenaar als aandenken meenam van op het strand.  

 

Uit alle windstreken 

Met uiteenlopende technieken van olieverf en acryl tot fotografie en computertechnologie verrassen de 

kunstenaars je tijdens je wandeling op de Zeedijk. De artiesten komen uit Vlaanderen, Brussel en zelfs uit 

Frankrijk en Nederland. Ontdek wie ze zijn op www.tij-dingen.be/mei-2021/47-cabines-kleuren-de-dijk-

van-sint-idesbald.  

 

Publiekswedstrijd 

Win een geschenkpakket door jouw favoriete strandcabine te kiezen. Vul het wedstrijdformulier in,  

te vinden bij de toerismekantoren of fietsenverhuur Rodeo op het G. Grardplein. Na afloop worden de 

kunstwerken bekendgemaakt die jullie het mooiste vonden. 

Wil je Driftwood Line van Richard Long bewonderen?  

Kom naar de expo Dach in Kunstencentrum Ten Bogaerde van 5 juni tot en met 14 november.  

Info: www.koksijde.be/tentoonstellingen.  

 

 Foto ©Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/cultuur-erfgoed 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tij-dingen.be/mei-2021/47-cabines-kleuren-de-dijk-van-sint-idesbald
http://www.tij-dingen.be/mei-2021/47-cabines-kleuren-de-dijk-van-sint-idesbald
http://www.koksijde.be/tentoonstellingen
http://www.koksijde.be/cultuur-erfgoed
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Kunst op straat 

Sublimatie (Luc Ledène, 1999)  

Sublimatie bestaat uit piramidale (precies grote driehoeken, red.) vormen in cortenstaal (staal met bruine 

roestkleur, red.). Daarop zijn beeldhouwwerken in arduin bevestigd, als versiering. De natuurlijke kleuren 

vormen een contrast met de warme kleur van dat staal.  

 

Luc Ledène (°1955) is geboren in Veurne. Hij woont en werkt er nog steeds. Luc ging naar het Sint-

Lucasinstituut in Gent en volgde er de opleiding beeldhouwen. Zijn werken vind je terug over de hele 

wereld. 

 

Waar vind je het kunstwerk?  

H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald (beeldentuin Keunekapel)  

 Foto Sublimatie 

 

Erfgoedapp: jouw online gids op zak 

Met Kunst op straat ontdek je alles over onze kunstwerken. Er zijn nog twee andere erfgoedapps.  

Iedereen naar zee! vertelt over de geschiedenis van de vakantiekolonies. Villa’s en verhalen uit een 

beschermd dorpsgezicht ontdek je in Quartier Sénégalais: een wijk die doet dromen.  

Meer: www.tij-dingen.be/mei-2021/erfgoedapp-ontdek-de-drie-tours.  

 
Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/cultuur-erfgoed 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tij-dingen.be/mei-2021/erfgoedapp-ontdek-de-drie-tours
http://www.koksijde.be/cultuur-erfgoed
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Herontdek het Museum Paul Delvaux  

Na de succesvolle opening tijdens de paasvakantie, heropent het Museum Paul Delvaux opnieuw de deuren 

vanaf mei. We geven twee tips om het museum opnieuw te ontdekken.  

 

Fresco's voor huis van Périer 

Beleef een tijdloos moment en ontdek ook de bijzondere en magistrale muurschilderingen die Delvaux 

ontwierp voor het Brusselse huis van Gilbert Périer.  

 

Een artistieke vriendschap met George Grard 

Voor de eerste keer worden de werken van Paul Delvaux en George Grard samen tentoongesteld in een 

expo gewijd aan de vrouw, eeuwig inspirerende muze. 

 

Bedankt Martine Gautot-Van Deun 

Martine en haar echtgenoot Charles zetten zich in om het werk van Delvaux met zoveel mogelijk mensen 

te delen. Binnenkort geniet ze van haar welverdiend pensioen.  

 

Boek jouw bezoek online: www.delvauxmuseum.be.  

 

© Peter Blanckaert 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.delvauxmuseum.be/
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Stop het pesten en draag PAARS: Koksijde geeft iedereen een 
eerlijke kans 

Brittany McMillan (toen 15 jaar) riep haar medescholieren in 2010 via sociale media op om paars te 

dragen. Waarom? Als teken van solidariteit met LGBT+-jongeren die vaak worden gediscrimineerd.  

Die zogenaamde Spirit Day was een groot succes.  

 

Na het succes in de Verenigde Staten volgden andere landen met een gelijkaardige campagne.  

In 2013 werd de campagne naar Vlaanderen gebracht door vzw JOEN (Jongeren Onder Eén Noemer).  

Die vereniging zorgt dat er elk jaar in de week van 17 mei (Internationale Dag Tegen Holebi-en 

Transfobie) steeds meer onderwijsinstellingen deelnemen aan de campagne PAARS.  

 

Waarom is PAARS belangrijk? 

Verminder zwarte gedachten 

Bijna de helft van LGBT+-personen heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten, dikwijls door 

pestgedrag, uitsluiting, discriminatie en onverdraagzaamheid. Het aantal zelfmoordpogingen is bij 

lesbische meisjes vijf keer hoger dan bij heteromeisjes. 

Tegen holebi- en transfobie 

Eén op tien jongeren vindt homofoob geweld aanvaardbaar. Een kwart van de LGBT+-jongeren kreeg al te 

maken met fysiek geweld. Correcte informatie moet stereotypen doorprikken en vooroordelen ontkrachten. 

Zichtbaarheid: regenboogvlag als symbool 

De campagne draagt bij tot een sfeer van verdraagzaamheid in de maatschappij. Draag paarse kledij of 

accessoires en toon dat je de campagne steunt. Iedereen die de campagne ondersteunt, helpt mee 

discriminatie te verminderen.   

Ook Lokaal Bestuur Koksijde hangt de regenboogvlag uit als symbool voor verdraagzaamheid. Een krachtig 

statement.  

Info: www.paars.today 

 Foto regenboogvlag met Anke Inghelbrecht (beleidsmedewerker) en schepen van Gelijke kansen 

Lander Van Hove.  

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.paars.today/
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Lezing: Waarom is het heerlijk wonen in een 
woonzorgcentrum? 

Veel mensen verhuizen liever naar een woonzorgcentrum dan dat ze alleen thuis blijven wonen. Wat houdt 

ze tegen? De horrorverhalen in de media, de hoge factuur, het feit dat er veel zorgbehoevende ouderen 

wonen én de angst dat ze er zichzelf niet meer kunnen zijn. 

Vooral dat laatste is een groot probleem. Wie naar een woonzorgcentrum trekt, moet elke dag een douche 

nemen, op tijd naar bed gaan, eten wat de pot schaft en ook nog vrolijk meedoen met zangstondes en 

bingonamiddagen. Al kan het ook anders.  

Luister naar het verhaal van Ann Peuteman. Ze is journaliste bij Knack en verdiept zich al jaren in het 

leven van tachtigplussers.  

 

Praktisch  

De lezing vindt plaats op donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur.  

Plaats van afspraak? De bibliotheek.  

Schrijf je in via www.avansa-ow.be, de prijs bedraagt drie euro (5 euro voor niet-leden).  

 

De lezing vindt online plaats als de coronamaatregelen dat vereisen. I.s.m. Avansa Oostende-Westhoek en 

Vlaams Fonds voor de Letteren. 

 

 Foto Ann Peuteman 

 

Mei is Maand van de opvoeding 

Deze maand vinden in de bib verschillende lezingen plaats die een licht schijnen op de opvoeding van 

kinderen en jongeren. Lees het volledig programma in het persbericht hieronder en op  

www.tij-dingen.be/mei-2021/maand-van-de-opvoeding.  

 

TIP  

Boeken op bestelling 

Gebruik de afhaalbib. Ook leveringen aan huis voor 65-plussers en risicopatiënten zijn mogelijk.  

Info: koksijde.bibliotheek.be/afhaalbib.  

Wil je boeken terugbrengen zonder naar de bibliotheek te komen? Lever ze in via de inleverbus in de 

ondergrondse parking (-1) van cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

 

 

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/mei-2021/maand-van-de-opvoeding
mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Ontdek vijf opvoedingstips tijdens de Maand van de 
opvoeding 
Groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke 

dag voor dat kinderen opgroeien in een warme leefomgeving. Tijdens de Maand van de opvoeding krijg je 

tips die jou inspireren. 

 

Het Huis van het Kind Koksijde koos vijf interessante thema's voor je uit.  

Onderwerpen waaruit je als ouder of opvoeder leert. Of personen bij wie je je licht kan opsteken als je het 

even niet meer weet. Want ook dat is opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. En dat is oké. 

 

✓ Slaapt de kleine al?' door Ada Van Moorhem op dinsdag 4 mei om 19.30 uur in de bibliotheek 

✓ Opendeur speelotheek De Speelkriebel op woensdag 5, 12, 19 en 26 mei (14-17 uur), Zeelaan 42  

✓ Work-out voor jonge ouders met kinderen (door Tim Steurbaut) op woensdag 12 mei om 18 uur, online 

✓ Hooggevoeligheid bij kinderen door Anja Claeys op donderdag 20 mei om 19.30 uur in de bibliotheek  

> uitgesteld naar 2022.  

✓ Boekstartdag voor de allerkleinsten op zaterdag 22 mei: 10-12 uur en 14-17 uur in de bibliotheek 

✓ Work-out voor tieners (door Elona Larcin) op dinsdag 25 mei om 19 uur, online 

Alle activiteiten zijn coronaproof. Lezingen vinden online plaats als de coronamaatregelen dat vereisen.  

Lees het volledig programma en alle praktische informatie op  

www.tij-dingen.be/mei-2021/maand-van-de-opvoeding.  

 

Wat is het Huis van het Kind Koksijde? 

Een netwerk van organisaties die werken met kinderen en gezinnen. Verschillende diensten werken samen 

om de band tussen (aanstaande) ouders en kinderen te versterken.  

Het huis van het Kind Koksijde biedt kansen aan elk kind en iedere jongere in Koksijde om zichzelf 

maximaal te ontplooien. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen.  

Meer info: www.koksijde.be/huisvanhetkind  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De leistenen van de Duinenabdij: daar zat muziek in 

Overal waar je komt, hoor je muziek. In de supermarkt, in het station en zelfs op straat. Weet jij welke rol 

muziek speelde in het abdijleven?  

Het muziekschrift in de Duinenabdij beperkte zich niet alleen tot geschreven bronnen. Ook op 

gebruiksvoorwerpen en leistenenfragmenten staan ingekraste notenbalken en muzieknoten.  

 

Muzikale leisteengraveringen 

We onderscheiden drie categorieën van muzikale leisteengraveringen. De eerste categorie bevat de leien 

met daarop lege notenbalken. Die dienden voor (tijdelijke) muzieknotatie en werden na gebruik gewist.  

De tweede soort zijn de leien met ingekraste muzieknotatie. De leistenen werden gebruikt als tijdelijk 

materiaal voor compositie. En werden waarschijnlijk weggegooid na het kopiëren. De laatste categorie 

bestaat uit leien met een duurzamer gebruik, bijvoorbeeld om muziek te memoriseren door koorzangers. 

Deze leien bevatten langere muziekfragmenten en zijn vaak aangevuld met aantekeningen.  

 

Muzikale graveringen op andere voorwerpen 

In de waterput van het grote pand van de Duinenabdij werd een tinnen bord gevonden. Er zijn heel wat 

gebruikssporen, maar wie goed kijkt, ontdekt een notenbalkje met twaalf noten. Misschien had de 

eigenaar een muzikale ingeving tijdens het eten of had hij een vervelende oorwurm in zijn hoofd die hij 

moest neerkrassen. 

 

Muzikale middeleeuwen 

Het grootste deel van leisteenfragmenten met muzikale graveringen treffen we aan in religieuze contexten. 

Maar ook . Werd er muziekles gegeven in de abdij van O.L.V. Ten Duinen? Of gaat het om onafgewerkte 

aantekeningen op leisteen? Muziekeducatie was zeker vanaf de vijftiende eeuw een onderdeel van de 

opvoeding.  

 

Muzikale Idesbald 

Ondanks het grote aantal bewaarde handschriften uit de Duinenabdij, zijn er weinig handschriften die het 

muzikale leven documenteren. Wat wel opvalt, is de verscheidenheid aan muzieknotatievormen in die 

handschriften. Ook Idesbald was een gedreven cantor. Ten Duinen had dus waarschijnlijk een toegewijde 

muzikale cultuur. 

Lees het volledig verhaal op:  

www.tij-dingen.be/leistenen-van-de-duinenabdij en www.tenduinen.be/blog 

 Beeld duinenhandschrift © Grootseminarie Brugge 

 

Info: Abdijmuseum Ten Duinen, A. Verbouwelaan 15, T. 058 53 39 50, info@tenduinen.be, 

www.tenduinen.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Burgeronderzoek naar hitte en droogte: Curieuzeneuzen in 
Koksijde 

De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. En dat voelen we, want onze zomers worden warmer en 

droger. Je hebt het zeker al gezien in je tuin: meer dorre plekken in het gazon en tijdens een hittegolf 

verliezen bomen sneller bladeren. Ook landbouwers en beheerders van natuurgebieden ondervinden steeds 

meer directe gevolgen van hitte en droogte. 

 

Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en natuurgebieden tegen die droogte? En hoe zorg je dat 

jouw tuin tijdens een hittegolf koel blijft? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste 

burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. 

 

Ook Lokaal Bestuur Koksijde registreerde zich om deel te nemen. In de binnentuin van het NAVIGO-

museum zit een sensor in de grond die de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem meet.  

Wil je meer weten? Kijk dan op www.curieuzeneuzen.be  

 

Eerste digitaal klimaatatelier op 20 mei 

 

Klimaatverandering is geen ver-van-je-bedshow. Alleen met de inzet van alle inwoners halen we de 

doelstellingen. En daarom hebben we ook jou nodig. Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind 

jij belangrijk in Koksijde? Wat wil je zelf doen of wat doe je al? Kom naar het eerste digitaal klimaatatelier 

waar we samen acties uitwerken.  

 

Programma  

 Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatbestendig wonen en leven?  

 Hoe maken we duurzame mobiliteit in Koksijde mogelijk? 

 Sta je versteld van de toenemende droogterecords en wil je dat probleem aanpakken? 

 

Het klimaatatelier vindt plaats op donderdag 20 mei van 19.30 tot 21 uur. Schrijf je in via 

ina.vanthienen@koksijde.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Als je de zilte lucht opsnuift en een meeuw hoort krijsen, ben 
je aan de kust 

Meeuwen maken deel uit van de kust: de één kan niet zonder de ander. Door toenemende menselijke 

activiteit hebben we hun natuurlijke broedgebieden ingepalmd. Maar een meeuw is slim en past zich aan. 

Eten vind je niet alleen in zee, maar ook in het restafval dat mensen achterlaten. Een nest maken? Dat kan 

ook op het dak van een flatgebouw.  

 

De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke 

broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte 

daken. 

 

We vinden de aanwezigheid van meeuwen soms hinderlijk. Maar als we nu eens even slim zijn als de 

meeuwen en ons gedrag ook aanpassen? Door een paar simpele regels kunnen mens en meeuw perfect 

samenleven. 

 

Voeder meeuwen niet 

Zorg dat ze geen voedsel vinden in je restafval door de afvalzak op tijd (om 8 uur, niet te vroeg en niet te 

laat) buiten te plaatsen of door een restafvalcontainer te gebruiken. 

 

Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats 

Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak van 15 maart tot eind juni. Verwijder 

nestmateriaal en zorg voor hindernissen (een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen 

landen. Doe dit wel op een verantwoorde manier.  

Is er toch een nest – met eieren of jongen – op jouw dak? Dan zijn de mogelijkheden beperkt, want 

meeuwen zijn beschermde dieren. Je kan jouw terras wel afschermen met een grote parasol.  

 

Tip  

Meld het broedgeval aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Zij geven je tips om dit in de 

toekomst te voorkomen. Wil je nog meer informatie? Surf dan naar www.meeuwenindestad.be 

Welke meeuwen zie je aan onze kust? Ontdek het op www.tij-dingen.be/mei-2021/milieu-en-omgeving.  

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Metaaldetectie: de gemeente werkt graag met jou samen 

Deze hobby, gepaard met unieke vondsten, leeft bij de mensen. Metaaldetectie spreekt een breed publiek 

aan. Als Onroerend Erfgoedgemeente wil Koksijde samenwerken met metaaldetectoristen:  

als aanspreekpunt voor kennisdeling, meldingen en erkenning. Binnen het kluwen van Vlaamse en federale 

wetgeving wordt zo het erfgoed in stand gehouden.   
 

Koksijde werkt graag met jou samen 

Deze hobby, gepaard met unieke vondsten, leeft bij de mensen. Metaaldetectie spreekt een breed publiek 

aan. Als Onroerend Erfgoedgemeente werkt Koksijde samen met metaaldetectoristen: als aanspreekpunt 

voor kennisdeling, meldingen en erkenning. Binnen het kluwen van Vlaamse en federale wetgeving houden 

we samen ons erfgoed in stand. Info: cultuur@koksijde.be 

 

Metaaldetectie is hip 

Op het strand van Koksijde zie je vaak mensen aan het werk met een metaaldetector. Maar wist je dat dit 

niet zomaar mag? Vlaanderen telt 4.680 erkende metaaldetectoristen en dat aantal groeit. 

 

Hoe krijg je een erkenning? 

Om aan metaaldetectie te doen, moet je erkend zijn. Deze erkenning is gratis en vraag je aan bij het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen (zoals meerderjarig zijn) en 

een gedragscode volgen.  

 

Toelating van de eigenaar 

Je vraagt altijd toelating aan de eigenaar of de beheerder van het perceel waar je wil zoeken. Dit geldt ook 

voor openbare domeinen zoals het strand of de duinen. Plaatsen waarvoor Lokaal Bestuur Koksijde je 

toelating kan geven. Je mag nooit zoeken op beschermde archeologische sites of op terreinen waar wordt 

opgegraven. Ook niet als je toestemming kreeg van de eigenaar. 

 

Wat doe je met je vondsten? 

Een Romeinse mantelspeld, een helm uit de Eerste Wereldoorlog of een Merovingische munt zijn 

archeologische vondsten. Meld je vondst bij Lokaal Bestuur Koksijde en online aan het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. Zo krijgen onderzoekers en beheerders van archeologisch erfgoed een beter inzicht in 

de vindplaatsen en hun geschiedenis. Vondsten zijn niet zomaar je eigendom, ze blijven altijd van de 

eigenaar van de grond. Wil je je vondst houden? Dan spreek je dat best op voorhand af.  

 

Magneetvissen 

Alle regels voor metaaldetectie gelden ook voor magneetvissen. Magneetvissen (vissen met een sterke 

magneet op zoek naar metalen, red.)  is niet zonder risico en daarom verbiedt de Vlaamse Waterweg 

magneetvissen in alle bevaarbare waterlopen. Ook in niet-bevaarbare waterwegen wordt dit afgeraden. 

 

Interview met Guy Marteel 

Guy Marteel schuimt de akkers af met zijn metaaldetector, op zoek naar geschiedenis. Koksijdenaars 

kennen Guy misschien als voormalig redder van het Hoge Blekkerbad, postoverste van de reddingspost 

Duinpark of van bij de groendienst. Vandaag is Guy vooral bezig met het verleden.  

Meer weten over de passie van Guy? Lees het op www.tij-dingen.be/guy-marteel.  

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.tij-dingen.be/mei-2021/ik-wil-kennis-overbrengen-aan-de-volgende-generaties
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Info: cultuur@koksijde.be - www.koksijde.be/metaaldetectie, www.vondsten.be,  

www.onroerenderfgoed.be/ik-ben-metaaldetectorist.  

 

=> Foto Dirk Marteel 

Terug naar de inhoudstafel 
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Word jij onze nieuwe procesbegeleider val- en 
fractuurpreventie in regio Veurne? 

  
Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij woonzorgcentra in zorg en welzijn 

hulp krijgen van een procesbegeleider. Het gaat om hulp bij het implementeren van een thema-specifieke 

methodiek. Het Vlaams Instituut Gezond Leven neemt samen met de Vlaamse Logo’s de coördinatie op 

zich. Als procesbegeleider heb je het meeste contact met de partnerorganisatie die de methodiek 

ontwikkelde. Voor het thema val- en fractuurpreventie is dit het Expertisecentrum Val- en 

fractuurpreventie Vlaanderen (EVV).  

  

Wil jij het preventief gezondheidsbeleid in woonzorgcentra mee vormgeven voor het thema val 

en fractuurpreventie? Kijk of je in aanmerking komt en dien je kandidatuur in! 

 

Meer informatie over het project procesbegeleiding: 

https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventie-in-woonzorgcentra   

 

Meer informatie over het profiel: https://www.gezondleven.be/files/procesbegeleidingwzc/Profiel-

procesbegeleider_val-en-fractuurpreventie_oktober-2020.pdf   

 

Meer informatie over het implementatieplan: https://storage.googleapis.com/smooty-

1220.appspot.com/uploads/3124/1575623411_20191205ImplementatieplanvalenfractuurpreventieVlaams

eWZCversieWZCFINAAL.pdf 

  

 

De aanvraag om in aanmerking te komen als procesbegeleider kan je doen door je CV en 

motivatiebrief door te sturen naar: expertisecentrum@valpreventie.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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