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Nuttige weetjes   

    

Verlenging dinsdagmarkt Sint-Niklaasplein Oostduinkerke 
De dinsdagmarkt in Oostduinkerke vindt t.e.m. eind maart plaats op de huidige locatie bij de Sint-

Niklaaskerk, van 8 tot 13 uur. Vanaf april tot eind september verhuist deze markt dan opnieuw naar de 

Zeedijk. Info: kevin.louwye@koksijde.be – 058 53 30 41  

Foto 

 

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke voorzien van nieuwe 

overkapping 
De vroegere lichtkoepels van de gemeenteschool Oostduinkerke waren aan vernieuwing toe en werden 

onlangs vervangen door een hellend dak. Deze nieuwe overkapping biedt een betere bescherming tegen 

vochtigheid en warme temperaturen, ideaal voor de wachtende ouders/kinderen.  

Na goedkeuring bouwvergunning werd dit aanbesteed en kreeg de firma Maes en Coucke de opdracht.  

 Foto Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde v.l.n.r.: schepen van Onderwijs Lander Van Hove, 

schooldirecteur Steven Maes, diensthoofd Technisch Bureau Audrie Reynaert, Michael Goethals 

(Maes & Coucke BV) en architect Stefaan Depla. 

 

Blijf op de hoogte uit uw kot: schrijf je nu in voor de nieuwsbrief 
Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Koksijde? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief 

boordevol weetjes en interessante info. Je ontdekt ook meteen de leukste evenementen, iets waar we 

allemaal naar uitkijken.  

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

werken, mobiliteit, vacatures) en tips uit de vrijetijdsagenda. 

 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:kevin.louwye@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 3/25 

 

 

 

 

Nieuw clubhuis voor Atletiek Club Koksijde op sportpark 
Hazebeek 

In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de bouw van een nieuw clubhuis voor Atletiek 

Club Koksijde. Het komt te staan vlak naast de atletiekpiste in sportpark Hazebeek en wordt 

opgetrokken als houten constructie, zodat dit mooi integreert in de groene omgeving van het 

sportpark. 

 

Clubhuis met overdekte buitenruimte 

Het nieuwe clubhuis zal dienen als bergruimte voor trainingsmateriaal, zoals karren voor de steeplebalk 

en hordes, speren, discussen, kogels, etc. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om bij heel slecht weer 

indoor trainingsmomenten te organiseren onder de vorm van krachttraining.  Ook het secretariaat van de 

club zal er een plaatsje krijgen en wanneer wedstrijden gehouden worden zal het clubhuis ook onderdak 

bieden aan de wedstrijdjury. Een bar, kleedkamers en sanitair worden niet voorzien; die zijn voldoende 

beschikbaar in de dichtbij zijnde gebouwen op het sportpark Hazebeek. 

 

Aan de voorkant van het clubhuis wordt een grote overdekte buitenruimte gecreëerd, wat de vele atleten 

van ACK zal toelaten om bij regenweer te schuilen, alsook de supporters bij wedstrijden en 

toeschouwende ouders tijdens de trainingen van de jongste atleten. 

 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Atletiek Club Koksijde groeide de laatste jaren uit tot een club 

met meer dan 200 leden en er heerst een zeer aangename familiale sfeer waar iedereen welkom is. Dit 

nieuwe clubhuis zal de club ongetwijfeld nog extra groeimogelijkheden geven! Ik ben verheugd dat 

jongeren extra mogelijkheden krijgen om te sporten”. 

 

Een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis van ACKvzw (Atletiekclub Koksijde) 

Voorzitter (a.i.) Tom Van Mossevelde: "Enkele jaren na het aanleggen van een nieuwe kunststofpiste 

krijgt de club nu een prachtig nieuw clubhuis van waaruit wij onze werking voor trainers, alle jonge en 

oudere atleten en recreanten verder kunnen uitbouwen. En dit dankzij de uitstekende samenwerking met 

Lokaal Bestuur Koksijde, de technische diensten en de sportdienst van Koksijde.” 

 

Als onderdeel van Marathon Atletiekclub Westhoek, is Atletiek Club Koksijde trots op een sterk 

trainerskorps met een succesvolle jeugdwerking. Ook voor de volwassen recreant zijn er heel wat 

mogelijkheden om aan de conditie te werken. De jaarlijkse Start to Run sessie is na meer dan vijftien 

edities een ware klassieker geworden. Op sportpark Hazebeek kan de club gebruik maken van de up-to-

date atletiekpiste met 6 banen in de rechte lijn en 4 banen rondom en van een ideale uitvalsbasis voor 

lopen over straat, in de duinen en op het strand.  Atletiek Club Koksijde groeide de laatste jaren uit tot 

een club met meer dan 200 leden en er heerst een zeer aangename familiale sfeer waar iedereen welkom 

is. Dit nieuwe clubhuis zal de club ongetwijfeld nog extra groeimogelijkheden geven! 

 

Meer info: sportdienst  - 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Facelift voor de Nieuwpoortsteenweg met veilige fietspaden 

 

In de loop van 2021 starten de langverwachte werken voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg 

(tussen de Farazijnstraat en de watertoren).  

 

Een deel van de N396 (Koksijdesteenweg, Houtsaegerlaan, Vandammestraat) is al voorzien van veilige 

fietspaden. Nu is dit deel van de Nieuwpoortsteenweg ook aan de beurt. Naast de aanleg van veilige 

fietspaden, gescheiden door een groenstrook, worden ook veilige en toegankelijke bushaltes aangelegd.  

Het voetpad in het centrum breidt een stuk uit en men legt riolen aan. 

Met deze werken wordt ook een deel van de woningen in de Karthuizerstraat aangesloten op het 

openbaar rioleringsnet alsook de Labeurhoek. 

 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Als fietsgemeente blijven we verder investeren in veilige 

fietspaden. We zijn dan ook blij dat we ook hier een goeie partner hebben gevonden bij de Vlaamse 

Overheid en in het bijzonder het Agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen. We gaan hier een mooi 

project van maken!” 

 

Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de openbare verlichting te herbekijken volgens de 

nieuwe lichtvisie van de Vlaamse Overheid. Sowieso wordt alle nieuwe openbare verlichting led-

verlichting. 

 

Deze werken worden geraamd op 6.125.063,99 euro (incl. BTW) waarvan 3.786.403,9 euro ten laste van 

de Vlaamse Overheid via de samenwerkingsovereenkomst rond fietspaden en 2.248.660,09 euro ten 

laste van de gemeente Koksijde. Van het deel ten laste van de gemeente wordt nog iets meer dan 

700.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse milieumaatschappij voor de aanleg van riolering. 

 

Momenteel worden de administratieve procedures doorlopen. Verdere communicatie rond de uitvoering 

volgt later nog. 

 

 

Meer info? 

- Beleidsverantwoordelijke  

o Burgemeester Marc Vanden Bussche, burgemeester@koksijde.be – 058 53 30 30  

- Technische dienst – balie openbare werken 

o 2de verdiep gemeentehuis, wegenwerken@koksijde.be  – 058 53 34 35  

 

Bijlagen 

- 3-d beelden 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:burgemeester@koksijde.be
mailto:wegenwerken@koksijde.be
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De verfraaiing van Koksijde-Dorp wordt verdergezet met de 
herinrichting Kerkstraat  

 

Na de herinrichting van de Zeelaan, het Hegerplein en de Noordstraat in Koksijde-Dorp, start de 

gemeente in 2021 met de heraanleg van de Kerkstraat. 

 

Bij deze herinrichting trekt Lokaal Bestuur Koksijde volop de kaart van de fietser, door het aanleggen van 

aparte fietspaden waar dit mogelijk is. Waar de ruimte beperkter is, en aansluitend aan de Noordstraat, 

worden fietssuggestiestroken voorzien. Alle voetpaden worden vernieuwd en aan de zuidkant (kant 

Kerkhof) komt een parkeerstrook afgewisseld met groenvoorzieningen (bomen). Ter hoogte van de zaal ‘t 

Oud Schooltje en toegang tot de Sint Pieterskerk wordt het materiaal aangepast om het plein visueel te 

laten doorlopen over de rijweg. Het rondpuntje t.h.v. de Galloperstraat verdwijnt en wordt vervangen 

door een overzichtelijkere inrichting die ook veiliger moet zijn voor de vele fietsers. 

Naast het vernieuwen van de bovenbouw worden ook riolen aangelegd voor respectievelijk vuilwater en 

regenwater. 

 

Burgemeester Vanden Bussche: “Ik ben blij dat we dit dossier kunnen opstarten, omdat naast de 

verfraaiing ook de waterproblematiek wordt opgelost waar de plaatselijke bewoners ten zeerste over 

klaagden. Hierdoor hebben we beslist niet langer te wachten op de aangevraagde subsidies maar alles 

zelf te financieren. Ook de mooie Sint Pieterskerk zal door de heraanleg nog beter tot zijn recht komen”. 

 

Het ontwerp is van het studiebureau Plantec uit Oostende en de kostprijs wordt geraamd op 1.250.000 

euro (inclusief BTW). 

 

Binnenkort starten ook de werken voor de aanleg van de verkaveling rond betaalbaar wonen met 

aansluitend op de Kerkstraat een parking voor een 16-tal auto’s. Deze werken zijn reeds aanbesteed en 

zullen binnenkort van start gaan. 

 

Voor meer info over deze en andere wegenwerken: www.koksijde.be/wegenwerken.  

 

Meer info? 

- Beleidsverantwoordelijke  

o Burgemeester Marc Vanden Bussche, burgemeester@koksijde.be – 058 53 30 30  

- Technische dienst – balie openbare werken 

o 2de verdiep gemeentehuis, wegenwerken@koksijde.be  058 53 34 35  

 

 

Bijlagen 

- 3-d beelden 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Openbare werken 
 

Werkzaamheden 
Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde 

informeert je zo goed mogelijk over de planning.  

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

De Technische dienst houdt deze pagina (dagelijks) up-to-date.  

 

Geplande werken 
Via de kaart van geopunt, de link staat op www.koksijde.be/geplande-werken, raadpleeg je de 

wegeniswerken die hinder veroorzaken.  
 

Overzicht van plaatsen waar de komende weken en maanden werken gepland zijn: 
 

✓ Renovatie Polderstraat 

✓ Aanleg voetpad NAVIGO-museum 

✓ Aanleg fiets- en wandelpad in de Dorpsstraat 

✓ Vernieuwen persleiding Witte Burg 

✓ Herstel Vrijheidsstraat 

 

Werken in uitvoering 
Koksijde-Bad: parking Ter Duinenlaan 

Uitbreiding van de openbare parking naast het Politiehuis. Ook de voetpaden en opritten worden 

aangepast. 

 

Koksijde-Bad: heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lusthuisjesstraat 

Start van de werken was voorzien voor eind oktober. Er worden nieuwe rioleringen aangelegd.  

 

Sint-Idesbald: heraanleg voetpaden op de Zeedijk tussen Grardplein en Zavelplein 

Een gedeelte van het voetpad is opgebroken. In dit deel zijn de nutsmaatschappijen ondertussen gestart 

met de aanleg van nieuwe leidingen. Na de aanleg van leidingen, start men met een volgende fase en 

herhaalt men telkens deze werkwijze. De werken evolueren van het Zavelplein richting G. Grardplein.  

 

Opgelet: geplande data kunnen altijd veranderen door weersomstandigheden. 

 

Gebruik je het openbaar domein? 
Ben je toe aan nieuwe ramen of een klein herstel aan je dak? Plan je een verhuis of leg je je tuin of oprit 

aan? Of kies je voor een volledige verbouwing van je woning? 
 

Dan volstaat je tuin of oprit dikwijls niet om de materialen te plaatsen of om werkzaamheden uit te 

voeren met een kraan, container, verhuislift of vrachtwagen. In dat geval maak je gebruik van het 

openbaar domein. Daarvoor heb je een vergunning nodig en die vraag je aan bij Lokaal Bestuur Koksijde. 

Foto inname openbaar domein 
 

Praktisch 

Deze vergunning aanvragen kan makkelijk via www.koksijde.be/werven.   
 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/wegenwerken
http://www.koksijde.be/werven
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Download nu de contactopsporingsapp 

De Coronalert app is het nieuwe instrument in de strijd tegen COVID-19: een gratis en eenvoudig te 

gebruiken mobiele applicatie om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact 

bent geweest met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten die je niet persoonlijk kent. 

Deze toepassing draagt zo bij tot een snellere contactopsporing.  

 

Hoe werkt Coronalert? 

De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen in contact komt, op minder dan 1,5 meter en 

langer dan 15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein, bus of op café naast iemand zit. Dankzij de 

app krijg je automatisch een waarschuwing als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste 

als die andere persoon ook de app gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien gebeurt dat 

anoniem. Je weet niet wie de besmette persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel dat er 

een risico op besmetting is.  

 

Testresultaat 

Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen hebt, op reis was in een rode zone of in contact 

was met een besmet persoon)? Dan ontvang je het resultaat direct in de app. Zo ben je meteen op de 

hoogte. Laat bij het voorschrijven de testcode van je app registeren of voer zelf de testcode in die je 

kreeg van je arts.  

 

Hoe gebruik je de app? 

1. Download de app gratis via je gebruikelijke app store. 

2. Installeer de app en geef toestemming om Bluetooth te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit. 

3. Check regelmatig je meldingen: zo bescherm je jezelf en de anderen.  

 

Info: www.coronalert.be 

Afbeelding corona-app 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Burgerparticipatie: eerste realisaties 
iedereenmee.koksijde.be zijn afgerond 

In Koksijde willen we jou zoveel mogelijk betrekken, bij het beleid of bij specifieke projecten.  

Het platform iedereenmee.koksijde.be is de tool die Lokaal Bestuur Koksijde hierbij gebruikt. De eerste 

concrete realisaties zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeentediensten.  

Enkele voorbeelden: 
 

Grondmarkerkeringen Noordzeedreef 

In deze straat zijn twaalf extra grondmarkeringen en één extra verkeersbord aangebracht om de 

voorrangsregel (van rechts) te benadrukken. Foto 
 

Bandenspanning 

Binnen het project van de deelfietsen wordt een lastenboek opgemaakt om degelijke fietspompen aan te 

kopen. Dus dit is nog onder voorbehoud. De fietspompen zouden een plaats krijgen aan de parkings, 

zoals aan het station en het gemeentehuis. Er wordt verder uitgekeken naar andere geschikte plaatsen.  
 

Pictogrammen op regenboogzebrapad 

Op het kleurrijke zebrapad staat o.a. de aanbeveling om gsm-gebruik te vermijden terwijl je de straat 

oversteekt. Het aanbrengen van deze pictogrammen zit voorlopig nog in een testfase. Foto 
 

Laat je idee achter 

Via iedereenmee.koksijde.be is het als burger mogelijk om op elk moment een idee achter te laten of een 

vraag te stellen. Ook de medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde zetten dit platform in voor interne 

inspraakprocessen of om burgers bij een plan of project te betrekken. Op de homepagina zie je welke 

processen actief zijn of in welke fase een proces zich bevindt.  

 

Hoe log ik in op het platform? 

Log in door je aan te melden met je voornaam, naam en e-mailadres. Je kunt ook je Google- of 

Facebook-account gebruiken. Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar voor anderen. 
 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde krijgt een wonderwoud 

Lokaal Bestuur Koksijde plant een nieuw bos(je) aan in het park van het Abdijmuseum Ten Duinen.  

Met steun van de provincie West-Vlaanderen wordt een Wonderwoudje voorzien, mét een boom voor elke 

pasgeborene. 
 

Vorige maand vroeg de gemeente al door middel van een enquête naar jouw mening via 

iedereenmee.koksijde.be. Zo kreeg je de kans om te zeggen in welk bos jij je thuis voelt. Daar houden 

de ontwerpers van Bos+ rekening mee bij de opmaak van het bosplan. 
 

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

extra verkoeling bij extreme warmte. 

 

 
 

Dien jouw groen idee in  
 

Een bosje of boomgaard bij jou in de buurt aanplanten? Een buurttuin uitbreiden? Of een groen 

speelelement of vlindertuin aanleggen om de hoek? 
 

Hebben jij, jouw buren of jouw vereniging een voorstel? Of broed je op een idee?  

Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan jouw crowdfundingscampagne voor een 

groen initiatief in en nabij je dorp of buurt!  
 

Meld jouw project aan voor 26 november. 
 

Tip: in buurgemeente Veurne legden de bewoners van de wijk Petit Paris een buurttuin aan.  

Laat dat initiatief jou overtuigen. 

 

Info: www.rlwesthoek.be/landschapsfonds 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.rlwesthoek.be/landschapsfondsprojectstarten/
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Expo Dach 2.0: uitstel is geen afstel 

Voor wie uitkeek naar de tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde in samenwerking met 

S.M.A.K., hebben we goed nieuws. Vanaf april 2021 heten we jou met veel plezier welkom op deze 

tentoonstelling. Na Ungenau (Geel, 2015), TRUST (Luik, 2018) en House of Opportunity (Menen, 2020) is 

dit de vierde expo waarbij een selectie werken uit de collectie van het museum wordt tentoongesteld op 

een externe locatie. 

Volg de facebookpagina van het Kunstencentrum Ten Bogaerde en blijf op de hoogte! 

 

Oproep: Wil jij een tentoonstelling organiseren in 2022? 
De geplande expo’s van dit jaar worden verplaatst naar 2021, maar wij blijven op zoek naar nieuw talent.  

Wil jij jouw werken tonen aan het Koksijdse publiek? Lees dan de tentoonstellingsvoorwaarden na op 

www.koksijde.be/tentoonstelling-organiseren. Bezorg je kandidatuur met CV en portfolio aan dienst 

Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be) en wie weet word jij uitgekozen. Veel succes! 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Financiële steun voor jonge kunstenaars uit West-Vlaanderen 
Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun aan jonge 

(podium)kunstenaars die het moeilijk hebben door de coronacrisis. 
 

Jonge kunstenaars (tot 30 jaar) die wonen of werken in West-Vlaanderen en financiële schade leden door 

de coronamaatregelen kunnen een aanvraag tot ondersteuning indienen. Deze oproep is vooral voor 

artiesten binnen de podiumkunsten. De steun bedraagt tussen de 2.000 en 4.000 euro. 

Info: www.kbs-frb.be/Activities/Calls/2020/20200927ND  

 
Terug naar de inhoudstafel 

 
 

  

http://www.koksijde.be/tentoonstelling-organiseren
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
http://www.kbs-frb.be/Activities/Calls/2020/20200927ND
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Maak kennis met onze begraafplaatsen 

De periode van Allerheiligen komt eraan.  Veel mensen vinden in deze periode troost in het 

bezoeken van het graf van een geliefde. 

De gouverneur heeft beslist dat vanaf vandaag tot en met 8 november iedereen vanaf 12 jaar 

verplicht is om een mondmasker te dragen op alle begraafplaatsen in onze provincie.  Hou ook 

altijd voldoende afstand van elkaar.  Voel je je onzeker, ga dan eens langs op een minder druk 

moment als het kan.   

Hou ook rekening met de instructies van jouw stad of gemeente als die er zijn. 

We wensen dat iedereen in deze moeilijke dagen troost vindt. 

 

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn niet meteen de meest sexy gespreksonderwerpen. Maar ook de dood 

maakt helaas deel uit van het leven. In onze gemeente vind je twee kerkhoven en twee begraafplaatsen: 

hier primeren rust en bezinning. Deze locaties bieden naast stilte ook een soort schoonheid. Leer deze 

vier verborgen plekjes kennen aan de hand van deze leuke weetjes.  

 

Sint-Pieterskerkhof (Kerkstraat 30B, Koksijde-Dorp) 

Ken je het meest merkwaardige graf op het Sint-Pieterskerkhof? Je vindt het in blok A, rij 18 – praktisch 

tegen de kerkmuur. Het is één van de oudste graven van het kerkhof. Door erosie en korstmossen is de 

tekst op het grafteken zelfs moeilijk leesbaar. Het graf behoort toe aan Robert Edwards. Deze zeekapitein 

viel op 24 oktober 1870 overboord van de Lady Cartier ter hoogte van Duinkerke. Drie dagen later 

spoelde zijn lichaam aan op het strand van Koksijde. 

Foto  

 

Gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke (A. Geryllaan 5, Oostduinkerke-Dorp) 

Deze begraafplaats is pas sinds begin 1957 in gebruik als vervanging van het kerkhof rond de Sint-

Niklaaskerk (stond vroeger aan het NAVIGO-museum) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

verwoest. Dat kerkhof werd in 1960 officieel gesloten en de graftekens en de graven met een 

eeuwigdurende vergunning werden ontgraven en in nieuwe kisten naar de begraafplaats overgebracht. 

De oude graven zijn gegroepeerd in blok B (helemaal achteraan). Foto 

 

Kerkhof van Wulpen (Dorpsplaats, Wulpen) 

Hou je van die oude ijzeren kruisen? Dan moet je zeker een kijkje nemen op het kerkhof van Wulpen. In 

vergelijking met Koksijde en Oostduinkerke vind je hier meer giet- en smeedijzeren kruisen. Er zijn 

verschillende types van deze kruisen, indertijd meestal vervaardigd door de firma Nestor Martin – ook 

bekend van de kachels. Zo staan er in blok F zeven grote, gietijzeren kruisen van de familie Florizoone.  

 

Coxyde Military Cemetery (Robert Vandammestraat, Koksijde-Dorp) 

De Britse militaire begraafplaats is de grootste aan onze kust. Naast de 1.507 doden uit de Eerste 

Wereldoorlog liggen hier ook 155 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de gedachte dat 

iedereen in de dood gelijk is, vonden hier naast Britten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen en 

Zuid-Afrikanen ook tien Duitsers hun laatste rustplaats.  

Foto    

 

Wist je dat de termen begraafplaats en kerkhof soms voor verwarring zorgen?  

Een “kerkhof” ligt rond de kerk en is dus een begraafplaats rond een kerkgebouw. Door plaatsgebrek 

werden grotere “begraafplaatsen” aangelegd vanaf het bewind van Napoleon (negentiende eeuw).  

 

Info: www.koksijde.be/begraafplaatsen  
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Waarom zetten we chrysanten op een kerkhof? 

Chrysanten waren oorspronkelijk goudgeel en danken daaraan ook hun naam: chryso is het Griekse 

woord voor goud en anthemom betekent bloem. In het begin van onze jaartelling werden in China al 

chrysanten gekweekt en daar werden ze beschouwd als heilige bloemen. Vanaf de achttiende eeuw 

raakte deze bloemensoort ook bij ons ingeburgerd. 

 

Inmiddels zijn chrysanten niet alleen geel, je vindt ze in alle kleuren. Het zijn najaarsbloemen die heel 

lang houdbaar zijn, waardoor ze ideaal is als kerkhofbloem – maar dat is niet de enige reden. Hoewel wij 

de chrysant met de dood associëren, staat deze bloem in Azië (en dan vooral in Japan en China) symbool 

voor geluk, lang leven en gezondheid. Met een chrysant wensen we onze overledene dus eigenlijk het 

eeuwige leven toe. 

 

Wist je dat… de chrysant het nationale symbool is van Japan?  

Het keizerlijke zegel is een gestileerde chrysant.  

 

Sterretjesweides als laatste rustplaats voor doodgeboren kinderen 
In Koksijde zijn er twee sterretjesweides: op de begraafplaatsen van Koksijde en Oostduinkerke. Op zo'n 

weide krijgen doodgeboren kindjes een laatste rustplaats en zo kunnen ouders hun doodgeboren 

kinderen herdenken op een tastbare plaats. Gemarkeerd door een sterretje. 

 

Deze sterretjesweides werden onlangs heraangelegd. De haagaanplantingen van de herdenkingsplekken 

zien eruit als een gebroken hart. Tussen de twee helften van het gebroken hart staat een prachtig beeld 

in de vorm van een beer omringd door sterren.  

 

Wist je dat… het gras dat werd gezaaid op de sterretjesweide ook gebruikt wordt op Engelse kerkhoven? 

Deze grassoort – splendide - kan goed tegen de droogte en is sterker. 

Foto 

 

Zoek de rustplaats van een overledene met het geoloket 
Dit loket is een online toepassing om op te zoeken waar iemand begraven ligt in Koksijde. Je zoekt via de 

computer of je smartphone (via ingave url of door het inscannen van de QR-code op het infobord aan de 

begraafplaats).  

 

Hoe werkt het? 

Via vijf criteria verfijn je je zoekopdracht: 

(deel van de) naam, naam en voornaam, geboortedatum, overlijdensdatum en ligging.  

Als resultaat krijg je de gegevens van de overledene, de ligging van het graf en zelfs een foto. 

 

Ook het funerair erfgoed, de viersterrengraven, staan in het loket en zijn opvraagbaar. 

Tip:  je kan op iedere gemeentelijke begraafplaats een virtuele erfgoedwandeling maken.  

 

Info: www.koksijde.be/geoloket-begraafplaatsen 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Funerair erfgoed in de kijker 

Wist je dat je op een kerkhof of begraafplaats heel wat opsteekt over de lokale geschiedenis? Je vindt er 

oud-burgemeesters, lokale kunstenaars, priesters en (minder) bekende figuren. Sommige graven zijn 

heel eenvoudig, andere heel mooi versierd – maar ze hebben elk een eigen verhaal. Zeker tijdens de 

maand november brengen veel mensen een bezoek aan onze begraafplaatsen – ter nagedachtenis van 

overleden familieleden of dierbaren.  

 

Koksijde beschikt over een uitgebreid aanbod funerair erfgoed. Tijdens de paas- en zomervakantie 

programmeert de dienst Cultuur & Erfgoed zelfs specifieke rondleidingen om deze unieke erfgoedvorm 

extra in de kijker te zetten. Kan je niet wachten? Het is nu al mogelijk– in beperkte kring of met je 

vereniging – om deze erfgoedwandelingen te doen met een gids. 

 

Welke erfgoedrondleidingen (met gids) bieden we aan?  

Zie je een sterretje naast de titel? Dan is er ook een brochure, te koop in de toerismekantoren.  

 

Herinneringen aan een rijk verleden*   

Op het Sint-Pieterskerkhof staan we even stil bij een reeks opmerkelijke graven en bij het leven van 

enkele bekende Koksijdenaars die er hun laatste rustplaats vinden. Zowel de architecturaal uitgewerkte 

schoonheid van de graven en de levensverhalen van de overledenen laten je niet onberoerd. Ook over de 

gerestaureerde Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp) kom je alles te weten. 
 

Stemmen uit het zand*   

Leer via deze rondleiding de burgerlijke begraafplaats van Oostduinkerke kennen, gelegen in de 

Oostvoorduinen. Ook hier zal de architecturaal uitgewerkte schoonheid van de graven en de 

levensverhalen van de overleden u niet onberoerd laten. Hoor de graven vertellen over de geschiedenis 

van Oostduinkerke op deze rustgevende begraafplaats. 
 

Een oase van rust in de duinen: Brits militaire begraafplaats 

Wist je dat de grootste militaire begraafplaats van de Belgische kust op Koksijds grondgebied ligt? Er 

liggen 1.517 slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog en 155 uit WO II. De gids vertelt over de symboliek 

van de graven, de oorlog, de gesneuvelden en de families die nog steeds op bezoek komen.  
 

Wulpen: een overwinning op water en vuur*   

Wulpen is de oudste deelgemeente van Koksijde. Er zijn vondsten die teruggaan tot de tweede eeuw na 

Christus. Tijdens deze bewogen geschiedenis stond Wulpen vaak onder water en werd het dorp vernietigd 

door brand. Tijdens deze wandeling herbeleef je de interessante geschiedenis van dit pittoreske 

polderdorp.  Ook de kerk en het kerkhof komen uitgebreid aan bod. 
 

Memorabele mo(nu)menten* - met de fiets (zonder gids)   

Deze erfgoedfietsroute leid je langsheen het rijke funeraire en militaire erfgoed in Koksijde, Sint-

Idesbald, Oostduinkerke en Wulpen. Hierbij komen niet alleen de talrijke herdenkingsmonumenten en 

kapelletjes aan bod. Je fietst er ook langs kerkhoven en begraafplaatsen.  
 

Praktische informatie 

Rondleidingen voor groepen (momenteel voor maximaal tien personen) reserveer je via 

cultuur@koksijde.be. Kostprijs per gids is 60 euro. De door de gemeente georganiseerde rondleidingen 

tijdens paas-en zomervakantie zijn gratis. 
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Brochures*: Te koop in de toerismekantoren (1,50 euro/stuk).  

Cadeautip: Je vindt er ook het boek Koksijde, tuinen van eeuwige rust (30 euro). 

 

Info: dienst Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40)  

Foto: Funerair Erfgoed - Artan OMD  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kunstwerk van Permeke en Spilliaert aangekocht door 
Koksijde 

Zeezichten en het NAVIGO-museum gaan hand in hand. Zeezichten is niet alleen de titel van een mini-

expo (#zeezichtNAVIGO, nog gratis te bezoeken tot 4 januari), maar ook het onderwerp van twee 

aanwinsten voor Koksijde. Twee prachtige schilderijen, geschilderd door twee kleppers: Constant 

Permeke en Léon Spilliaert.  

 

Constant Permeke - Marine (1925-1927) 

Constant Permeke (1886-1952) geldt als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Vlaams 

expressionisme. Met zijn aparte techniek, die schilderen en tekenen combineerde, verbeeldde hij 

landschappen. Hoewel hij geboren is in Antwerpen, werd de Noorzeekust al snel zijn (tijdelijke) 

woonplaats én het onderwerp van veel werken. Aan de Oostendse kade, op zee of in het visserskwartier 

gaf hij zijn ogen de kost, waarna hij de zeelieden, vissers(vrouwen) en marines in herkenbare 

expressieve stijl aan het doek toevertrouwde. In het midden van de jaren-1920 schilderde hij talloze 

zeegezichten, waaronder ook de aangekochte Marine. Permeke was sterk verbonden met Oostende, maar 

de familie had ook nauwe banden met Oostduinkerke. Henri Permeke, vader van Constant, werd hier 

begraven (naast schilder Louis Artan). Zijn broer Edouard (nonkel van Constant) was dan weer pastoor in 

Oostduinkerke tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Léon Spilliaert - Marine (1935) 

Léon Spilliaert (1881-1946) was een autodidact en een buitenbeentje in de Belgische schilderkunst. 

Tijdens zijn beginjaren leunde hij aan bij het symbolisme, maar doorheen zijn verdere carrière bleek hij 

moeilijk onder te brengen in één stijl. Hij was ook meer tekenaar dan schilder en werkte vooral in 

gouache, aquarel, inkt, pastel en potlood. Net als tijdgenoot (en vriend) Permeke was Spilliaert een man 

van de zee. De geboren en getogen Oostendenaar haalde zijn inspiratie uit nachtelijke zwerftochten door 

zijn geboortestad en lange wandelingen langs het strand. Zijn meest bekende werken, uit de vroege 

twintigste eeuw, schepten een desolaat en donker beeld van de wereld, maar later kroop er meer licht in 

zijn werk. Het werk Marine is daar een mooi voorbeeld van.  

 

Hou je van de zee? En van schilderkunst?  

Dan zijn deze twee meesterwerken van twee topschilders meer dan het bekijken waard. 

 

Info: www.navigomuseum.be 

 

Beeld Spilliaert en Beeld Permeke  

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Wie was Lievinus van Damme? 

De kronieken van de Duinenabdij hebben ons uitzonderlijke lijsten van monniken en lekenbroeders 

overgeleverd: honderden, zelfs enkele duizenden namen over een periode van bijna zeven eeuwen. 

De leden van de abdijgemeenschap werden meestal anoniem begraven op het grafveld ten noorden van 

de abdijkerk. Af en toe wordt die anonimiteit toch doorbroken. 
 

In 1975 werd, bij opgravingen in de noordoostelijke hoek van de pandgang, een kleine vloertegel 

bovengehaald: gebakken, ongeglazuurd en deels afgebroken. Toch stond er nog leesbare tekst op: dans 

lievin van d[…]me sta[rf] in t iaer [..]. En hoe weinig dat ook is, het is de sleutel naar Duinheer Lievin 

van Damme. De vorm van de letters en het gebruik van het Nederlands verwijzen naar de 16e eeuw. De 

aanspreektitel dans verwijst naar een monnik, zij werden aangesproken als dom of damps. In de lijsten 

komt dan alleen Lievin van Damme in aanmerking. 
 

Veurnse Noordwatering 

Lievin of Livinus van Damme is de eerste monnik die de kloostergelofte aflegde onder abt Robrecht de 

Clercq (1519-1557). Hij was enkele jaren watergraaf en later portier. Als watergraaf had hij de leiding 

over de Noordwatering van Veurne, die instond voor de waterhuishouding in heel de regio. Als portier 

bepaalde hij wie toegang kreeg tot de abdij en beheerde hij de gelden waarmee hij armenzorg 

verstrekte. Twee belangrijke functies, maar zijn topaanstelling was die van prior. Van 1563 tot 1566 was 

Lievin in de abdij de belangrijkste man na de abt - en die verbleef vaak in Brugge.  
 

We weten niet precies wanneer van Damme overleden is – vermoedelijk in 1572 of 1573 – want de 

datum van zijn overlijden ontbreekt op de tegel. De tekst betekent waarschijnlijk: Dom Lievin van 

Damme, die stierf in het jaar… Veel lijkt dit niet. En toch. 
 

Collectie Duinenabdij 

Het graftegeltje sluimerde decennia lang in de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen. Pas toen de 

tekst werd herbekeken en een zoektocht naar de betekenis begon, bleek dat dit graftegeltje wel wat te 

vertellen had. De graftekst laat Lievinus van Damme uit de naamlijsten naar voor springen. Zijn loopbaan 

in de abdij toont dat hij het vertrouwen en het aanzien van zijn kloostergemeenschap genoot. En dat 

wordt alleen maar bevestigd door een eigen graf in het abdijcomplex, aangetoond door dat graftegeltje. 

Zijn skelet werd helaas nog niet teruggevonden. 

 

Foto Ten Duinen – Van Damme 

 

Meer weten over het Abdijmuseum Ten Duinen? Surf naar www.tenduinen.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Mindermobielencentrale zoekt chauffeurs 

Rij je graag met de wagen? Ben je sociaal ingesteld? En heb je enkele uren per week tijd?  

Dan is dit iets voor jou. Als vrijwillige chauffeur sta je in voor het vervoer van minder mobiele mensen. Je 

voert hen naar de kapper, een medische afspraak of een bezoekje bij vrienden. Je helpt ook bij het in- en 

uitstappen als dat nodig is. 
 

Teamwork 

Je krijgt een onkostenvergoeding (per kilometer), de vrijheid om te rijden wanneer je zelf wil en een 

aanvullende verzekering (je rijdt met je eigen wagen). Bovendien kom je terecht in een leuk team. Als 

chauffeur breng je niet alleen Koksijdenaars van punt A naar punt B, je doorbreekt ook het sociaal 

isolement van mensen. Maak het verschil.  
 

Heb je interesse? 

Neem dan contact op via annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Hou contact met kwetsbaren en ouderen, zeker nu 
eenzaamheid op de loer ligt 

Ons leven is op zijn kop gezet door een virus dat onze vrijheid beperkt. Contact houden met ouderen en 

kwetsbare mensen is nu heel belangrijk, want door het coronavirus blijven juist deze mensen veel thuis. 

Eenzaamheid en verveling liggen op de loer.  
 

Hieronder vier tips om die eenzaamheid tegen te gaan: 
 

1. Bel meer en langer 

Is oma gewend aan wekelijks bezoek dat vanwege corona niet meer komt? Spreek dan af om in plaats 

daarvan regelmatig te bellen. Maak daar samen afspraken over. Dat kan bijvoorbeeld met een schema: 

spreek af wie wanneer belt. 
 

2. Schrijf kaarten en brieven 

Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken thuis. Investeer die gewonnen tijd door een brief of 

kaart te schrijven. Dat kun je doen met je eigen ansichtkaarten en enveloppen. Of maak gebruik van de 

Koksijdekaart, gratis te verkrijgen via onze gemeentediensten. 
 

3. Speel samen online spelletjes  

Van veel populaire spellen zijn ook digitale varianten gemaakt die je online met of tegen elkaar speelt. 

Scrabble of schaken zijn perfecte voorbeelden om een eenzame dag te doorbreken.  
 

4. Meldpunt tegen eenzaamheid 

Lokaal Bestuur Koksijde roept je op om aandacht te hebben voor kwetsbaren en ouderen in je 

onmiddellijke omgeving. Ken je iemand die hulp nodig heeft, het risico loopt om geïsoleerd te raken en 

mogelijk essentiële informatie mist? Ga langs of telefoneer regelmatig. Bied zelf hulp aan of neem 

contact op met de diensten van het Sociaal Huis. 
 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 42 - www.sociaalhuiskoksijde.be. 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Huiswerkklas TOP(PIE) zoekt helpende handen om jongeren 
een boost te geven 

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

kinderen extra ondersteuning bij het leren leren. Het doel van deze TOPPIE-klas is om kinderen de kans 

te geven om zich te ontplooien tot betere studenten.  
 

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

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

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

Teamwork 

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

de vrijwilligers, samen met Shirley Tyteca (verantwoordelijke van dit project), acht kinderen van het 

vijfde en zesde leerjaar tijdens het maken van hun huiswerk, het leren plannen en organiseren. Ze 

maken ook ruimte voor een praatje. De huiswerkklas duurt van 16.15 tot 17 uur.  
 

Eén keer in de maand, telkens op woensdagochtend, komen alle vrijwilligers samen om te overleggen of 

te brainstormen. Elke vrijwilliger staat samen met minstens één of twee andere vrijwilligers in een team 

en loopt eerst een tijdje mee vooraleer hij of zij voor de leeuwen wordt gegooid.  
 

Is dit op jouw lijf geschreven? Meer info? 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Zin in een leuke uitdaging tijdens de paas- of 
zomervakantie?  

Word animator, begeleid kinderen op de speelpleinwerking en bezorg hen een onvergetelijke vakantie. 

Bovendien kom je terecht in een supertof team en verdien je nog een mooi bedrag ook. 
 

Om aan de slag te gaan als volwaardige monitor volg je een animatorcursus. Tijdens deze cursus leer je 

alle vaardigheden om kinderen of jongeren te begeleiden. EHBO, communicatie en allerlei soorten 

spelen: je leert het allemaal. Verschillende organisaties bieden een animatorcursus aan tijdens de kleine 

en grotere vakantieperiodes. Na je cursus loop je stage (50 uur). Dat kan op De Speelveugel 

(gemeentelijke speelpleinwerking). Vraag meer info op de jeugddienst. 
 

Is de functie van monitor voorlopig nog een stap te ver? Ga dan aan de slag als hulpmonitor.  
 

Contact: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be  

Info: www.koksijde.be/jobstudent-hulpmonitor-speelveugel – www.koksijde.be/word-monitor 

 

Foto jobstudent 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuw: slaapklasje in de gemeenteschool van Oostduinkerke 

Sinds het verdwijnen van het Dommelplekje was er een gebrek aan mogelijkheden om kleuters  

’s middags een dutje te laten doen. Op initiatief van de kleuterjuffen en met steun van het schoolbestuur 

organiseert de gemeenteschool van Oostduinkerke daarom zelf een slaapklasje.  

De juffen houden de kinderen vanop afstand in het oog via een babyfoon met videofunctie. Ondertussen 

dromen de peuters weg in hun knusse bedjes. Het aanbod valt alvast in de smaak van de ouders. 

 

Beeld: slaapklasje 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leer met een instrument spelen in tien lessen 
 

De Muze is een muziekproject voor kinderen, jongeren en volwassenen. Vrijwillige lesgevers geven in hun 

vrije tijd muziekles aan kinderen, jongeren en volwassenen. Zo biedt de Muze drum-, piano-, viool en 

gitaarles aan.  
 

De individuele lessen worden aangepast aan jouw niveau. De leraars houden zich aan de 

coronamaatregelen die specifiek zijn vastgelegd voor dit project.  
 

Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Premies voor succesvolle nesten van de kerkuil hebben 
resultaat 

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, huist de kerkuil vooral in boerderijen met open 

schuren of andere bijgebouwen. Dat gebeurt meestal in een zogenaamde kerkuilenbak: een grote 

nestkast die in onze regio wordt geplaatst op initiatief van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Heb je een 

voorstel om een extra kerkuilenbak te plaatsen, neem dan contact op met hen.  
 

Als dank voor de gastvrijheid en ter compensatie van kleine ongemakken geeft Lokaal Bestuur Koksijde 

een jaarlijkse subsidie van 50 euro voor wie kerkuilen vriendelijk onthaalt. 
 

Contact 

Jan Vandromme (058 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be)  

Wim Bovens (0476 46 77 21 – info@natuurwerkgroepdekerkuil.be) 

www.natuurwerkgroepdekerkuil.be 

 

Foto Kerkuil 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Orange Day 25/11. De wereld kleurt oranje, Koksijde kleurt 
oranje 

Net als vorig jaar stelt Soroptimist International Veurne-Westhoek de problematiek rond partnergeweld 

aan de kaak. Tijdens een tiendaagse actie in november worden openbare gebouwen in Veurne, De Panne, 

Nieuwpoort en Koksijde symbolisch oranje verlicht. Ook Politie Westkust draagt zijn steentje bij en laat 

de oranje vlag wapperen. Internationaal loopt een veertiendaagse actie van 25 november tot 9 

december.  
 

Wat doe je als vrouw zelf bij geweld?  

✓ Kalmeer je partner en vererger de discussie niet. 

✓ Is een discussie onvermijdelijk? Verplaats je dan naar een ruimte van waaruit je kan vluchten of 

hulp vragen. 

✓ Breng jezelf en je kinderen in veiligheid.  

✓ Roep hulp in van de politie bij hevig geweld: 058 53 30 00 of 112.  

 

Banner Orange Day 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wie schuilt er achter onze straatnamen? 
De gemeente Koksijde telt meer dan 600 straten. Veel van deze namen verwijzen naar personen die een 

belangrijke betekenis hadden voor onze gemeente. Op www.koksijde.be/straatnamen vind je meer info 

over deze illustere dames en heren. Wist je dat de acht-septemberstraat verwijst naar de bevrijding van 

Oostduinkerke in 1944?  
 

Tijl Uilenspiegelpad: volksheld. Tijl Uilenspiegel komt oorspronkelijk uit een Nederduits volksboek 

(waarschijnlijk ca. 1483) waarin de boerenjongen de stedelingen en de overheid fopt. In het proza-epos 

van Charles de Coster werd Tijl het symbool van de Vlaamse vrijheidsstrijd tegen Spanje in de 16e eeuw. 
 

Willem Elsschotlaan: pseudoniem van Alfons De Ridder. Elsschot (°1883-†1960) kwam uit Antwerpen 

werd bekend als Vlaams romanschrijver (Lijmen, 1924 - Kaas, 1933 en Het dwaallicht, 1946). Zijn roman 

Tsjip speelt zich o.a. af in Koksijde. Hij verbleef in villa Kerkepanne, Willem Elsschotlaan 9. 

Foto 
 

Acht-septemberstraat: op 8 september 1944 sneuvelden Marcel Coussaert en Jean Torreele tijdens 

een vuurgevecht in Oostduinkerke ter hoogte van de gemeenteschool. Op dezelfde plaats werden Gerard 

Depape (°1911) en Gaston Counye (°1916) gefusilleerd. Polydoor Torreele (°1925), Louis Delanghe 

(°1926) en Leopold Ureel (°1897) werden gevangen genomen en op de hoek van de 

Vrijheidsstraat/Leopoldlaan gefusilleerd.  
 

Info: www.koksijde.be/straatnamen  
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