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Datum  

Persoverzicht 

september 2020 

01/09/2020  
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Agenda 

Persuitnodigingen – in de kijker ...................................................................................... 3 

Openbare werken .......................................................................................................... 4 

Gebruik in september de deelfiets vier uur gratis ............................................................... 6 

Laat je auto staan tijdens de Week Van de Mobiliteit .......................................................... 7 

Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online ......................................................... 8 

Leer hoe je als ondernemer je sociale media sterker inzet .................................................. 9 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde bereidt nieuw seizoen voor .............................................. 10 

Wetenschappelijke Nascholing gaat digitaal .................................................................... 11 

Leer onze Onroerenderfgoedgemeente nog beter kennen op Open Monumentendag ............ 12 

Mis Surf Tribe van Stephan Vanfleteren niet .................................................................... 14 

Duik in de filmcollectie van Cinema NAVIGO ................................................................... 15 

Binnenkort opening van craftbrouwerij op Ten Bogaerde .................................................. 16 

Bibactiviteiten ............................................................................................................. 17 

Voor de jeugd… ........................................................................................................... 19 

Cabin Art: kunst met zeezicht in Sint-Idesbald. Laatste kans! ........................................... 20 

Deadline nadert voor dossiers betoelaging socioculturele verenigingen ............................... 21 

Activiteiten Sociaal huis Koksijde ................................................................................... 22 

Sportnieuws ................................................................................................................ 25 

Wie vangt in Koksijde jouw kind op? .............................................................................. 27 

Geef bloed en red mensenlevens ................................................................................... 29 

100 jaar brandweerpost Oostduinkerke .......................................................................... 30 

100 jaar brandweer Oostduinkerke in cijfers ................................................................... 33 

Week van de Vrede in teken van strijd tegen kernwapens ................................................ 34 

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


 

 

 

 

 

P 2/40 

 

 

 

 

Sven Astaes is de nieuwe wijkagent van Koksijde-Bad ..................................................... 35 

Natuurwerkgroep De Zeevonk is er voor de jeugd ........................................................... 36 

Awel zoekt vrijwilligers ................................................................................................. 38 

CoastSnap volgt evolutie van ons strand op .................................................................... 39 

Vraag je Hello Belgium Railpass aan vanaf 1 september tot uiterlijk 30 september .............. 40 



 

 

 

 

 

P 3/40 

 

 

 

 

Persuitnodigingen – in de kijker 

 

• Ondanks corona gaat kermis in Oostduinkerke-Dorp toch door 

Op zaterdag 12 september openen 12 kermiskramen hun deuren en bezorgen ze alle kinderen 

een leuke tijd op de kermis, helemaal coronaproof! De kermis zal dit jaar niet plaatsvinden in de 

Leopold II laan maar staat opgesteld op de parking Vrijheidsstraat en parking Hazebeekstraat.  

De kermis loopt tot en met donderdag 17 september. 

 

• Zondag 13/09 om 11.00 uur: herdenking Bevrijding en officiële huldiging 

De herdenking van de 76ste verjaardag van de Bevrijding van Oostduinkerke vindt op zondag 13 

september plaats aan het monument aan de Sint-Niklaaskerk. 

Aansluitend volgt de officiële huldiging van Katrien Terryn als erkende garnaalvisser te paard, 

gevolgd door de officiële verlenging van de opdracht van Mieke Garnaal en eredames. 

Met optocht naar de Hazebeekstraat waar de kermis officieel geopend wordt.  

   

 

  Info: 

  Dienst Toerisme 

  Zeelaan 303 

  8670 Koksijde 

  Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

  toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Openbare werken 

 

Aankondiging wegenwerken 
Op 21 en 22 september is de Hostenstraat afgesloten tussen de Helvetiastraat en de Abdijstraat. Een 

omleiding is voorzien via de Helvetiastraat/Zeelaan/Abdijstraat en in de andere richting via de 

Abdijstraat/Zeelaan/R. Vandammestraat/Hostenstraat. 
 Plan in bijlage 

 

Toegangsweg Aquafin tijdelijk onbereikbaar 
Op 7 september start de aanleg van de persleiding voor Koksijde Golf ter Hille op de toegangsweg naar 

het zuiveringsstation van Aquafin. Deze toegangsweg is hierdoor ontoegankelijk. Vrachtverkeer van en 

naar het zuiveringsstation wordt omgeleid via de Conterdijk. Tijdens het weekend geldt deze maatregel – 

onder voorbehoud – niet.  
 

De Conterdijk is een belangrijke fietsverbinding. De combinatie fiets- en vrachtverkeer is niet veilig, 

daarom is het fietsverkeer langs de Conterdijk (op het stuk tussen de Burgweg en de Nieuwstraat) 

verboden.  
 

Er komt een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad langs de Nieuwpoortkeiweg. Als fietser rij je dan in beide 

richtingen langs de Florizoonebrug, de Dijk, de Veurnekeiweg en de voetgangersbrug.  

Woon je in de Conterdijk, tussen de Burgweg en de Langeleedstraat? Dan bereik je je woning via de 

Langeleedstraat (aan de oostkant van de Toekomstlaan). De werken duren tot half oktober. 

 

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 
Sint-Idesbald: heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat 

De nutsmaatschappijen starten halverwege september met de rioleringswerken. 

 

Werken in uitvoering 
Wulpen: verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats  

De wegeniswerken zijn half mei gestart. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en 

betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog de aanplanting van hagen en het 

inzaaien van de groenzones. 

Koksijde-Bad: Middelkerkestraat – Sint-Idesbaldusstraat – Albertplein  

• Middelkerkestraat: verdere aanleg voetpaden en parkeerstroken en toplaag op de rijweg 

• Sint-Idesbaldusstraat: toplaag op de rijweg  

• Albertplein: deze werken starten in september 

 

Koksijde-Dorp: herinrichting L. Hegerplein – Noordstraat – Zeelaan 

Na de zomer worden nog een aantal werken uitgevoerd zoals de aanleg van een groenzone op de 

vroegere locatie van Woonhuis Nieko, de aanplanting van bomen in boomspiegels op het Hegerplein, de 

voorziening van fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan het kruispunt en de aanleg van 

fietssuggestiestroken. De volledige lijst vind je op de website.  
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Opgelet: geplande data kunnen altijd veranderen door weersomstandigheden. 

 

Beeld plan: ‘Waar vroeger Woonhuis Nieko stond (hoek Houtsaegerlaan-Zeelaan in Koksijde-Dorp) 

komt een zitplaats.’ 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Gebruik in september de deelfiets vier uur gratis  
Handig toch? Even een fiets lenen en die achteraf terugzetten.  

 

Koksijde startte samen met Veurne en De Panne met een eigen deelfietsensysteem. Zestig fietsen staan 

verspreid over zes vaste parkeerlocaties: de drie treinstations, het stadspark van Veurne,  

het gemeentehuis van Koksijde en de markt van De Panne. De parkeerplekken herken je aan de speciale 

fietsrekken, zodat je weet waar je de deelfietsen moet stallen. 

Het systeem van deelfietsen met vaste standplaatsen gebruikt slimme sloten, die een ingebouwde GPS 

hebben. Je opent het slot met een app op je smartphone. 

 

Unieke kans in september 

De hele maand september gebruik je de deelfiets gratis voor een periode van vier uur. Daarna plaats je 

de fiets terug in één van de fietsparkeerplaatsen. Vergeet dat niet, want anders betaal je een boete van 

10 euro. 

Nieuw: inwoners van Koksijde betalen geen waarborg. 

 

Hoe werkt het?  

Download de Mobit-app (Android of Apple) op je smartphone.  

Registreer je en voeg krediet toe aan je wallet.  

Via de app zoek je naar een Mobit-fiets in je buurt. Daar aangekomen, scan je de QR-code op het slot 

van de Mobit-fiets. Als je correct geregistreerd bent en de fiets beschikbaar is, opent het slot vanzelf. 

Gebruik de fiets zolang je die nodig hebt. 

Als je de fiets terug wil sluiten, plaats je je fiets correct terug op één van de zes vaste parkeerlocaties en 

sluit je handmatig het slot. De rit wordt dan automatisch in de app beëindigd. 

 

Op www.mobit.eu vind je een handig filmpje waarin je ziet hoe je de deelfietsen gebruikt.  
 

Info: 058 53 30 84 – griet.maenhout@koksijde.be 

 

Foto deelfietsen 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat je auto staan tijdens de Week Van de Mobiliteit  
Elk jaar vieren we van 16 tot 22 september de Week van de Mobiliteit.  

Een week waarin fietsers en voetgangers de publieke ruimte veroveren. 
 

Dit jaar ziet de Week van de Mobiliteit er een beetje anders uit. De organisatie van grote acties of 

evenementen is voorlopig nog uitgesloten en daarom gooit het Netwerk Duurzame Mobiliteit het over een 

andere boeg.  
 

Een aantal vaste waarden blijven bestaan, maar dan wel kleinschaliger.  

• donderdag 17/9: Car Free Day 

• vrijdag 18/9: Strapdag en High 5 

• zaterdag 19/9: TreinTramBus wandeldag 

• zondag 20/9: Autovrije Zondag  

• dinsdag 22/9: Nationale Telewerkdag 
 

 

Op de website vind je ook tips om #goedopweg te gaan naar je werk, je school of je vrijetijdsactiviteit.  

 

Tip:  

Wil je deze zomer een uitstap doen met je fiets, maar start je liever een beetje verder van huis? Neem 

dan je fiets mee op de trein en profiteer tot 31 december van het gratis Fiets Supplement. Meer info vind 

je op www.duurzame-mobiliteit.be/goedopweg 

 

Info: www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online 

Sinds de zomervakantie boek je een afspraak digitaal voor de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, 

Financiën en het Woonloket. Eerder was dat al het geval voor reservaties in het Milieupark.  

Zo garandeert Lokaal Bestuur Koksijde uitstekende dienstverlening in coronaveilige omstandigheden. 

Raadpleeg alle afspraken via één online portaal op de website. Lange wachtrijen zijn verleden tijd. En zo 

vermijden we ook een toevloed van veel mensen in één ruimte. Kies zelf het moment dat jou het best 

past. Kom wel op het afgesproken tijdstip. 

Het digitaal reservatiesysteem wordt stap voor stap ingevoerd. Uiteraard staan onze medewerkers paraat 

om jou te helpen bij het inplannen van een afspraak. 

 

Info: www.koksijde.be/afspraak-maken - Boek via www.koksijde.be/afspraak-maken 

 
 

Vraag je attest aan vanuit je zetel 
Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) is sinds enkele 

maanden geactualiseerd. Vraag je attesten van thuis uit en ontvang die in je mailbox. Zeker vandaag is 

deze tool geen overbodige luxe. 
 

Hoe werkt het? 

Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket. Je vindt er o.a. bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister 

(woonst, gezinssamenstelling, leven), aangifte van een adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, 

afschriften van akten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijksakten).  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/afspraak-maken
http://www.koksijde.be/afspraak-maken
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Leer hoe je als ondernemer je sociale media sterker inzet 

Hoe maak je leuke content op je socialemediakanalen? Hoe bereik je jouw doelgroep? En op welke 

kanalen zet je best in? Lokaal Bestuur Koksijde organiseert dit jaar vier gratis infosessies voor 

ondernemers over online zichtbaarheid:  

 

• woensdag 21 oktober: hoe maak ik mijn online-etalage groter via sociale media 

• donderdag 29 oktober: aan de slag met sociale media 

• woensdag 12 november: e-mailmarketing met mailchimp 

• donderdag 18 november: contentcreator met smartphone voor sociale media 

 

Praktisch 

De infosessies starten om 20 uur. Locatie: gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303. Schrijf je nu al in voor 

de workshops via www.koksijde.be/ondernemers want het aantal deelnemers voor elke sessie is beperkt.  

 

Info: economie@koksijde.be – 058 53 30 36 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/ondernemers
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde bereidt nieuw seizoen voor 

Team CasinoKoksijde is volop bezig met de voorbereiding van het volgend cultuurseizoen.  

Met argusogen kijken ze vooruit en volgen ze de richtlijnen van de federale overheid op. 

 

Tijdens de maand augustus werden maximum 100 toeschouwers toegelaten per evenement omwille van 

social disancing. In het cultuurcentrum - ook tijdens de voorstelling - is een mondmasker verplicht. Er 

wordt hard gewerkt om jouw cultuurbeleving coronaproof en veilig te maken. Want cultuur – zeker in 

deze onzekere tijden – is broodnodig. 

 

Brochure september-oktober 

Voor het eerst in 20 jaar wordt er geen seizoensbrochure gedrukt. Een seizoen vooruit kijken is in corona 

tijden niet mogelijk. De brochure wordt opgesplitst per 2 maanden en enkel digitaal verspreid. 

De editie september-oktober is er! Je vindt er alle recente info over de voorstellingen én de nodige 

veiligheidsmaatregelen.  

Wil je toch de brochure (virtueel) doorbladeren? Dat kan hier: 

https://www.casinokoksijde.be/seizoensbrochure-september-oktober 

 

Ticketverkoop 

Omdat het koffiedik kijken is hoe het virus en de maatregelen evolueren, verkoopt het cultuurcentrum 

voorlopig alleen tickets voor september en oktober. De ticketverkoop start op donderdag  

10 september om 9 uur. Noteer die datum nu al in je agenda. De voorstellingen van november en 

december gaan begin oktober in verkoop.  

 

Kijk op www.casinokoksijde.be voor het meest recente nieuws en een up-to-date overzicht van alle 

veiligheidsmaatregelen.  

 

Deelname Red Alert 
Op vrijdag 28 augustus nam cultuurcentrum CasinoKoksijde met andere cultuurhuizen deel aan de Red 

Alert actie, op initiatief van cult! vzw. Van 21u tot middernacht kleurde de cultuurgevel opnieuw rood, 

samen met die van andere cultuurhuizen. Een signaal. Want ze zijn klaar om voorstellingen en 

evenementen te organiseren die volledig volgens de veiligheidsvoorschriften kunnen verlopen. 

 

Check hun deelname aan de Red Alert ‘protest’ via 

https://www.facebook.com/CasinoKoksijde/posts/3205044412877643 

 foto Casino Koksijde Red Alert 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

https://www.casinokoksijde.be/seizoensbrochure-september-oktober
http://www.casinokoksijde.be/
https://www.facebook.com/CasinoKoksijde/posts/3205044412877643
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Wetenschappelijke Nascholing gaat digitaal 

Door de coronamaatregelen wordt de Wetenschappelijke Nascholing Koksijde in het komende 

academiejaar anders georganiseerd. 
 

Rik Van de Walle (rector UGent): “We willen er ook in deze bijzondere periode voor je zijn en wel op 

een al even bijzondere manier. De enorme ervaring in digitale lessen die we de voorbije jaren hebben 

opgebouwd, schakelen we het komende jaar in voor onze trouwe leden. Omdat we jouw betrokkenheid 

bij de UGent via de Wetenschappelijke Nascholing naar waarde schatten en we met ons aanbod alle leden 

willen bereiken, voorzien wij in de periode oktober 2020–maart 2021 een boeiend digitaal alternatief. De 

UGent en het organisatiecomité van de Wetenschappelijke Nascholing hopen alvast dat het programma in 

het academiejaar 2021-2022 opnieuw in zijn vertrouwde vorm plaatsvindt.”  

 

Praktisch 

Het programma en de praktische voorwaarden van de digitale lessenreeksen vind je op 

www.casinokoksijde.be. Daar staat ook de link voor je registratie via de UGent-website. Alleen via deze 

link krijg je toegang tot de digitale lezingen. UGent biedt de digitale lessen gratis aan, na je registratie en 

de aanvraag voor jouw account via UGent Ufora (het digitaal platform van de UGent). 

 

Vormingspartner Actueel Denken en Leven nam de moeilijke beslissing om voorlopig het vormingsaanbod 

van werkjaar 2020-2021 niet op te starten. De organisatie volgt de richtlijnen van de overheid van nabij 

op en zodra het kan, start men – in overleg met cultuurcentrum CasinoKoksijde – de lessenreeks alsnog 

op.  

Info: www.actueeldenkenenleven.be/westhoek 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Leer onze Onroerenderfgoedgemeente nog beter kennen op 
Open Monumentendag  

Op zondag 13 september strijkt het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen opnieuw neer in 

Koksijde. Het programma ziet er door de coronamaatregelen anders uit. Toch is het menu nog steeds 

aantrekkelijk. Vooral het pas gerenoveerde Vanneuvillehuis springt in het oog, maar laat je ook verrassen 

op de overige locaties. Ideaal voor een extra dag staycation in eigen gemeente. Let wel: vooraf 

reserveren is sowieso verplicht. Eindigen doen we met nog meer goed nieuws: alle activiteiten zijn gratis.     

 

Primeur! Neem een kijkje in het gerestaureerde Vanneuvillehuis 

Het Vanneuvillehuis is het voormalige atelier van de overleden kunstenaar Walter Vilain. Leer alles over 

zijn levensverhaal en dat van zijn bevriende kunstenaars die in Sint-Idesbald inspiratie opdeden.  

Het Vanneuvillehuis beschikt o.a. over een permanente collectie kunstwerken van Vilain en ligt op een 

toplocatie, middenin de Noordduinen.  
 

 11–18 uur   

  Reserveer je tijdslot (verplicht) via www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

 Middenlaan 103, Koksijde 

 

Jommekeshuis: vertier voor jong en oud  

Wat is de link tussen Jef Nys – de geestelijke vader van Jommeke – en Koksijde?  

Kom het te weten in het huisje Nys-Vermoote.  
 

 10–18 uur  

  Reserveer je tijdslot (verplicht) via www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

 Tulpenlaan 46, Koksijde 

 

Beschermd graf en grafmonument van kunstschilder Artan 

Sinds juni is het graf en het grafteken van Louis Artan beschermd als monument. Architect Victor Horta 

ontwierp dit grafteken voor de marineschilder (1837-1890). Horta bedacht vijf graftekens in Vlaanderen, 

waarvan er slechts drie bewaard zijn: in Koksijde, Gent en Ronse.  
 

 Geleide rondleiding om 10 – 11.30 – 14 -15.30 – 16.30 uur  

  Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

 A. Geryllaan 5, Oostduinkerke 
 

 

Nieuwe erfgoedwandeling Boven en onder de duinen 

De gids neemt je op sleeptouw naar enkele typische Koksijdse bezienswaardigheden zoals het huisje Nys-

Vermoote. Ontdek de site waar ooit de prachtige cisterciënzerabdij O.L.V. Ter Duinen stond. Je houdt ook 

halt bij het Vanneuvillehuis. Tijdens deze rondleiding staat hier geen bezoek gepland. Het is wel mogelijk 

om dat aansluitend te reserveren (zie eerder). Een wandeling vol smaakmakers!  
 

 Geleide rondleiding om 10 uur  

  Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

 Start: Middenlaan 103, ter hoogte van het Vanneuvillehuis 

 

Natuureducatief centrum Duinenhuis 

Maak kennis met de dagelijkse werking van het Duinenhuis aan de hand van een uitgestippelde route. 

Ontdek wat de natuur te bieden heeft! 
 

http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
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 13–17 uur  

  Reserveer je tijdslot (verplicht) via koksijde.be/duinenhuis 

 Bettystraat 7, Koksijde 

 

Duinenabdij: beleef de middeleeuwse geschiedenis 

Het Abdijmuseum Ten Duinen neemt je mee naar de middeleeuwen, want toen behoorde de abdij tot de 

big five van het graafschap Vlaanderen. Wandel in alle rust tussen de eeuwenoude muuropstanden en ga 

op ontdekking in het museum. Daar vind je unieke collectiestukken die archeologen ter plaatse vonden. 

Op deze Open Monumentendag bezoek je het museum en de site gratis.  

De virtualrealitybeleving is betalend, maar een absolute aanrader.  

 

Uitsmijter: let goed op de raamgevels. Tekenaar Wail Albadry versierde dertien raampartijen met 

illustraties waarin abt Uppenbroeck een hoofdrol speelt. Koksijde in 1320 versus Koksijde in 2020, met 

ook een leuke zoekopdracht voor gezinnen. 
 

 14–18 uur  

  Reserveer je tijdslot (verplicht) voor museumbezoek en de archeologische site via www.tenduinen.be 

 Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde 

 

De Zuid-Abdijmolen heeft m’n hart gestolen 

Laat je inspireren in de Zuid-Abdijmolen, het uitzicht boven maakt bij veel mensen iets los. Open 

Monumentendag is een hoogdag voor de gastvrije molenaar Patrick Geryl. Voel hoe de molen beweegt en 

ruik de geschiedenis. Er zijn 1001 verhalen te vertellen. De molenaar pikt er de meest fascinerende uit.   
 

 10–18 uur  

  Reserveer je tijdslot (verplicht) voor via www.tenduinen.be 

 Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan 45, Koksijde 

 

Ten Bogaerde: leer je geschiedenis op deze prachtige site 

Tijdens de rondleiding op deze rustgevende plaats maak je kennis met de geschiedenis van dit 

voormalige uithof van de Duinenabdij. En natuurlijk is er ook het Kunstencentrum in de vroegere 

middeleeuwse schuur. Binnenkort komt er een nieuwe huisbrouwerij.  
 

 Geleide rondleiding om 13.30 – 15 – 16.30 uur  

  Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

 Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde 

 

NAVIGO-museum: unieke band tussen mens en zee 

Het Visserijmuseum biedt een hedendaagse kijk in de nostalgische wereld van de Vlaamse vissersfamilie, 

de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard.    
 

 14–18 uur  

  Reserveer je tijdslot (verplicht) voor via www.navigomuseum.be 

 NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 
 

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

www.koksijde.be/openmonumentendag2020 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het programma wijzigen.  

Hou de website www.koksijde.be/openmonumentendag2020 in de gaten. 

Foto’s Open Monumentendag Terug naar de inhoudstafel 

http://www.navigomuseum.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
http://www.navigomuseum.be/
http://www.koksijde.be/openmonumentendag2020
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Mis Surf Tribe van Stephan Vanfleteren niet  

Met Surf Tribe toont fotograaf Stephan Vanfleteren dat de surfcultuur meer is dan sport en competitie. 

Surfen gaat ook over de bewondering van de zee, over een gevoel van nietigheid tegenover de 

natuurkrachten. Surfers gebruiken de golven voor de fun, maar ook om te vergeten en om te strijden. 

Met anderen en met zichzelf. Vanfleteren zoekt over de hele wereld naar mensen die leven op plekken 

waar de oceaan het land raakt.  

 

Vanfleteren legt een vloeibare gemeenschap vast, die de natuur als enige leidraad heeft. Hij portretteert 

zowel jong talent als levende iconen en oude legendes, zowel competitiesurfers als freesurfers. Geen 

actiefoto’s op azuurblauwe golven, maar wel statische en serene zwart-witportretten in Vanfleterens 

bekende, beklijvende stijl. Foto’s die de mens achter de surfers tonen, in al hun kracht én kwetsbaarheid. 
 

Surf Tribe loopt tot april 2021 en is een selectie uit de beeldenreeks.   

 

Info: www.navigomuseum.be - www.surftribe.be 

 

 

Engelen van de zee gaat internationaal 
De fotoreeks Engelen van de zee van Stephan Vanfleteren verhuist tijdelijk naar het scheepvaartmuseum 

van Amsterdam. De zwart-wit portretreeks van de IBIS-leerlingen maakt sinds 2016 deel uit van de 

permanente collectie van het museum.  

 

Beeld: Tamaroaarii Kalama, surf talent, Hawaii, 2017 uit de serie SURFTRIBE  

©Stephan Vanfleteren 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.surftribe.be/
mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Duik in de filmcollectie van Cinema NAVIGO 

Droom je ervan om mee te varen op een vissersschip richting IJsland, maar word je liever niet zeeziek?  

Wil je graag plaatsnemen op de schoolbanken van een visserijschool, maar laat je die examens liever 

links liggen? Of misschien wil je terugblikken op het aanspoelen van potvis Valentijn, maar dan zonder de 

bijhorende stank? Ga dan mee met Cinema NAVIGO.  

 

Reis naar de visgronden van de Barentszee of naar de wateren van Congo. Leg een net op het 

Noordzeestrand of verwerk haring aan de Britse Oostkust. Kabeljauw uit IJsland en gerookte sprotjes uit 

Nieuwpoort? Bekijk ze allemaal. 

 

Alle afleveringen van Cinema NAVIGO ontdek je via www.navigomuseum.be. 

 

Beeld: cinema Navigo - campagnebeeld Noord West  

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Binnenkort opening van craftbrouwerij op Ten Bogaerde 

De werken aan de craftbrouwerij op de site van Ten Bogaerde zitten in de laatste rechte lijn. Lokaal 

Bestuur Koksijde, de uitbaters en brouwerij Huyghe hopen de deuren te openen in het eerste weekend 

van oktober.  

 

Brouwerij Huyghe brouwde al St. Idesbald, het officiële abdijbier van Ten Duinen. Sinds 1994 zit het  

St. Idesbald abdijbier in het portfolio van de brouwerij uit Melle. Eind 2018 kreeg het bier een make-over 

toen het flesje een nieuw etiket kreeg. Het bier draagt de naam van de derde abt van de Duinenabdij,  

die stierf in 1167 en eind 19e eeuw zalig verklaard werd.  

Hun kennis en passie voor het brouwen laten ze nu ook los op de gloednieuwe craftbrouwerij.  

Brouwerij Huyghe draagt ecologie hoog in het vaandel en werkt met lokale producten. Voor het nog te 

brouwen bier laten ze zich inspireren door de seizoenen. 

 

Het project voorziet in een brouwerijgedeelte met een gelagzaal die ruimte biedt aan ca. 50 personen.  

In het volgende persoverzicht geven we een exclusieve blik achter de schermen en maak je kennis met 

de uitbaters.  

 
Terug naar de inhoudstafel 

  



 

 

 

 

 

P 17/40 

 

 

 

 

Bibactiviteiten  

 
Saskia nodigt je uit voor een literair aperitief  

Op zondag 27 september om 11 uur is schrijfster Saskia De Coster te gast in de bib. Ze vertelt over haar 

werk, haar leven als auteur, haar inspiratiebronnen en beantwoordt al je vragen. 

Saskia De Coster (43) is de succesvolle auteur van romans zoals Wij en ik en Wat alleen wij horen. Haar 

nieuwste boek Nachtouders is een prachtig verhaal over de niet-biologische moederliefde. In deze roman 

vraagt De Coster zich af of ze wel een echte moeder is, als niet-biologische ouder? Kun je dat leren, een 

ouder worden? Na de lezing geniet je van een glaasje en een hapje. 
 

Inschrijven kost 3 euro voor leden van de bib (niet-leden: 6 euro. Schrijf je in via 058 53 29 53, 

bibactiviteiten@koksijde.be of via het online formulier op koksijde.bibliotheek.be.) 
 

Beeld © Sarah Van Looy 

 

Ontdek de beste boeken uit het Midden-Oosten 
Wist je dat het Arabisch een lange traditie van poëzie, religieuze, wetenschappelijke teksten en romans 

heeft? Heel wat Arabische auteurs worden dan ook in het Nederlands vertaald. Zo heb je bekende namen 

als Nagieb Mahfoez, Khaled Khalifa of Kamel Daoud.  
 

De laatste jaren is er ook een nieuwe lichting Vlaamse, Nederlandse en Franse auteurs met Arabische 

roots opgestaan. Denk maar aan toppers zoals Ish Ait Hamou, Abdelkader Benali en Leïla Slimani. Deze 

laatste won enkele jaren geleden nog de prestigieuze Prix Goncourt voor haar prachtige roman Een 

zachte hand. 
 

In september staat Arabische literatuur centraal in de bib. Jouw kans om deze parels te lezen. 

 

Op zoek naar een goedkoop boek of dvd? 

Ben je een echte koopjesjager, altijd op zoek naar dat laatste boek, cd of dvd om je collectie aan te 

vullen? Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen.  

 

Wanneer? Op donderdag 10 september van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur, op vrijdag 11 september 

van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur en op zaterdag 12 september van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 

uur.  

 

Opgelet! De verkoop is in de feestzaal van cultuurcentrum CasinoKoksijde en niet in de 

bibliotheek. 

 

Laat je verwennen op zaterdag 3 oktober 

…want dan vindt de verwendag plaats in de bibliotheek.  

Een lekkere kop koffie of thee met een (fairtrade) koekje wachten op jou. Ga zeker ook eens langs in de 

boekenapotheek en ontdek welk boek je van alle kwaaltjes zullen genezen. Noteer onze verwendag dus 

al in je agenda. 
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Dyslexie in de bib 

1 op 20 kinderen heeft dyslexie en ondervindt dagelijks problemen met lezen en schrijven, zowel op 

school als daarbuiten. Schoolwerk en studies worden een strijd en als ouder sta je daar vaak machteloos 

tegenover. Maar ook op volwassen leeftijd blijft dyslexie (soms) voor problemen zorgen. 

 

Op donderdag 1 oktober van 20 u. tot 21.30 u. kan je een praktische infosessie volgen over 

dyslexie en de hulpmiddelen voor jong en ouder. Saskia en Diego van Luisterpunt Bibliotheek 

leggen uit wat dyslexie is en waarom (welke) hulpmiddelen belangrijk zijn. Denk maar aan Daisy-

luisterboeken, anderslezen-app, de campagne Ik haat lezen!… Ook krijg je kort info over ADIBib en 

ADIBoeken (schoolboeken die toegankelijk zijn voor dyslexiesoftware).  

De lezing is gratis maar inschrijven is verplicht via bibactiviteiten@koksijde.be of 058 53 29 53. 

 

Op maandag 5 oktober van 19 u. tot 21 u. is er de Lezing “Dyslexie, hoe kan ik helpen,” voor 

(groot)ouders van kinderen met dyslexie. Sandrine De Coster vertelt hoe dyslexie vastgesteld 

wordt, welke problemen kinderen het meest ondervinden en welke hulpmiddelen ingeschakeld kunnen 

worden om op school en thuis optimaal te helpen. 

Sandrine is zelf moeder van een zoon met zware dyslexie, ze geeft les over dyslexie en andere 

leerstoornissen in de opleiding Logopedie en audiologie aan HOGent en werkt mee als vrijwilliger in de 

vzw Sprankel (oudervereniging voor kinderen met leerproblemen). Ze hielp eveneens bij de ontwikkeling 

van de leesgame KARATON. (www.karaton.be).  

Deze lezing wordt georganiseerd door Vormingplus Oostende-Westhoek.  

Vooraf inschrijven kan tot 28 september via www.vormingplusow.be of 059/50.39.52. De inkomprijs is 8 

euro (standaard), bib-leden betalen 5 euro. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 
Terug naar de inhoudstafel  

mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Voor de jeugd… 
 

Nieuw inclusief speeltoestel in Koksijde-Bad 
Een inclusief speeltoestel geeft elk kind de kans om te spelen, dus ook kinderen met een beperking. 

Lokaal Bestuur Koksijde engageert zich om een gemeente te zijn voor jonge gezinnen met kinderen en 

streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, met en zonder beperking. Het speeltoestel staat in de 

Tulpenlaan 50.  

 

Het toestel bevat heel wat verschillende uitdagingen en zorgt voor talrijke speelprikkels. Ideaal voor 

kinderen vanaf 2 jaar. Er is onder andere een muziekpaneel, een klimmuur, een glijbaan en bubble play.   

 

De gemeente Koksijde telt in totaal 18 speelterreinen, verspreid over het volledige grondgebied.  

Op het strand staan ook nog eens twee klimtoestellen.  

Een overzicht vind je op: www.koksijde.be/speelterreinen 

 

Beeld speeltoestel groot 

 

Muziekproject De Muze zoekt nieuwe lesgevers 
Is muziek spelen je passie? En wil je die passie delen met anderen?  

Ideaal. De Muze zoekt nieuwe lesgevers voor hun muziekeducatief project.  

Speel je drum, gitaar of piano? Dan ben jij de persoon die ze nodig hebben.  

 

Voel je je geroepen? Ga dan zeker langs bij de jeugddienst voor meer info. 

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

 

Vervoer nodig na het uitgaan? 

En ben je tussen 16 en 25 jaar oud? Dan heeft de jeugddienst goed nieuws voor jou.  

Want 23 pakjes taxicheques wachten op een nieuwe eigenaar. De taxicheques zijn 30 euro waard en je 

krijgt die voor 5 euro. Mooi cadeau.  

 

Haal je cheques af bij de jeugddienst:  

- op maandag, woensdag en vrijdag: 9-12 en 13.30-16 uur  

- op dinsdag en donderdag: 9-12 uur 

 

What’s in a name? nadert de eindmeet 
Herinner jij de enquête van de jeugddienst nog? Vulde jij die in? Of won je één van de mooie prijzen?  

De jeugddienst van Koksijde is bezig met een restyling en daar hoort een nieuwe naam en imago bij.  

 

406 mensen vulden de enquête in. De jeugddienst gaat aan de slag met jullie antwoorden.  

Bedankt voor jullie enthousiasme! 

Hou de socialemediakanalen in het oog. Zo blijf je op de hoogte. 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde - Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 - -jeugddienst@koksijde.be  -www.depit.be  

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
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Cabin Art: kunst met zeezicht in Sint-Idesbald. Laatste kans! 
 

Bezoek deze tot unieke canvassen getransformeerde cabines op het strand van Sint-Idesbald.  

Geniet van de kleurrijke openluchttentoonstelling Cabin Art voor het te laat is!  
 

De twaalfde editie van deze expo loopt nog t.e.m. 15 september. Het thema verwijst naar de 

tentoonstelling die voorzien was in Kunstencentrum Ten Bogaerde en is uitgesteld naar 2021: Dach, 

Duits voor dak.  
 

Cabin Art goes shopping 

Wist je dat Cabin Art ook gaat winkelen? In enkele leegstaande panden op het Grardplein en in de 

Strandlaan vind je knappe kunstwerken. Tip: wacht niet te lang, ook deze expo is bijna voorbij. 
 

Kunstenaars Cabin Art goes shopping: Carole De Cock, Jean-Pierre De Cuyper, Michel Dievart, Nico 

Fontaine, GrietGriet, Jean-Claude Lombart, Anne-Marie Maes, Kobe Sabbe, Celle Van Haverbeke, Eddy 

Van Koeveringe en Frans Vandenheede 

 

Foto  

 

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.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Deadline nadert voor dossiers betoelaging socioculturele 
verenigingen 

Zoals elk jaar dienen alle socioculturele verenigingen een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in via 

de gebruikelijke aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop wordt beoordeeld, loopt van 1 juli 2019 tot 

30 juni 2020. Socioculturele verenigingen die in aanmerking komen voor een subsidie, bezorgen de 

documenten aan de dienst Cultuur en Erfgoed (gemeentehuis) tegen ten laatste maandag 26 oktober.  
 

Tegemoetkoming coronacrisis 

De voorbije periode was niet gemakkelijk voor onze socioculturele verenigingen. Daarom voorziet Lokaal 

Bestuur Koksijde een financiële tegemoetkoming. De voorwaarden staan in een reglement. Meer nieuws 

hierover volgt later.   
 

Reglement en documenten: www.koksijde.be/subsidiereglement-socio-culturele-verenigingen  

 

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

 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten Sociaal huis Koksijde 
 

Koksijde lanceert digitaal vrijwilligersplatform  
Ben je op zoek naar vrijwilligers? Of ben je zelf vrijwilliger? Dan is dit platform uitstekend nieuws voor 

jou. Lokaal Bestuur Koksijde start met een digitaal vrijwilligersloket voor alle organisaties en 

verenigingen in Koksijde.  

 

Op het platform worden alle kandidaat-vrijwilligers en verenigingen die vrijwilligers zoeken, 

samengebracht. Maak er nu gebruik van. Bovendien is het gratis. 

 

Voordelen 

• Het platform biedt een databank aan met alle zoekertjes. 

• Er is een sociale kaart met alle organisaties uit Koksijde. 

• Je vindt ook een databank van vrijwilligers.  

• Een tool vereenvoudigt het beheer van je vrijwilligers (contracten, informatienota’s en 

onkostenvergoeding) 

• Check de gratis widget om je zoekers in te geven en te publiceren, ook op je eigen website.  

 

Interesse als organisatie of vereniging? 

Kom dan naar de gratis workshop digitaal vrijwilligers werven en beheren op dinsdag 8 september.  

Plaats van afspraak: theaterzaal cultuurcentrum CasinoKoksijde van 19 tot 21 uur. Inschrijven verplicht! 

 

Info: 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be – www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Wandel mee langs de zitbankenroute 
Elke dinsdag organiseert het Sociaal Huis een groepswandeling voor senioren. De wandeling is maximum 

5 km aan een gezapig tempo. De activiteit start om 14.30 uur aan de ingang van het Sociaal Huis en 

duurt tot ongeveer 16.30 uur. Alleen bij slecht weer gaat de wandeling niet door. Draag je mondmasker 

en neem een flesje water mee. Tijdens de wandeling wordt de onderlinge afstand gerespecteerd. 

 

Schrijf je in via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. Wegens de coronamaatregelen is het aantal 

wandelaars beperkt tot 10. Deelname is gratis.  

Data:  

• dinsdag 1 september  

• dinsdag 8 september  

• dinsdag 15 september  

• dinsdag 22 september 

• dinsdag 29 september  

 
 

Tai Chi: Chinese beweging voor senioren 
Tai Chi is effectief als valpreventie, bevordert de energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde 

bloedsomloop en werkt rustgevend op lichaam en geest. Een manier van bewegen waardoor je volledig 

tot jezelf komt. De lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van het Sociaal Huis.  

 

• Beginners: vanaf donderdag 10 september: van 9 tot 10 uur, zaal voor vloersporten in 

Koksijde-Dorp 

http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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• Gevorderden groep 1: vanaf donderdag 10 september: van 10.30 tot 11.30 uur, zaal voor 

vloersporten in Koksijde-Dorp 

• Gevorderden groep 2: vanaf maandag 14 september: van 9.30 tot 10.30 uur, Bolledroom, 

sportpark Hazebeek Oostduinkerke 

• Gevorderden groep 3: vanaf woensdag 16 september: van 9 tot 10 uur, zaal voor 

vloersporten in Koksijde-Dorp. 

• Beginners groep 2: vanaf woensdag 16 september: van 10.30 tot 11.30 uur, zaal voor 

vloersporten in Koksijde-Dorp 

 

Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven. Draag losse kledij of schoenen met platte zolen.  

Prijs: 2 euro per les. Gezien het beperkt aantal toegelaten deelnemers per les is vooraf inschrijven 

verplicht. 

 

Info: katleen.calcoen@koksijde.be – 058 53 43 42 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.  

 

Je bent nooit te oud om bij te leren 
Levenslang leren voor senioren 

De informatisering zet zich door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale 

trein springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet. Om dit te voorkomen, biedt Koksijde 

cursussen aan om de nieuwe media (smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor 

absolute beginnelingen.  

Door COVID-19 zijn de cursussen aangepast. Tijdens de eerste les krijg je uitleg over hoe de cursus 

wordt voortgezet bij een eventuele lockdown. Een overzicht van alle cursussen vind je in het vorig 

nummer van het Koksijds infoblad op www.koksijde.be/infoblad-tij-dingen. 

Schrijf je snel in, want er zijn maar veertien plaatsen per cursus.  

Alle cursussen vinden plaats in het annex-gebouw (Zeelaan 44, Koksijde-Dorp). 

 

Info:  

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde - 058 53 43 42  

 

Inschrijven: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be 

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel 

mee. 

 

 

Leer mensen uit je buurt kennen 
De voorbije maanden waren voor velen een periode met weinig tot geen sociale contacten. Zou je graag 

nog eens mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

 

Vrijdag 18 september in ’t Oud Klooster (Strandlaan, naast de kerk, senioren uit Sint-Idesbald), 

max 20 pers. 

Woensdag 30 september in de Willem Elsschotzaal (boven de bibliotheek, senioren uit Koksijde-

Bad) max 12 pers. 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.  

Schrijf je snel in (verplicht) via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.  

 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.  

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:info@cervogo.be
mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Mantelzorgers: de onzichtbare helden in coronatijden 
Mantelzorgers zijn mensen, zoals jij en ik, die in een zorgsituatie rollen zonder zich veel vragen te 

stellen. De vanzelfsprekendheid waarmee ze de zorg voor een ander opnemen, is mooi, maar blijft 

onzichtbaar.  

 

Uit hun verhalen blijkt dat de coronacrisis zorgden voor extra stress en uitdagingen. Vaak heeft dit ook te 

maken met de maximale beperking van contacten buitenshuis om besmetting te vermijden.  

 

Mantelzorgcafé De Luisterschelp (zaal De Brug, het Sociaal Huis) is de plek waar mantelzorgers normaal 

gezien maandelijks samenkomen. Hier worden ervaringen gedeeld, ontstaan er vriendschappen en 

kunnen mensen er even tussenuit. Jammer genoeg mag het mantelzorgcafé voorlopig nog niet open.  

 

Heb je toch nood aan een luisterend oor?  

Contacteer Katrien Debruyne: 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Met een zorgvolmacht ben je nu al voorbereid 
Aan de hand van een zorgvolmacht anticipeer je op de situatie waarin je niet langer in staat bent om zelf 

te beslissen. De zorgvrager ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en de mantelzorger krijgt meer 

houvast om zijn of haar opdracht te doen, omdat hij of zij weet wat de wensen zijn van de zorgvrager. 

 

Wanneer, waar en bij wie stel je een zorgvolmacht op? Wie kies je als gevolmachtigde? Welke 

handelingen mag de lasthebber stellen? En wat als je geen zorgvolmacht hebt opgesteld? Regel naast 

financiële zaken ook persoonsgebonden zaken. Notarissen Peter De Baets en Liselotte De Kock geven je 

deskundige uitleg.  

 

Omwille van de COVID-19-maatregelen wordt deze uiteenzetting die ging plaatsvinden in het 

mantelzorgcafé van september, verplaatst naar een latere datum dit jaar. Hou het gemeentelijk infoblad 

in de gaten! Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Dit is een organisatie van Mantelzorgcafé de Luisterschelp.  

Ben je (ex-)mantelzorger? Kom dan naar het Mantelzorgcafé, elke eerste maandag van de maand.  

Let op: geen mantelzorgcafé in september! 

 

 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.  

 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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Sportnieuws 

 
BK Juniores Koksijde – 20 september 

 
De Keizer der juniores -voorzien op 19 en 20 september- werd afgelast omwille van veiligheidsredenen. 

Maar de sportliefhebbers mogen zondag 20 september 2020 wel omcirkelen in hun agenda voor het 

Belgisch Kampioenschap juniores in Koksijde!  

 

Koksijde trekt opnieuw de kaart van de jeugd en geeft de juniores de kans om in dit erbarmelijk 

wielerjaar nog eens hun kunsten te tonen. Daarnaast zullen de dames juniores en dames nieuwelingen 

ook strijden voor het Belgisch Kampioenschap in Koksijde. De start en aankomst voor dit kampioenschap 

zal plaatsvinden in de Ter Duinenlaan. Deze zones worden door corona publieksvrij gehouden.  

 

Het publiek langs het parcours moet de coronamaatregelen opvolgen en is verplicht een mondmasker te 

dragen.  

 

Programma:  

- 13u00 – 14u40: Dames Junioren – Nieuwelingen 

- 16u00 – 18u30: Heren juniores   
 

Het parcours komt weldra online.  

 

Volgende wielerfeesten in Koksijde: 

• 22 november 2020: Wereldbeker UCI cyclocross Koksijde 

• 19 maart 2021: Bredene Koksijde Classic 

• 1 mei 2021: BK Tijdrijden Jeugd 

 

Check de foto’s: dolle pret tijdens de zomerkampen van de Sportdienst  
De coronacrisis weerhield de Sportdienst niet om de zomersportkampen te organiseren. Het was er leuk, 

sportief én volgens de geldende gezondheidsmaatregelen. Elke week bood de organisatie een ander 

thema aan, zowel voor kleuters en kinderen van de lagere school. Ook de skatekampen waren een 

voltreffer. Check alle foto’s via www.koksijde.be/sportkampen  
 

Tijdens de herfstvakantie staat ook weer een sportkamp gepland.  

Volg alle actuele info via www.koksijde.be/sportkampen 

Foto 

  

Oproep: KV Koksijde-Oostduinkerke zoekt jongens en meisjes 
Is jouw zoon of dochter in de ban van de bal? Dat komt goed uit, want de voetbalclub KV Koksijde-

Oostduinkerke is op zoek naar jongens en meisjes die geboren zijn voor (of in) 2015. Kom gratis 

proberen op maandag of woensdag en meld je aan in de kantine van Oostduinkerke om 17 uur. Adres: 

Hazebeekstraat 6 in Oostduinkerke. Info: 0479 850 230 (Jurgen Gevers). 

Foto  

 

Maak jij al gebruik van onze recreatiesportvelden?  
Wist je dat er zowel in Koksijde als in Oostduinkerke recreatiesportvelden zijn die je vrij mag gebruiken? 

In Koksijde is dat het natuurgrasveld op het sportcentrum in Koksijde-Dorp. In Oostduinkerke maak je 

https://www.koksijde.be/sportkampen
https://www.koksijde.be/sportkampen
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gebruik van de voormalige krachtbalveldjes op het sportpark Hazebeek. Kom hier dus zeker een balletje 

trappen. Breng wel je eigen bal mee.  

 

 
Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wie vangt in Koksijde jouw kind op?  

Twee gemeentelijke diensten voorzien kinderopvang: de Dienst voor Onthaalouders (voor baby’s en 
peuters) en de Buitenschoolse kinderopvang (voor schoolgaande kinderen).  

 

Dienst voor onthaalouders 
Deze dienst voorziet kleinschalige opvang van kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Je kind verblijft in een veilige 

en vertrouwde omgeving waar het zich thuis en geborgen voelt.  
 

Onthaalouders thuis of samenwerkende initiatieven 

Er zijn twee soorten opvang: onthaalouders die thuis maximum acht kinderen opvangen of een 

kleinschalige groepsopvang met twee of drie onthaalouders (max. 14 kids). Beide initiatieven staan onder 

toezicht van Kind en Gezin en de dienst voor Onthaalouders.  

Ben je zwanger en ben je op zoek naar opvang? Schrijf je dan op tijd in. Ook in Koksijde is de wachtlijst 

lang: ca. tien maanden. De prijs bij een onthaalouder is afhankelijk van je inkomen. 
 

Peuterslapen 

Peuters die op school starten, zijn vaak erg moe. Daarom bieden twee onthaalouders peuterslapen aan.  

De Droomkajuit: Vrije Basisschool De Ark (Helvetiastraat)  

De Sterrenhoek: gemeenteschool Koksijde (Abdijstraat)  

Info: 058 51 80 74 – onthaalouders@koksijde.be – Leopold II-Laan 2, Oostduinkerke 
 

 

Buitenschoolse opvang De Speelplekke 
De buitenschoolse kinderopvang organiseert groepsopvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 

jaar.  
 

Vooropvang tijdens schooldagen 

Begeleiders van de BKO organiseren vooropvang voor beide gemeentescholen van 7 tot 8.10 uur. Die 

opvang vindt plaats in De Speelplekke (Oostduinkerke) of in de Noordduinen (Koksijde). De vrije scholen 

en leefschool De Letterzee hebben een eigen aanbod. 
 

Naopvang tijdens schooldagen 

Gemeenteschool Koksijde: Noordduinen van 16.15 tot 18.30 uur (niet op woensdagnamiddag) 

Gemeenteschool Oostduinkerke: de kinderen worden opgehaald (16.15 uur) en naar De Speelplekke 

gebracht (opvang mogelijk tot 19.15 uur)  

Vrije Scholen en De Letterzee: deze scholen hebben elk een eigen aanbod, maar kinderen mogen ook 

naar de buitenschoolse kinderopvang gaan.  
 

Opvang op woensdagen (alle scholen) 

Een bus haalt de kids op aan school en brengt hen naar De Speelplekke voor een namiddag speelplezier.  

Info: 058 53 34 74 – speelplekke@koksijde.be – Dorpstraat 19, Oostduinkerke 

 

Ontdek nieuw speelgoed in de Speelotheek  
De speelotheek ondersteunt ouders op een budgetvriendelijke manier in hun zoektocht naar het ideale 

spelmateriaal voor hun kind. Een speelotheek is als een bibliotheek, alleen leen je speelgoed uit i.p.v. 

boeken. Zo ontdekt je kind iets nieuws zonder dat je het moet aankopen. Je mag telkens drie stukken 

ontlenen. Het speelgoed wordt gecontroleerd op volledigheid en grondig ontsmet. De uitleentermijn 

bedraagt maximum twee maanden.  
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Info en openingsuren: www.koksijde.be/speelotheek - dvo@koksijde.be - 058 51 80 74 

De speelotheek ligt bij de dienst voor Onthaalouders, Leopold II-Laan 2 in Oostduinkerke. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geef bloed en red mensenlevens 

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

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

van het aantal bloeddonoren. Vooral voor de voorraad bloedplaatjes heeft dit negatieve gevolgen omdat 

die maar vijf dagen houdbaar blijven.  
 

Er is dus een constante opkomst van voldoende donoren noodzakelijk om alle patiënten te helpen. Dat 

dreigt een moeilijke taak te worden. Peter Van Acker, verantwoordelijke voor de bloedinzameling in 

Koksijde, doet nogmaals een warme oproep: geef bloed. 
 

Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 9 september om 17 uur  

Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): donderdag 10 september om 17.30 uur 

Koksijde, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A): woensdag 16 september om 17 uur 
 
 

Info: rodekruis.be/afdeling/koksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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100 jaar brandweerpost Oostduinkerke 

De brandweerpost van Oostduinkerke bestaat 100 jaar. Een verjaardag die we niet zomaar laat passeren. 

Lokaal Bestuur Koksijde waardeert de vrijwillige brandweermannen en ambulanciers die zich inzetten. 

Het korps verdient een dikke pluim voor het engagement om onze samenleving te beschermen en in te 

staan voor de veiligheid van onze burgers. We staan niet altijd stil bij de tijd die onze vrijwilligers 

investeren in de brandweer. Van de vele opleidingsuren tot de eigenlijke interventies. 

 

Normaal stond er deze maand een grote activiteit – de Peerdevisscherstrofee – op het programma om die 

verjaardag extra in de verf te zetten, maar de coronagoden beslisten daar anders over. Luitenant Rudy 

Baelen is postoverste van de brandweer in Oostduinkerke sinds 2016. Een ervaren rot die in meer dan 30 

jaar alle brandweerwatertjes heeft doorzwommen. Sarah Dejonghe staat dan weer haar mannetje als 

enige brandweervrouw. De redactie nodigde deze twee jarigen uit voor een dubbelgesprek. 

 

Waarom koos je ervoor om bij de brandweer te gaan? Was het een droom? 

Rudy Baelen: “Eigenlijk ben ik er via mijn schoonfamilie ingerold. Mijn schoonbroer was brandweerman 

en zijn schoonvader ook. Zo werd mijn interesse gewekt. Ik was 27 jaar toen ik bij de brandweer ging en 

ondertussen heb ik de hele cyclus doorlopen. Van stagiair tot postoverste. Mijn twee zonen zijn ook al 

jarenlang brandweerman. Het zit dus wel in ons bloed.” 

Sarah Dejonghe: “Het was op zich niet echt een droom van mij om bij de brandweer te gaan, maar ik 

keek wel altijd op naar brandweerlui. En die bewondering groeide zeker toen mijn vader brandweerman 

werd. Toen ik zag wat ze bij de brandweer allemaal moesten doen, wilde ik dat zelf ook wel eens 

proberen. Vandaar dat ik de stap zette toen ik studeerde aan de hogeschool.”  

 

Voor het publiek spreekt een grote brand blussen het meest tot de verbeelding. Wat geeft jou de grootste 

voldoening? 

Sarah: “De dankbaarheid van mensen als je hen – of mensen die ze graag zien – helpt in een 

noodsituatie. Het moet niet altijd spectaculair zijn, maar dan maak je een verschil.” 

Rudy: “Voor mij maakt het soort interventie niet zoveel uit. Snelheid is het belangrijkst. Na een oproep 

zijn de eerste minuten cruciaal. Ik vind niks zo erg als in spanning afwachten tot aan het moment dat we 

met genoeg volk zijn om uit te rijden. Ik woon – gelukkig – vlakbij de kazerne, maar dat is niet voor 

iedereen zo. Wat me dus de meeste voldoening geeft, is snel kunnen vertrekken.” 

 

Welk gevoel geeft het als je wordt opgeroepen? Pompt er dan adrenaline door je lijf? 

Sarah: “Telkens als de pager afgaat, komt er een zekere hoeveelheid adrenaline vrij. Geraak ik tijdig in 

het arsenaal om mee te zijn? Wat zijn de mogelijke gevaren van een interventie? Gaan we de mensen 

wel kunnen helpen? Dat zijn enkele van de vele vragen die door je hoofd spoken op dat moment.” 
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Rudy: “Ondertussen ben ik al heel wat gewoon en toch is elke interventie een verrassing. Bij een oproep 

kun je nooit inschatten wat je te wachten staat. Hoe erg is het? Gaat het om één slachtoffer? Zijn er 

meerdere? Altijd spannend.” 

 

Wat vind je zelf het moeilijkst aan het beroep? 

Rudy: “De vele opleidingen. Het is natuurlijk wel dubbel. Aan de ene kant heb je die vormingsmomenten 

nodig, want er komen alsmaar nieuwe technieken en materialen bij: denk maar aan zonnepanelen, 

passiefwoningen of hybride auto’s. Aan de andere kant is dat een hele grote belasting omdat het allemaal 

in je vrije tijd moet gebeuren. De opleidingen vinden dan ook nog plaats in Zedelgem... niet simpel om 

dat in te passen. Vroeger hield je elk jaar twaalf oefeningen, terwijl je nadien nog wat nakaartte. En nu 

zit je terug op de schoolbanken. De lat ligt heel hoog. Je moet eigenlijk al een atleet zijn met genoeg 

schoolse bagage om aan de opleiding te beginnen. Eerst op eigen initiatief fitheidsproeven afleggen en 

dan beginnen aan een driejarige opleiding. Genoeg kennis is belangrijk, maar de balans helt te veel over 

aan die kant.” 

Sarah: “Het moeilijkste voor mij is als er kinderen bij betrokken zijn. Ik gok dat dit geldt voor de 

meesten van ons. Persoonlijk is het voor mij ook best een grote uitdaging om de combinatie tussen mijn 

job, het gezin en de brandweer vol te houden. Mijn man, Pieter-Jan Machtelinckx, is ook brandweerman. 

Samen hebben we twee kinderen, dus het vraagt wel wat planning. Tijdens het gewone leven ben ik 

lerares dus dat betekent dat ik tijdens de vakanties thuis ben. Ik ben niet altijd zomaar beschikbaar voor 

de brandweer. Gelukkig kan ik vaak bij mijn ouders terecht, zij vangen de kinderen dan op indien ik 

opgeroepen word.” 

 

De brandweer van Oostduinkerke bestaat 100 jaar. Wat maakt deze post uniek?  

Sarah: “Voor mij is onze post uniek omdat we te allen tijde respect blijven hebben voor elkaar. Dat is 

wellicht ook het geval voor andere korpsen, voor mij is dit aspect heel cruciaal om tot een vlekkeloos 

eindresultaat te komen.”  

 

Je hoort regelmatig: mensen hebben geen respect meer voor een uniform? Merk jij daar iets van? 

Rudy: “Goh, ons uniform dragen wij niet zoveel, meestal hebben wij onze beschermingsmiddelen aan. Af 

en toe gebeurt het wel dat we een opdracht uitvoeren in uniform en ik merk toch dat je zo meer gezag 

afdwingt. In Brandweer Westhoek valt het – tot nu toe – goed mee.” 

Sarah: “Eerlijk gezegd niet. Zeker onderling is het respect heel groot, maar ook als het gaat over het 

respect van de inwoners heb ik alleen maar positieve ervaringen.” 

 

Waarvan droom je nog?  

Rudy: “Graag zouden we meer brandweerstagiairs vinden zodat onze post ook in de toekomst blijft 

bestaan. Ik hoop dat genoeg jonge mensen zich toch geroepen voelen om brandweerman of -vrouw te 

worden. In Oostduinkerke zijn we nu nog met 32, maar onze brandweerlui worden ook allemaal een 
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dagje ouder. Bij deze dus een oproep aan toekomstige brandweermannen. Het geeft enorm veel 

voldoening. Elke dag opnieuw.”   

Sarah: “Ik zou graag nog enkele bijkomende cursussen volgen. Voorlopig heb ik een brevet van sergeant 

– mijn graad is brandweerman, dus er is zeker nog ruimte voor enkele vormingsmomenten. Ook hoop ik 

dat de dispatching in Koksijde blijft (binnen de latere hulpverleningszone, red.).” 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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100 jaar brandweer Oostduinkerke in cijfers 

• 1919: een brand bij het echtpaar Louis Lemaire-Clementina Vincent, langs de Koksijdesteenweg 

vormt de aanleiding voor de oprichting van een eigen brandweerkorps  

• 1 maart 1920: oprichting eerste korps met o.a. politiecommissaris Alfons Quaghebeur, Maurice 

en Oscar Borgonie, Frans Pylyser, Omer Lahouter, Emiel Maertens en Henri Debuyschere 

• 1930: gemeenteraad keurt het reglement voor het pompierkorps goed met bevelhebber Alfons 

Quagebeur en onderluitenanten Frans Quagebeur en Camiel Debaecke 

• 1940-1945: wapens en bewapeningsstukken moeten op bevel van de Duitse bezetter worden 

ingeleverd bij de Kommandatur van Veurne 

• 1953: het korps leverde bijstand bij de overstromingen in Nieuwpoort 

• 1954: de gouverneur duidt Robert Reynebeau aan als luitenant-bevelhebber, Marcel Stockelynck 

volgt luitenant-geneesheer Camiel Debaecke op als korpsdokter 

• 1957: het korps richt een eigen fanfare op. Eerste voorzitter was korporaal Louis Legein, 

korporaal Maurits Aeles dirigeerde en brandweerman Herman Dorné werd secretaris-

penningmeester 

• 1970: bij het vijftigjarig bestaan telt het korps 53 leden. Kapitein-commandant Marcel Cloet is 

korpsoverste 

• 1971: brand bij veevoederbedrijf Marannes 

• 1976: brand in dancing Viking 

• 11 februari 1976: onderluitenant Gerard Van Steertegem wordt bevorderd tot luitenant en 

officier-dienstchef, Johnny Mahieu en Werner Tyteca worden benoemd tot onderluitenant 

• 30 september 1977: fusie tussen Koksijde en Oostduinkerke. Beide korpsen blijven op hun eigen 

grondgebied voortwerken. Daniel Vandenbussche is de nieuwe officier-dienstchef van het hele 

korps, met hoofdpost in Koksijde en bijpost in Oostduinkerke 

• 12 februari 1979: het grondreglement voor de gemeentelijke brandweerdienst gaat in voege. 

Hoofdpost Koksijde telt dan 54 manschappen en bijpost Oostduinkerke 53  

• 1987: brand in residentie Twenty One 

• 17 september 1987: André Declerck van de afdeling Oostduinkerke en Michel Willaert van de 

afdeling Koksijde worden bevorderd tot onderluitenant 

• 1994: Jeroen Hillewaere wordt dirigent bij Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer 

• 28 december 2015: brandweer Oostduinkerke wint de eerste editie van de Koksijdse Highland 

Games 

• 14 oktober 2019: noodweer houdt lelijk huis in Koksijde 

• 1 september 2020: majoor-regiodirecteur Kristof Dorné is nog altijd wnd. hoofd van Brandweer 

Westhoek, Michel Willaert is postoverste van post Koksijde en Rudy Baelen is postoverste van 

post Oostduinkerke  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Week van de Vrede in teken van strijd tegen kernwapens 
21 september is Internationale Dag van de Vrede. Belgische steden en gemeenten maken tijdens de 
vierde week van september hun vredeswens zichtbaar met een wapperende vredesvlag in het 
straatbeeld. Net als Koksijde. 

 
Dit jaar staat de vredeswens in het teken van de strijd tegen kernwapens. Deze zomer was het 75 jaar 
geleden dat voor het eerst en (voorlopig) ook het laatst een atoombom werd ingezet. De Japanse steden 
Hiroshima en Nagasaki werden volledig van de kaart geveegd door twee atoombommen. Ondanks de 
gruwelijke lessen van toen houden 14.000 kernwapens de wereld nog steeds in de ban.  
 
Tijdens de huidige pandemie waren we voor ons overleven afhankelijk van eerstelijnshulpverleners en 

werd het belang van solidariteit over grenzen heen duidelijk. Het Rode Kruis waarschuwt dat bij een 
kernexplosie hulpverleners onmogelijk in staat zijn slachtoffers te helpen. De gevolgen van een nucleair 
conflict treffen miljoenen mensen. Zolang de dreiging van kernwapens bestaat, is er dus geen sprake van 
solidariteit.  
 
Gelukkig keurden 122 landen in 2017 een VN-verdrag goed dat kernwapens moet verbieden. Van zodra 

50 landen het verdrag ratificeren, treedt het in werking.  
 
Info: op www.dagvandevrede.be   
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sven Astaes is de nieuwe wijkagent van Koksijde-Bad 

De wijkdienst Koksijde is sinds kort een werkkracht rijker. Maak kennis met Sven Astaes, het nieuwe 

gezicht van Koksijde-Bad. Na een 23-jarige carrière bij de interventiedienst (eerst bij gemeentepolitie 

Nieuwpoort, na de hervorming PZ Westkust), maakte hij de overstap naar de wijk.  
 

Wat doet een wijkagent?  

Een wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de buurt. Hij of zij treedt bemiddelend op en is zichtbaar 

aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat ook in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke 

opdrachten zoals: 

• controleren van adresveranderingen en nazicht verblijf 

• signaleren van incidenten in de wijk 

• bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen 

 

Wil je weten wie jouw wijkinspecteur is?  

Surf dan naar www.politiewestkust.be, klik op contact en vervolgens op je wijk.  

Je geeft vervolgens je straat en huisnummer en klikt daarna op zoeken.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Natuurwerkgroep De Zeevonk is er voor de jeugd 

De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.  

Deze natuurwerkgroep opereert vanuit De Panne, maar verzamelt alle jonge natuurfanaten aan de 

Westkust.  

De vereniging organiseert elke tweede zaterdagnamiddag van de maand een leuke buitenactiviteit voor 

jongeren, verdeeld in vijf leeftijdsgroepen van het eerste leerjaar tot het vierde middelbaar. Dan trekken 

ze de natuurschoenen aan en gaan ze op verkenning in het bos, door de duinen of op het strand.  
  

Wil je graag eens uitpluizen wat De Zeevonk doet?  Kom dan op zaterdag 12 september om 14 uur en 

probeer gratis.  De uitvalsbasis van De Zeevonk is De Korre (Koningsplein, De Panne). Valt de ervaring 

mee? Schrijf je dan in voor het nieuwe Zeevonkjaar. 

 

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.  
 

Info en inschrijven via www.dezeevonk.be. Volg De Zeevonk ook op Facebook. 

 

Logo/beeld kamp  

 

Interview met Hilde Busschaert, secretaris van de Zeevonk 
 

Vat de geschiedenis van De Zeevonk eens in een notendop samen? 

Hilde Busschaert: “Enkele natuurgidsen stelden vast dat er aan in deze regio geen jeugdvereniging  

was die kinderen kennis over de natuur bijbracht. En wat je niet kent, kan je niet beminnen. In 1996 

startten Rika Driessens, Hilde Nottebaere  en Anne-Marie Luca met De Zeevonk. Ze kozen deze naam 

omdat één zeevonkje als piepkleine eencellige niet veel voorstelt. Maar eens ze met meer zijn en in 

beweging zie je ze echt schitteren op de golven. Deze logica geldt ook voor de mens: alleen is niet veel 

mogelijk, samen staan we sterk.” 

 

Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot dusver? 

Hilde: “Elke tweede zaterdag van de maand, behalve tijdens de grote vakantie, is er van 14 uur tot 17 

uur een activiteit per groep.  We vertrekken meestal aan onze uitvalsbasis in De Panne (De Korre), maar 

ook vaak in Koksijde, Veurne of Nieuwpoort. Als ik toch één hoogtepunt moet geven, is dat de jaarlijkse 

daguitstap voor de kinderen uit het lager onderwijs en het kamp voor middelbare scholieren.” 

 

Wat is het eigenlijke doel van De Zeevonk? 

Hilde: “Kort samengevat: we willen kinderen op een speelse en avontuurlijke manier laten kennismaken 

met de natuur. Dat is vandaag de dag nog steeds onze centrale doelstelling. Onze kinderen komen uit de 

hele Westhoek. Er komen zelfs kinderen van tweedeverblijvers uit alle hoeken van Vlaanderen.  

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro voor het hele werkjaar dat samenvalt met een schooljaar. Dankzij 

de financiële steun van Koksijde, De Panne en Veurne ligt het inschrijvingsgeld zo laag.” 

 

Wie zijn jullie leden? 

Hilde: “De Zeevonk telt momenteel een ca. 85 actieve leden van het eerste leerjaar t.e.m. het vierde 

middelbaar. We splitsen op per leeftijdscategorie: zeepaardjes (eerste en tweede leerjaar), zee-egels 

(derde en vierde leerjaar), zeehonden (vijfde en zesde leerjaar), zeeduivels (eerste en tweede 

middelbaar) en zeemonsters (derde en vierde middelbaar). Daarnaast heb je de 27 begeleiders, allemaal 

vrijwilligers waaronder heel wat Koksijdenaars. De meesten zijn volwassen en hebben ervaring als 

natuurgids.    

 

http://www.dezeevonk.be/
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Welke activiteiten staan er op het reguliere programma?  

Hilde: “Elke groep stelt jaarlijks een programma op met activiteiten op maat van de kinderen per 

leeftijd.  Zo doen we bv. activiteiten op het strand zoals schelpen en meeuwen spotten, waterdiertjes 

herkennen, of krabben vangen. Of we gaan op zoek naar bessen in de duinen of het bos. Er is ook de 

mountainbikezoektocht, knutselactiviteiten, te veel om op te noemen. We doen ook elk jaar mee met 

diverse initiatieven zoals het Natuurfestival in de Duinpanne, de zwerfvuilacties in o.a. Koksijde. Neem 

gerust een kijkje op onze facebookpagina.”    

 

Welke droom wil je zeker nog werkelijkheid zien worden?  

Hilde: “We willen zoveel mogelijk kinderen uit de Westhoek blijven bereiken en de natuur tonen in alle 

facetten. Volgend werkjaar bestaan we 25 jaar. We zouden er graag minstens 25 bijdoen.” 

 

Een laatste boodschap?  

Hilde: “Tijdens de afgelopen coronacrisis misten we onze maandelijkse activiteiten, maar we kregen wel 

iets leuks in de plaats. Deze zomer konden we dikwijls zeevonk spotten op het strand van Koksijde en 

Oostduinkerke.  Voor het werkjaar 2020-2021 stelden de begeleiders opnieuw een fantastisch 

programma samen. We kijken er naar uit!”    

 

 

Beeld (groot) daguitstap juni 2019  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Awel zoekt vrijwilligers 

Het initiatief Awel is er om te luisteren naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon.  

Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.  
 

Stel je vandaag nog kandidaat.  
 

De drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers die anoniem, verspreid over heel Vlaanderen, 

zoveel mogelijk oproepen van kinderen en jongeren beantwoorden. Over allerhande thema's. 

Dankzij hun luisterend oor vinden kinderen en jongeren een schuilplek. 

Maak het verschil en word vrijwilliger voor Awel. 

 

Logo 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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CoastSnap volgt evolutie van ons strand op 

De Vrije Universiteit Brussel heeft, in het kader van een onderzoeksproject, een zogenaamd CoastSnap 

station geïnstalleerd in Koksijde. Ter hoogte van surfclub Windekind.  
 

CoastSnap is een wereldwijd verspreid citizen science onderzoeksproject waarbij burgers, met behulp van 

smartphones, foto’s nemen van het strand. Hoe meer mensen een foto nemen en deze delen met het 

project, hoe beter onderzoekers de veranderingen aan het strand in kaart kunnen brengen. 
 

De foto's worden gebruikt om de evolutie van het strand te bepalen. Onze stranden veranderen constant 

onder invloed van de seizoenen, de zeestromingen en menselijke ingrepen. Zo worden ze in de zomer 

opgebouwd en in de winter terug afgeslagen – in het laatste geval vaak door stormen die dan de 

strandkliffen veroorzaken. 

 

Info: kustportaal.be/coastsnap-belgie 

 

Beeld: foto strand 

 

Hoe beschermt Vlaanderen onze kust? 
Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware 

winterstormen. Je hebt die zeker al zien passeren, maar die beelden roepen ook vragen op.   
 

Waarom is het nodig om het strand te nivelleren?  

Waarom ontstaan er kliffen?  

Is het niet beter om de natuur haar gang te laten gaan? 
 

Masterplan Kustveiligheid 

Om alle vragen te beantwoorden, lanceerde de Vlaamse overheid een filmpje om aan te tonen dat een 

stevige bescherming tegen een stijgend zeeniveau belangrijk is. Ook daarom rolde de Vlaamse overheid 

het Masterplan Kustveiligheid uit in 2011.  
 

Door de stijgende zeespiegel komen er weel uitdagingen op ons af. Vandaar dat Vlaanderen deze 

inspanningen levert. 

 

Bekijk de beelden op Vimeo: vimeo.com/435642338 of YouTube: youtu.be/vwOyaKDuegE  

 

Beeld: kliffen 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fafdelingkust.login.kanooh.be%2Fnl%2Fmasterplan-kustveiligheid&data=02%7C01%7Cchristel.vanhoorebeke%40mow.vlaanderen.be%7Cdc030262d02d4b734bff08d821a2fdf2%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637296331210772393&sdata=Cxp2Gpew4Hw%2Fg9mQjtOGH4OWB5%2BXwuM%2BnNvZRHXtA8g%3D&reserved=0
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Vraag je Hello Belgium Railpass aan vanaf 1 september tot 
uiterlijk 30 september 

De regering heeft beslist om een gratis 12-treinritten-pass ter beschikking te stellen aan alle inwoners 

van België met het oog op het herstel van de Belgische economie en het promoten van het spoor als 

openbaar vervoer. Die pass kreeg de naam Hello Belgium Railpass. Tussen 5 oktober en eind 

maart kunnen hiermee elke maand twee treintrajecten worden afgelegd in eigen land. NMBS 

wil er alles aan doen opdat iedereen de kans krijgt om er de komende maanden op uit te trekken met 

deze railpass.  

 

Vanaf 1 september en tot uiterlijk 30 september (!) kan elke inwoner van dit land ouder dan 

12 jaar (of die 12 jaar wordt tegen eind maart 2021) met zijn/haar rijksregisternummer online een 

Hello Belgium Railpass aanvragen via hello-belgium.be. Ter herinnering: kinderen jonger dan 12 

jaar rijden sowieso gratis. De papieren pass wordt vervolgens met de post verstuurd naar het adres 

vermeld in het rijksregister. Om een massale toeloop te vermijden tijdens de huidige coronacrisis, zal het 

niet mogelijk zijn om de pass aan een stationsloket te bekomen.  

 

Ben je niet vertrouwd met online toepassingen? 

Daarom is er een speciaal telefoonnummer - 02 300 15 15 - voor wie hulp kan gebruiken bij het invullen 

van het webformulier of geen online toegang heeft. NMBS vindt het immers belangrijk dat wie het meest 

baat heeft bij de gratis pass, niet uit de boot valt.  

 

Alle details over de Hello Belgium Railpass en zijn gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op hello-

belgium.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://link.b-europe.com/mm/LC_6941_184047014_I8K1LRQEG98C_341428_ZQxRvXkpgeah4YCsKpHoMiktbEUmVfa1Vo11eJtLumb3rfhEi73NxFsbgAYqXeMQRvbpkPf7y5-W2pFgviO2Kg==.act
http://link.b-europe.com/mm/LC_6941_184047014_I8K1LRQEG98C_341428_lzG7o9N0Y0NaM+thOw0Ko6V-VtdAWTTDhPd0gKssLA2O0LKh1FMWo1VejjlCl8zqF5T8P-SYl6fgXDT7noPU7A==.act
http://link.b-europe.com/mm/LC_6941_184047014_I8K1LRQEG98C_341428_lzG7o9N0Y0NaM+thOw0Ko6V-VtdAWTTDhPd0gKssLA2O0LKh1FMWo1VejjlCl8zqF5T8P-SYl6fgXDT7noPU7A==.act

