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Evenementen in de kijker 

 

Jaarlijkse herdenking in Sint-Idesbald – zaterdag 4 september 

Wie was Charles Richards, de Canadese soldaat die Sint-Idesbald bevrijdde? 

Op 9 september 1944 eindigde de tweede wereldoorlog in Sint-Idesbald. Het was de dag van de bevrijding. 

Vreugde alom, maar ze was van korte duur. Geluiden van ontploffingen in De Panne verstoorden de 

blijheid. Even later werden in het toenmalige schooltje van Sint-Idesbald, naast de kerk, gewonde 

militairen binnengebracht waaronder Charles Richards. Zuster Joséphine, ontfermde zich over hem en bleef 

bij hem tot hij enkele uren later stierf. De bevolking van het dorp was erg aangegrepen en rouwde om het 

overlijden. Sindsdien wordt die gebeurtenis in Sint-Idesbald herdacht, telkens tijdens het eerste weekend 

van september. 

Dit jaar vindt de herdenking plaats in en bij de kerk van Sint-Idesbald op zaterdag 4 september om 

16.30 uur. Om 17.30 uur volgt de bloemenhulde. Daarna trekt een stoet onder begeleiding van de 

gemeentelijke harmonie naar het Georges Grardplein voor een défilé.  

Lees het volledige verhaal van Charles Richards op www.tij-dingen.be/charlesrichards21. 

 Beeld: overlijden richards met non - © gemeentearchief Koksijde 

 

Dag van de Mobiliteit op 11 september: interessant voor jong en oud 

Dankzij interessante activiteiten en animatie leer je op zaterdag 11 september meer rond 

verkeersveiligheid en mobiliteit. Bovendien is dit evenement gratis. Het event begint om 13 uur en duurt 

tot 18 uur. Alle activiteiten vinden plaats rond het gemeentehuis van Koksijde: maak een schilderij terwijl 

je fietst, leer bij over de dode hoek en hoe belangrijk een gordel is. Of rij op één van de gekke fietsen. 

Laat je fiets graveren, duik de tuimelwagen in of volg een workshop e-bike of fietsherstellen.   

Meer info en inschrijvingen: www.koksijde.be/dagvandemobiliteit. 

 Beeld: foto fiets 

 

Kermis Oostduinkerke vanaf zaterdag 11 september 

Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis in Oostduinkerke en maak leuke herinneringen voor 

later. Oliebollen eten, de draaimolen en eendjes vissen. Toffe attracties van vroeger én nu. 

Zak tussen zaterdag 11 en donderdag 16 september af naar de parking aan de Vrijheidstraat (t.h.v. Vrije 

Basisschool) en de parking aan de Hazebeekstraat/Nieuwpoortsteenweg (t.h.v. de Gemeentelijke 

Basisschool). De foorkramers parkeren hun wagens opnieuw in Oostduinkerke-Dorp en doen je wegdromen 

naar een andere wereld.  

 Beeld kermis 

https://www.tij-dingen.be/charlesrichards21
https://www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
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Opendeurdag Koksijde Golf Ter hille – 11 september 

Met gratis golfinitiaties en rondleidingen. Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be 

Alle info: www.koksijdegolfterhille.be.  

 flyer 

 

Herdenking bevrijding van Oostduinkerke – zondag 12 september 

Programma: 

- 10.00 uur: plechtige eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, ter nagedachtenis van onze helden, 

gefusilleerd en gesneuveld bij de bevrijding van Oostduinkerke op 8 september 1944.  

De kerkelijke plechtigheid wordt opgeluisterd door het koor “Beauvarlet” uit Koksijde. 

- 11.00 uur: bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelde verzetslieden en omgekomen 

burgers op het grondgebied van Koksijde-Oostduinkerke. 

 

Het was de taak van de Canadezen om de Franse en Belgische kustzone te bevrijden. Rond Duinkerke 

moesten ze een wijde boog maken omdat de Duitsers de Moeren onder water hadden gezet. Daardoor 

werd de stad een bijna oninneembare vesting. Ze gaven zich slechts over na de totale wapenstilstand in 

mei 1945. De Canadezen met in hun zog een Tsjechische tankbrigade, benaderden de westkust langs de 

wegen van Ieper en Diksmuide richting Veurne. Ook het gebied rond Wulpen en Ramskapelle stond onder 

water, een tactiek die de Duitsers van de Belgen leerden in 1914. Op 8 september werd een Canadees 

verkenningsvoertuig aan de Wulpenbrug onder vuur genomen en vernietigd door de Duitsers die een 

dodelijk raid uitvoerden op Oostduinkerke-Dorp met de bekende gevolgen. Ook Wulpenaars werden in hun 

huis dodelijk getroffen door enkele slechtgerichte antitankgranaten. 

 

Open Monumentendag op zondag 12 september 

Hotelschool Ter Duinen, Jaak Van Buggenhout en Résidence Du Blekker zijn de blikvangers op zondag 12 

september. Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. 

Traditiegetrouw doet ook Koksijde opnieuw mee. Mooi meegenomen: alle activiteiten zijn gratis, maar 

inschrijven is verplicht. 

=> Uit het aanbod werden enkele toppers geselecteerd (zie afzonderlijk persbericht p. 6) 

Het volledig overzicht: www.koksijde.be/omd21. 

 

Een hele dag fun op Oostduinkerke Kids – 18 september 

Toffe attracties voor groot en klein, dat is Oostduinkerke Kids. Een echt kinderparadijs waar speeltoestellen 

en animatie zorgen voor uren speelplezier. Oostduinkerke Kids vindt plaats op zaterdag 18 september van 

10.30 tot 18 uur. Deze dag speelplezier is bovendien gratis. Plaats van afspraak? Oostduinkerke-Dorp: in 

de Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en op het binnenplein van het NAVIGO-museum.  

Meer info: toerisme@koksijde.be of www.visitkoksijde.be 

 Beeld: Oostduinkerke Kids 

 

http://www.koksijdegolfterhille.be/
http://www.koksijde.be/omd21
http://www.visitkoksijde.be/
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Wielerwedstrijd Keizer der Juniores is terug – 18-19 september 

De 38e editie van de tweedaagse wedstrijd vindt plaats tijdens het weekend van 18 en 19 september. 

 Zie afzonderlijk persbericht p.13 

 

Bloemen met smaak: Koket Koksijde – 24 tot 27 september 

Het gemeentehuis van Koksijde vormt van 24 tot 27 september het unieke decor voor Koket Koksijde. 

Belgische en internationale floristenteams brengen meesterlijke bloemendecoraties met een knipoog naar 

het culinaire in onze badplaats. Bloemen met smaak dus.  

 Zie persbericht p. 9 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Crimitocht in 't Dorp: Los jij de gijzeling op?  

Opschudding in Koksijde. Al weken gonst het van de geruchten over een mogelijke gijzeling: bij de bakker 

of op de hoek van de straat. Nu stopt de geruchtenmolen. In een persconferentie bevestigt commissaris 

Dedecker de gijzeling van een Koksijdenaar. Voorlopig ontbreekt elk spoor. De mogelijke vluchtauto van 

de dader is wel gevonden. De commissaris heeft jouw hulp nodig om de ontvoering op te lossen. 

Trommel vanaf 7 september je familie en vrienden op en los samen deze zaak op in Koksijde-Dorp.  

 

De crimitocht is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar (vergezeld door een volwassene). Vanaf 14 jaar speel 

je het spel met je vrienden. Deze zoektocht vindt plaats in openlucht en is volledig coronaproof. Reken op  

twee tot drie uur tijd om te spelen. Tijdens de speurtocht krijg je virtuele hulp van commissaris Dedecker. 

Zorg dus voor een opgeladen smartphone. Je kan de zoektocht op elk moment van de dag starten.  

De beste speurders krijgen een leuke prijs. En nog meer goed nieuws, want de speurtocht is gratis.  

 

Meer info op www.koksijde.be/crimitocht. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.koksijde.be/crimitocht


 

P 6/34 

 

 

Open Monumentendag: blikvangers op zondag 12 september  

Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Traditiegetrouw doet 

ook Koksijde opnieuw mee met een aantrekkelijk programma. Mooi meegenomen: alle activiteiten zijn 

gratis, maar inschrijven is verplicht: www.koksijde.be/omd21. Uit het aanbod werden enkele toppers 

geselecteerd. Het NAVIGO-museum neemt dit jaar niet deel door de werken, maar tijdens de rondleiding 

op de begraafplaats van Oostduinkerke ontdek je meer over het vrouwelijke vissersverleden. 

 

Résidence Du Blekker: bezoek dit modernistisch appartementsgebouw  

De eerste appartementsgebouwen werden gebouwd tijdens het interbellum. In de Zeelaan, op de hoek met 

de Panoramalaan, staat een modernistisch exemplaar: Résidence Du Blekker, een voor vele mensen 

herkenbaar gebouw. Kom naar de rondleidingen in dit unieke gebouw.  

 Rondleidingen om 11 en 14 uur  

 Zeelaan 110 

 

Funeraire rondleiding: Vrouwen aan het woord 

Tijdens rondleidingen over funerair erfgoed komen voornamelijk mannen ter sprake. Op deze Open 

Monumentendag wordt daar verandering in gebracht. Ga op stap met twee vrouwelijke gidsen en kom 

meer te weten over de vrouwen die de geschiedenis van Oostduinkerke maakten.  

 Rondleidingen om 10.30 en 15.30 uur 

 A. Geryllaan 5 

 

Rondleiding Kunstencentrum Ten Bogaerde: dialoog erfgoed en hedendaagse kunst  

Ontdek de geschiedenis van dit voormalige uithof van de Duinenabdij en bezoek de expo DACH in het 

Kunstencentrum met de middeleeuwse schuur als achtergrond.  

 Rondleiding om 13.30 en 15.30 uur 

 Ten Bogaerdelaan 12 

 

De Mijn: 75 jaar Hotelschool Ter Duinen & expo over burgemeester J. Van Buggenhout 

We kennen De Mijn als een deel van Hotelschool Ter Duinen. Het gebouw is opgericht in 1938 als rustoord 

voor Limburgse mijnwerkers. Beheerder was Jaak Van Buggenhout, voormalig burgemeester van Koksijde 

(1947-1958 en 1965 -1971). In 1947 stichtte hij samen met kapelaan Jozef Berten de intussen 

internationaal gerenommeerde Hotelschool Ter Duinen. De school is dus 75 jaar jong!  

Op Open Monumentendag krijg je de kans om de andere realisaties van burgemeester Van Buggenhout te 

ontdekken tijdens een expo in De Mijn. Een gids vertelt meer over de geschiedenis van het prachtige 

gebouw. (expo i.s.m. Archiefdienst Koksijde) 

 doorlopend van 10 tot 18 uur (reservatie niet nodig) 

 Massartstraat 
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Nog meer Open Monumentendag in Koksijde 

 

Gluur binnen in het gerestaureerde Vanneuvillehuis 

Het Vanneuvillehuis is het voormalige atelier van kunstenaar Walter Vilain (1938-2019). 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. 

Rondleidingen om 10, 11.30, 13.30, 15 en 16.30 uur - Middenlaan 103  

 

Weerstandsnest Waldersee: Een uniek stukje geschiedenis 

Sinds januari is dit weerstandsnest beschermd als monument. WN Waldersee verdient dus zeker een plek 

op het programma van Open Monumentendag. Maak op 12 september kennis met deze site. Een gids geeft 

uitleg bij de bouw en de functie van de verschillende onderdelen. 

Rondleidingen om 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 17 uur  

Afspraak aan Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 (Groenendijk) 

 

Natuureducatief centrum Duinenhuis: expo Strandafval 

Strandafval is een tijdelijke tentoonstelling waarin onnatuurlijke aanspoelsels die op ons strand 

terechtkomen op een andere manier in de kijker staan. Aan de hand van bijzondere foto’s wordt gefocust 

op wat niet op ons strand thuishoort en waar het vandaan komt. De kunstwerken weerspiegelen op een 

ludieke manier hoe plastic afval ons leven in de greep houdt. De expo is een samenwerking tussen het 

Duinenhuis, fotografen Walter Carels, René De Prins, Marc Vanleke en strandjutter Philip Gadeyne. 

Doorlopend van 10 tot 18 uur (reservatie niet nodig) - Bettystraat 7 

 

Fietssafari: ruim 22 kilometer langs onze mooiste plekjes 

Vanuit het Duinenhuis vertrek je (voor een tocht van ruim 22 km.) naar de mooiste plaatsen in Koksijde-

Oostduinkerke. Door bos, duinen en via fietsstraten verken je de verschillende natuurgebieden met elk een 

specifieke fauna en flora. De gids laat je proeven van enkele bijzondere culturele troeven in de gemeente 

en brengt je, met als eindpunt de Panoramalaan, naar één van de mooiste vergezichten aan de kust.  

De afstand van deze fietsroute bedraagt 22,6 km (duurtijd: 2,5 uur). 

 

Afspraak om 9.45 uur (fietstocht 1) of 13.45 uur (fietstocht 2) aan het Duinenhuis. 

Zorg voor je eigen fiets. Dorstlessers, versnaperingen en een verrekijker zijn aangewezen. 

Max. 15 deelnemers, min. 12 jaar - Bettystraat 7 

 

Abdijmuseum Ten Duinen: ontdek de nieuwe themaopstelling Tekens & Symbolen 

Het Abdijmuseum ligt naast de ruïnes van de middeleeuwse Duinenabdij. In het museum kom je te weten 

hoe het was om er te leven. Kom op Open Monumentendag naar de verrassende themaopstelling over 

tekens en symbolen.  
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Meerdere stukken worden voor het eerst tentoongesteld, waaronder een recent verworven topstuk: een 

oorkonde uit de 13e eeuw. Speciaal op Open Monumentendag zijn er gidsen aanwezig in het museum die 

je meer vertellen over de betekenis van al die intrigerende, soms mysterieuze tekens en symbolen. Spreek 

hen zeker aan tijdens jouw ontdekkingstocht! 

Van 14 tot 18 uur - reserveer je tijdslot voor museumbezoek en de site via www.tenduinen.be.  

Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2 

 

Zuid-Abdijmolen 

Wist je dat de Zuid-Abdijmolen in Koksijde één van de laatste acht van zijn soort is ter wereld? Molenaar 

Patrick Geryl is bovendien de enige voltijdse molenaar in België. Hij ademt het ambacht! Eens je de trap 

van de molen aangedurfd hebt, heb je geen spijt dat je boven staat. Geniet van het uitzicht. Voel hoe de 

molen beweegt, ruik de geschiedenis. Reserveer op voorhand online om zeker te zijn van je plaats. 

Van 10 tot 18 uur – boek je plaats via www.tenduinen.be - Jaak Van Buggenhoutlaan 

 

Surf naar www.koksijde.be/omd21 en schrijf je in.  

 

 Beelden: Mijn (Hotelschool), Résidence du Blekker, Zuid-Abdijmolen 

 

 

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.tenduinen.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.koksijde.be/omd21
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Bloemen met smaak: Koket Koksijde 

Het gemeentehuis van Koksijde vormt van 24 tot 27 september 2021 het unieke decor voor de 4de florale 

editie van Koket Koksijde. Belgische en internationale floristenteams brengen meesterlijke 

bloemendecoraties met een knipoog naar het culinaire in onze badplaats onder de noemer Bloemen met 

smaak.  

 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn bijzonder blij dat Lokaal Bestuur Koksijde voor deze 

vernieuwde vierde editie van Koket Koksijde zal samenwerken met Floraliën Gent. Dankzij hun jarenlange 

ervaring, kennis, naam en faam zullen we opnieuw een florale topbeleving kunnen aanbieden in en rond het 

gemeentehuis van Koksijde.”  

 

De rode draad van het prestigieus bloemenfestival Koket Koksijde - Bloemen met smaak is geïnspireerd door 

de nabijheid én het jubileumjaar van de Koksijdse Hotelschool Ter Duinen en Horeca Koksijde. Met de 

initiatiefnemer Ides Leys en bloemsierkunstenaar Jo Pattyn in gedachte brengt het thema van Koket Koksijde 

een florale ode die tot de verbeelding spreekt. Het laat de bezoekers genieten van de mooiste en meest 

bijzondere bloemen, planten, arrangementen en bijzondere indoor en outdoor creaties. Niet alleen florale 

kunst en groene binnenruimtes maar ook geurende kruiden en de Belgische chrysant als najaarsbloem 

worden er in de kijker gezet. 

 

De samenwerking met Floraliën laat ook toe het project een internationale uitstraling te geven. 

 

De expo start in het gemeentehuis waar de inkom wordt aangekleed door de studenten van de 

tuinbouwschool PTI te Kortrijk. Het parcours leidt de bezoekers daarna naar de tweede verdieping waar het 

team Haruko Noda (Japan) de Kokpit zal aankleden met frêle vormen. Op de doorloop zullen de zussen Julie 

en Sarah Vanneste een florale impressie van een florale tafel laten zien. 

 

Vanop het gelijkvloers geniet je van cascading flowers van Olivier Petillion en Tim Beyens, en de topwerken 

van Stefan van Berlo, Tania Huyghe en een Roemeens designerteam onder leiding van Mircea Gheta. Op een 

coronaveilige manier wordt het publiek naar beneden geleid doorheen de aangeklede en floraal versierde 

tafels van Geert Pattyn en team met o.a. Carl Depuydt, Benoit Vandendriesche, Leen Roelens en Werner 

Crolet. 

 

Naast de decoratie binnen wordt op het Theaterplein voor het gemeentehuis een buitentuin aangelegd van 

1000m². In de tuin staan naast florale installaties vooral de Belgische chrysanten en kruiden centraal.  

De doelstelling bij deze vernieuwde editie is de realisatie van een mooi ingerichte ontmoetingsplaats tussen 

verschillende generaties en het creëren van een goede groepsdynamiek.  

 

Topfloristen brengen er meesterlijke bloemendecoraties met een knipoog naar het culinaire in de badplaats. 

In een vernieuwde opstelling met Black Boxen worden florale installaties tentoongesteld. De arrangementen 
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zijn vegetatief of bloemrijk opgemaakt uit natuurlijke materialen. Onderstaande florale kunstenaars werken 

ook mee aan het florale verhaal: Fran Salomez, Hilde Verhelle, Fleur Dewaelsche, Johan Van Steenkiste, 

Nele Destoop, Phebe Bovyn, Wim Dierendonck, Koenraad Fonteyne, Paulien Verhaert, Katia Gilmet, Richard 

Mos (Nederland), Mullebrouck Liselotte, Bloemen Ann, Tom De Wilde, Elsie Vanderlinden. 

 

De Poort op de Rotonde in Koksijde wordt speciaal aangekleed door Jo Pattyn en team. 

 

Openingsuren Koket:  

vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 september: 10-22 uur / maandag 27 september: 10-18 uur.  

 

Toegangsprijs:  

• € 10 

• € 5 voor inwoners en tweede verblijvers met K-pas 

• Tot 18 jaar gratis 

 

Info: dienst Toerisme – 058 51 29 10 - www.visitkoksijde.be/koketkoksijde 

 

=> Beeld: campagnebeeld: "De bloemen worden op het laatste moment gestoken om ze zo vers mogelijk 

te houden" (Pieter Toebaert van Floraliën Gent) 

 

De redactie van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen sprak met Pieter Toebaert, organisator van de 

Floraliën in Gent. Hij werkt samen met Lokaal Bestuur Koksijde om Koket Koksijde smaak te geven. Lees 

het gesprek op www.tij-dingen.be/pietertoebaert. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/koketkoksijde
https://www.tij-dingen.be/pietertoebaert
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Goed op weg tijdens de Week van de Mobiliteit 

Van 16 tot 22 september vindt de Week van de Mobiliteit plaats. Over heel Vlaanderen veroveren fietsers 

en voetgangers tijdelijk de publieke ruimte. Lokaal Bestuur Koksijde plaatst fietsers en voetgangers op een 

voetstuk en doet er alles aan om de gemeente veilig en bereikbaar te houden.  

 

Koksijde is een fietsgemeente 

In Koksijde lopen veel fietsroutes. Eentje daarvan is de Westkustfietsroute. Fiets door De Panne, doorkruis 

de natuurgebieden van Koksijde, trap langs de IJzermonding en de Nieuwpoortse jachthaven en rijd via 

het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke de historische stad Veurne binnen. De Westkust verkennen vanop je 

fiets is geweldig. Onderweg maken bezoekerscentra, musea en uitkijktorens je duidelijk waarom de 

Westkust zo bijzonder is. 

De Westkustfietsroute is de eerste in een reeks van 28 West-Vlaamse fietsroutes. De route heeft 

verschillende startpunten en slingert over landelijke wegen en langs bezienswaardigheden. Ze is 48,5 km 

lang, ideaal voor wie zoekt naar afwisseling. 

 

Veilig de baan op 

Let altijd goed op in het verkeer en wees aandachtig voor de andere weggebruikers. Draag een fietshelm 

met het CE-label (fietshelm conform EN-1078) die ook je slapen en je achterhoofd beschermt. 

Fietsen doe je rechts (in jouw rijrichting) op de rijbaan, zo dicht mogelijk bij de rechterrand. Alleen 

kinderen jonger dan 10 jaar mogen op het trottoir en verhoogde bermen rijden. Denk altijd aan je 

veiligheid, rij daarom niet in de goot of te dicht bij geparkeerde auto’s. 

 

Deelfietsen 

Veurne, De Panne en Koksijde zetten een deelfietsensysteem op poten. In Koksijde vind je o.a. deelfietsen 

aan het station, het gemeentehuis, de tramhalte in Oostduinkerke-Bad en de Sint-Niklaaskerk in 

Oostduinkerke-Dorp. Meer info: www.koksijde.be/deelfietsen 

 

Drie tips om autovrij en duurzaam te leven 

➢ Kies voor carpoolen: wanneer je met collega’s in de buurt woont kan je heel gemakkelijk samen 

rijden. 

➢ Koop een vouwfiets: die neem je overal mee zoals op de trein, tram en bus. Werk af en toe van 

thuis uit als dat kan. Sinds de coronacrisis wordt dit veel meer gedaan en zo verminder je ook je 

ecologische voetafdruk. 

➢ Hou je aan de snelheidslimiet: zo vermijd je hoge toerentallen en teveel brandstofverbruik. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportief Koksijde 

 

Hindernissenparcours opnieuw als alternatief voor traditionele veldloop 

Net zoals vorig jaar is er in het sportpark Hazebeek een coronaproof obstakelparcours vanaf maandag 20 

september t.e.m. minstens 1 oktober. Schrijf je school- of klasbubbel in via www.koksijde.be/webshop.  

 beeld 

 

Sportsprokkels 

 

Start 2 Run met Atletiek Club Koksijde 

Vanaf zondag 19 september is het opnieuw mogelijk om te beginnen met sporten dankzij onze plaatselijke 

atletiekclub. Je jogt twee keer per week (op donderdag om 18.30 uur en zondag om 10 uur) over een 

afstand die varieert tussen 0 en 5 kilometer. Na twaalf weken is deze reeks voorbij. Inschrijvingsprijs 

bedraagt 60 euro. Deelnemers mogen gratis meedoen aan de vervolgreeks tijdens het voorjaar van 2022, 

die afstand wordt later vastgelegd. Info: ackvzw@skynet.be – 058 51 75 61. 

- extra trainingen met preventieve oefeningen voor loopblessures  

- inschrijving via website http://koksijde.macw.be/ of ter plaatse (piste sportpark Hazebeek) 

 

Of fiets je liever? 

Is lopen niets voor jou? Geen probleem. Wist je dat de Koninklijke Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen 

(SOW) elke week een fietsnamiddag organiseert? De fietstocht is geschikt voor alle leeftijden en vindt elke 

maandag plaats tussen 14 en 18 uur. Startplaats: parking voor de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. 

 

Volledig aanbod 

Ook conditiegym, zumba gold, netbal, badminton, tai chi en curling starten in september. Sluit je vandaag 

nog aan. Bekijk alles op www.koksijde.be/sportaanbod.  

 

Schrijf je in: herfstsportkampen voor kleuters en lagereschoolkinderen…  

Van 2 tot 5 november organiseert de sportdienst een sportieve vierdaagse. Voor kleuters is er een mix van 

sport, spel en knutselplezier in de sporthal van Koksijde-Dorp. Kinderen van het eerste tot zesde leerjaar 

leven zich uit in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Er zijn elke dag vier verschillende sporten zoals 

badminton, basketbal, hockey en toestelturnen.  

Inschrijven (vanaf 4/10): www.koksijde.be/sportkampen. 

 

… en er zijn ook sportlessen voor 18-plussers ('s avonds) 

In oktober starten er lessenreeksen voor volwassenen. Op maandagavond is er een Shape Bootcamp, op 

dinsdagavond een initiatiereeks Wobbel work-out en de dance work-out vindt plaats op donderdag. 

Inschrijven (vanaf 6/9): www.koksijde.be/webshop 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/webshop
mailto:ackvzw@skynet.be
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkoksijde.macw.be%2F&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40koksijde.be%7C0a9589a464fb43e248a708d9387deecb%7Cbe94a60fb8e648839ce1ca663fc72c37%7C0%7C0%7C637602935792458164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K5TfMdH3RGhyu5YKUEJhYDPAXpGsLD4kbvGtRfK1fOI%3D&reserved=0
http://www.koksijde.be/sportaanbod
http://www.koksijde.be/sportkampen
http://www.koksijde.be/webshop
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Wielerwedstrijd Keizer der Juniores is terug 

De 38e editie van de tweedaagse wedstrijd vindt plaats tijdens het weekend van 18 en 19 september.  

De Keizer der Juniores start op zaterdag met een korte tijdrit in Wulpen (9-12 uur) en een rit van 93,5 km. 

in Koksijde (15-17.30 uur). Op zondag vindt de derde rit plaats, op een selectief parcours in de Vlaamse 

Ardennen. Het rittenschema werd aangepast na overleg tussen Lokaal Bestuur Koksijde en het 

organisatiecomité Pittem Koerst. Oorzaak van deze eenmalige parcourswijziging is de passage van de 

Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen door de Vlaamse Ardennen op 18 september.  

 

Indrukwekkende erelijst 

Extra troef dit jaar is dat de wedstrijd net voor het wereldkampioenschap op de weg valt (van 19 tot 26 

september, in ons land). De juniores krijgen dus in Koksijde een unieke kans om zich goed voor te 

bereiden. Wie volgt de Amerikaan Quinn Simmons (2019) op als laureaat? De Keizer der Juniores staat al 

jarenlang bekend als een kweekvijver voor jong wielertalent. In 2016 eindigde Brent Van Moer hier nog 

derde, na een sterke Ronde Van Frankrijk kent wielerminnend België hem inmiddels als hardrijder bij 

Lotto-Soudal. Nog enkele opvallende podiumklanten waren Nathan Van Hooydonck (2013, winnaar), Jonas 

Rickaert (2012, tweede), Caleb Ewan (2012, derde), Florian Sénéchal (2011, winnaar) en Bob Jungels 

(2010, winnaar). => Foto  

 

Nog meer koers in Koksijde! 

Flanders Tomorrow Tour (tijdrit voor beloften) 

• Zaterdag 4 september: 9 tot 12 uur 

• Start: Veurnekeiweg in Wulpen 

• Eén ronde van 12,7 km  

• Organisatie door vzw Krekedalvrienden (Stefaan Decleir, 0471 43 54 54) 

 

Kermiskoers Oostduinkerke  

• Maandag 13 september:18 tot 21 uur  

• Start: Vrijheidstraat in Oostduinkerke 

• 20 ronden, in totaal 60 km  

• Organisatie door WTC De Meeuw (Marc Prophete, 058 51 79 00) 

 

Long Course Weekend 

• Zaterdag 25 (fietsen) en zondag 26 (lopen) september 

• Passages in Wulpen en Oostduinkerke (start en aankomst in Nieuwpoort) 

 

Save the date 

De Duinencross (wereldbeker veldrijden) vindt dit jaar plaats op zondag 21 november. 

 

Meer info: www.koksijde.be/keizer-der-juniores  Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/keizer-der-juniores
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Senioren: lessen Tai Chi, koffienamiddagen en 
Mantelzorgcafés 

 

Lessen Tai Chi voor senioren: doe mee 

Tai chi werkt goed als valpreventie, bevordert de energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde 

bloedsomloop en is rustgevend voor lichaam en geest. Een manier van bewegen waardoor je volledig tot 

jezelf komt. Tai chi is geschikt voor iedereen, ook voor wie fysieke beperkingen heeft. Je bevordert een 

grote mate van lichamelijke ontspanning, je bouwt er spierkracht mee op en het is een manier van fit 

bewegen. Bovendien is het leuk. Marc Suwier is lesgever tai chi en begeleidt je met veel enthousiasme. 

 

De lessen voor beginners starten op donderdag 9 september van 9 tot 10 uur en op woensdag  

15 september van 10.30 tot 11.30 uur in de zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp. Je betaalt twee euro 

per les. Schrijf je in via katleen.calcoen@koksijde.be of 058 53 43 42. Draag losse kledij en schoenen met 

platte zolen. Lees het volledig programma (ook voor gevorderden) op www.tij-dingen.be/tai-chi. 

 Beeld: tai chi 

 

Leer mensen uit je buurt kennen 

Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan een 

verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

• Vrijdag 17 september in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, senioren uit Sint-Idesbald) 

• Vrijdag 24 september in 't Oud Schooltje (Kerkstraat 20A, senioren uit Koksijde-Dorp) 

• Woensdag 29 september in de W. Elsschotzaal (bibliotheek, senioren uit Koksijde-Bad)  

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Schrijf je in via 058 53 43 19 of 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert 

deze namiddagen. 

 

Ben je mantelzorger? Kom dan naar het Mantelzorgcafé 

Die vindt plaats op maandag 6 september van 14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis. Ontmoet 

andere mantelzorgers en wissel ervaringen uit. Schrijf je wel in via 058 53 43 19 of 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.   

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:katleen.calcoen@koksijde.be
https://www.tij-dingen.be/tai-chi
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Verhoog je veerkracht tijdens de Tiendaagse van de 
Geestelijke Gezondheid 

De coronacrisis schudde ons leven door elkaar. Door veranderingen op meerdere levensdomeinen stond 

onze veerkracht onder druk. Een goede mentale gezondheid is daardoor nog belangrijker dan vroeger. 

Tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) besteden we extra aandacht aan die 

mentale gezondheid. Dit jaar staat het thema ontmoeting centraal.  

 

Lokaal Bestuur Koksijde werkt dit aanbod uit voor jou:  

 

• Spreuken op straat: Wail Albadri versiert 18 ramen van openbare gebouwen met een spreuk. 

Schrijf jij ook een spreuk op jouw raam?  

• Marktpraatje Oe ist mè joen? Op vrijdag 1 en 8 oktober tijdens de wekelijkse markt. Of het nu een 

goeie dag is of niet, erover praten doet deugd. Kom jij ook langs? 

• Warme William wandeling: Tijdens de wandeling geeft Warme William je opdrachten en tips.  

Vanaf maandag 4 oktober, info en wedstrijdformulieren: www.depit.be  

• Vrijheid door het zien van mogelijkheden, lezing door Emilie Depuydt: ontdek nieuwe 

mogelijkheden in jezelf en je omgeving. Dinsdag 5 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek. 

• Slalom: een film over een verwrongen machtsrelatie tussen een trainer en een jonge atlete. 

Woensdag 6 oktober om 20 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde  

• Workshop NokNok − Oppeppers voor een tienerhoofd: Noknok is een methode om veerkracht bij 

jongeren te verhogen. Donderdag 7 oktober om 19 uur, Zeelaan 48 

• Leve De Luiheid, lezing door Johan Braeckman: luiheid kan een deugd zijn. Ontdek waarom.  

Op vrijdag 8 oktober om 19.30 uur in de bibliotheek  

 

Lees het volledig programma en alle praktische informatie op www.tij-dingen.be/10daagse-geestelijke-

gezondheid. Voor sommige activiteiten is inschrijven verplicht. Schrijf je in vanaf 20 september. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Westhoek Academie Koksijde: volg gratis proeflessen en 
workshops  

De WAK organiseert beeldend onderwijs voor alle leeftijden. Wil je een proefles volgen of heb je zin om 

deel te nemen aan een workshop? Leer het atelier kennen en ontmoet de leerkrachten en andere 

cursisten. Neem hiervoor contact op met het secretariaat (058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be). 

Voorkennis is niet vereist en alle materiaal is beschikbaar in de academie. 

 

Workshop modeontwerp (mouleren) 

Ontdek hoe je met een stuk stof, spelden en een schaar de vorm van een lichaam realiseert op een 

paspop. Dankzij moulage maak je kleding zonder te vertrekken van een vast patroon: door een stuk op 

een bepaalde manier te plaatsen, te richten en af te spelden op een paspop verkrijg je een pasvorm die als 

vertrekpunt dient. Daarna is het mogelijk om je stof daarop te schikken of te draperen om de uiteindelijke 

vormen van je kledingstuk te bekomen.  

Data: 

• donderdag 2, 9, 16, 23, 30 september om 13.30 uur 

• vrijdag 3, 10, 17, 24 september om 17.50 uur 

 

Workshop boekbinders (naaien op lint) 

Wil je een basistechniek uitproberen in het atelier kunstambacht boekkunst? Grijp je kans.  

Data: 

• donderdag 2, 9, 16, 23, 30 september om 17.30 uur 

• zaterdag 4, 11, 18, 25 september om 9.30 uur 

 

Workshop fotokunst (portret) 

Hoe verbeter je je opnames met eenvoudige hulpmiddelen, zowel in de buitenlucht als in de studio?  

Je krijgt tips en gaat meteen aan de slag. Camera en computer zijn beschikbaar in het atelier. Als je zelf 

een camera hebt, mag je die natuurlijk meebrengen. 

 

Workshop schilderkunst (landschap en acrylverf) 

Je krijgt acrylverf, penselen en een aangepaste drager om meteen te beginnen. Los schilderen naar 

waarneming is de eerste uitdaging.  

 

Workshop initiatie (stilleven) 

Met houtskool gaan we aan de slag en leren we waarnemen door middel van een stilleven. 

Data: 

• dinsdag 7, 14, 21, 28 september om 13.30 uur (Veurnelaan 109,8670 Koksijde) 

• donderdag 2, 9, 16, 23, 30 september om 18 uur (Vismijn zuid Nieuwpoort) 

 

 

mailto:westhoekacademie@koksijde.be
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Workshop vrije grafiek (stempel) 

Door middel van een eenvoudige hoogdruktechniek snij je lijnen en vlakken weg uit linoleum of MDF.  

Je maakt onmiddellijk meerdere afdrukken op verschillende papiersoorten. 

 

Info, secretariaat en inschrijven: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be 

www.westhoekacademie.be  

 Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schitter op het podium dankzij StAPwest 

Speel je graag toneel? Vertel je graag verhalen? Stel je droom niet uit. StAPwest helpt je om met 

zelfvertrouwen en plezier te schitteren op de planken. Duik in de wondere wereld van spreken, spelen en 

fantaseren.  

 

Voor kinderen van 6 en 7 jaar 

Volg Podiumkriebels in de eerste graad. Spelenderwijs leer je gedichten, liedjes, toneelspelen, ritmisch 

bewegen en spelen op slaginstrumenten. Hou je ook van boetseren, schilderen en tekenen? Probeer dan 

zeker Kunstkriebels, in samenwerking met de Westhoek Academie Koksijde. 

 

Voor kinderen vanaf 8 jaar 

In de lessen Woordatelier ontdek je de wereld van de taal. Je leert goed articuleren en klanken juist 

uitspreken. Controleer je ademhaling om zonder zenuwen voor de klas te staan. Je ontdekt een schat aan 

woorden, duikt in de verkleedkoffer en je speelt toneel voor publiek of voor je eigen plezier. 

 

Voor jongeren vanaf 12 jaar 

Werken aan je houding, expressie, mimiek en taal doe je in de lessen Dramastudio. Een boeiende 

ontdekking van je expressieve mogelijkheden. Via improvisatie en gerichte opdrachten ontdek je hoe je op 

een podium beweegt en het publiek boeit met je eigen verhaal of een uitgeschreven tekst. In de lessen 

Woordstudio leer je je eigen gedachten verwoorden dankzij grote en minder grote schrijvers.  

 

Voor (jong)volwassenen vanaf 15 jaar 

Spreken is zilver… goed spreken briljant. Wil je graag werken aan een vlotte en mooie spreektaal? Wil je 

de scène op om toneel te spelen? Moet je regelmatig speechen of vergaderen en wil je dat op een 

welbespraakte manier doen? Of wil je je articulatie en spreekvaardigheid verbeteren? Al deze redenen zijn 

goed om een cursus woordlab voor volwassenen te volgen. 

 

Volledig aanbod (ook voor volwassenen): 

www.tij-dingen.be/stapwest21 en www.stapwest.be/woordkunst 

Op beide webpagina's lees je ook meer over de domeinen muziek en dans bij StAPwest.  

Inschrijven (t.e.m. 30/9): www.stapwest.be – stapwest@koksijde.be – 058 53 33 80 – Helvetiastraat 47/2 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Afspraak in de bib  

 

Kaftnamiddag - zaterdag 4 september 

14-16.30 uur: kaftnamiddag voor lagereschoolkinderen met tekenaar Stijn Gisquière 

 

Lezing en boekvoorstelling - dinsdag 21 september  

19 uur: lezing en boekvoorstelling Weten wat je wil als middel tegen stress en burn-out door Ine De Deken 

 

Lezing Elvis Peeters: DUO – zaterdag 25 september 

Wist je dat Elvis Peeters het pseudoniem is voor het schrijversduo Jos Verlooy en zijn vrouw Nicole Van 

Bael? In deze voordracht vertellen ze over hun samenwerking, lezen ze voor uit hun laatste roman  

De Ommelanden en beantwoorden ze je vragen. 

Hun romans De ontelbaren, Dinsdag, Jacht en De Ommelanden werden genomineerd voor belangrijke 

literaire prijzen. De roman Wij werd verfilmd en het kinderboek Meneer Papier en zijn meisje werd 

bekroond met een zilveren griffel. Het werk van Elvis Peeters is vertaald in o.a. het Turks, Duits, Spaans, 

Deens en Japans.  

De lezing vindt plaats op zaterdag 25 september om 20 uur. Schrijf je in via koksijde.bibliotheek.be.  

Leden betalen 3 euro (niet-leden: 6 euro). 

 Beeld: elvis peeters - © siska vandecasteele 

 

Laat je verwennen op 2 oktober 

Het bibliotheekteam van Koksijde staat klaar om je een feestelijk en gezellig bibliotheekbezoek te 

bezorgen met een kopje koffie of thee. Mis het niet. Ben je nog geen lid? Kom dan zeker langs om kennis 

te maken. Lees meer op www.koksijde.be/verwendag-bib. 

 

Vragen? De digidokters lossen ze op  

De digidokters zijn terug en geven een antwoord op al je vragen over pc’s, tablets en smartphones. 

Wanneer? Elke eerste en derde vrijdag van de maand en elke tweede en vierde zaterdag. Vraag je sessie 

wel aan via koksijde.bibliotheek.be/digidokters. Kies je tijdstip en noteer je digitaal probleem. Dan 

bereiden de digidokters zich voor.  

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek  

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuur en erfgoed 

 

Kunst op straat 

Black Widows (Kenny Cotman, 2012)  

Voor Black Widows baseerde de kunstenaar zich op een historische afbeelding van een 4.000 jaar oude 

Chinese gravure. Dat zie je door de specifieke haardracht van de twee zittende figuren. Kenny Cotman 

presenteerde het kunstwerk tijdens Beaufort 2012 als ode aan de vissersvrouwen en hun liefdes van wie 

een groot stuk van het leven zich op zee afspeelt. De achtergebleven vrouwen zijn ingetogen, eenzaam en 

staren hoopvol naar het zilte water. Kenny Cotman (°1980) is geboren in Gent en groeide grotendeels op 

bij zijn grootmoeder. Kunst was altijd een inspiratiebron voor hem, maar zijn ouders wilden niet weten van 

een kunstopleiding. Cotman zette zijn eerste stappen in de kunstwereld in 2004 en had een passie voor 

sculpturen in diverse houtsoorten. Al snel voelde hij zich hierdoor beperkt en verdiepte hij zich in andere 

materialen. Zijn hedendaagse werken zijn deels metalen en betonnen constructies van monumentale aard. 

Ze zijn geïnspireerd door de natuur en zijn ervaring met de wereld. Kenny Cotman creëert graag kunst 

met een element van eeuwige schoonheid.  

Waar vind je het kunstwerk? Op het Astridplein in Oostduinkerke 

 Beeld kunstwerk  

 

Erfgoedapp: iedereen naar zee! 

Herinner jij je nog de vakantiekolonies? Jarenlang trokken duizenden kinderen naar zee. Ze kwamen voor 

een paar weken of enkele maanden. Voor sommigen was het de tijd van hun leven, voor anderen de hel. 

Deze route vertelt hun verhaal. De industrialisering, de verzuiling en de verspreiding van tuberculose 

spelen daarin een rol. 

De grote villa’s en homes waar de vakantiekolonies plaatsvonden, zie je nog steeds. Deze fietstocht neemt 

je mee langs deze gebouwen. Onderweg zie je foto’s van toen en hoor je getuigenissen. 

Ontdek de andere tours op www.tij-dingen.be/erfgoedapp-iedereen-naar-zee. Download de Erfgoedapp via 

Google Play (Android) of App Store (iPhone of iPad). 

 Beeld 

 

Runnin' City-app 

Beweeg en pik de trekpleisters van Koksijde mee dankzij deze app. Kies een korte route in Sint-Idesbald 

langs het cultureel erfgoed of een langere route in Oostduinkerke met focus op de visserij en de prachtige 

duinen. Keuze genoeg. De app brengt je naar het dichtstbijzijnde punt van de route en de voice-over geeft 

je info over alle bezienswaardigheden die je passeert. Een aanrader. 

 

Oproep 

Heb je foto’s of levendige herinneringen aan het Duinenhuis? 

De dienst Cultuur & Erfgoed zoekt info over de geschiedenis van het Duinenhuis. Waarom?  

De medewerkers werken aan een tentoonstelling over de geschiedenis van dit prachtige gebouw.  

https://www.tij-dingen.be/erfgoedapp-iedereen-naar-zee
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Had je ooit contact met de zusters of vakantiebewonersuit het Duinenhuis? Leverde je als handelaar eten, 

drank of andere benodigdhedenaan de vakantiekolonie? Of beschik je over meer informatie of oude foto's? 

Je zou er ons een geweldige dienst mee bewijzen.  

Stuur alles naar cultuur@koksijde.be. Vragen? Bel naar 058 53 34 40.  

 

Doe mee aan de herinneringswandeling van Viertoren: Wit jet nog?  

De intergemeentelijke samenwerking Viertoren stelde samen met de Alzheimer Liga een 

herinneringswandeling samen. Je vindt de wandeling in de Erfgoedapp onder de titel Wit jet nog? Of je kan 

de papieren versie lenen via www.viertoren.be. De wandeling is speciaal gemaakt voor mensen met 

dementie (en mantelzorgers), maar is ook leuk voor iedereen die graag herinneringen van vroeger wil 

ophalen. De wandeling in Koksijde-Bad is 4,7 km. lang. Lees meer op www.tij-dingen.be/witjetnog. 

 Logo 

 

Erkenning en betoelaging socioculturele verenigingen 

Zoals elk jaar kunnen alle socioculturele verenigingen een aanvraag tot erkenning en subsidiëring indienen 

via de aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop wordt beoordeeld, loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. 

Socioculturele verenigingen die in aanmerking komen, bezorgen de vereiste documenten aan de dienst 

Cultuur en Erfgoed (gemeentehuis) tegen maandag 4 oktober 2021. 

Reglement en de benodigde documenten: www.koksijde.be/subsidiesverenigingen. 

Info: cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

Wil jij tentoonstellen in Koksijde in 2022? 

Ben je kunstenaar en wil je jouw werken tonen aan het publiek? Lees dan de voorwaarden na op 

www.koksijde.be/tentoonstellingorganiseren. Bezorg je kandidatuur tegen 4 oktober met cv en portfolio 

aan dienst Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be) en wie weet word jij uitgekozen. 

 

Beaufort: interviews met Heidi Voet en Els Dietvorst op tij-dingen.be 

In de zandvlakte van de Schipgatduinen liggen felgekleurde speelballen. De redactie van het Koksijds 

infoblad Tij-dingen wilde meer weten over White Dwarfs and Supergiants en vroeg het aan Heidi Voet. Ook 

verneem je alles over het houten kunstwerk op het strand van Oostduinkerke (Windswept) van Els 

Dietvorst. 

www.tij-dingen.be/interview-heidi-voet  

www.tij-dingen.be/interview-els-dietvorst  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde schiet nieuw seizoen op gang 

Met open armen. Zo ontvangt het cultuurcentrum jou en alle artiesten. Het casinoteam ging de uitdaging 

aan om zoveel mogelijk podiumkunstenaars een nieuwe datum te geven. Het nieuwe seizoen wordt een 

combinatie van voorstellingen die niet doorgingen en nieuwe producties.  

 

Studio Guga – Ongehoord: vrijdag 17 september om 20 uur 

Guga Baúl haalt zijn beste stemimitaties naar boven, maar hij brengt ook nieuwe, zelfgeschreven 

nummers. Nummers die zò typerend zijn voor de geïmiteerde artiesten dat het lijkt alsof ze door henzelf 

zijn gemaakt. Moeiteloos kruipt hij in de huid van Bart Peeters, Clouseau, Het Zesde Metaal, Gorki, Guido 

Belcanto en andere muzikanten. 

 

Familievoorstelling Surcouf (6+): zaterdag 18 september om 14 en 17 uur in Koksijde Golf ter 

Hille 

Twee clowneske acrobaten in een bootje op de vijver van Golf ter Hille... Ze bereiden zich voor om aan 

land te gaan. Maar wat als alles begint te wankelen? Met het koude water aan hun voeten en alleen elkaar 

om zich aan vast te klampen. Voor Surcouf ruilt Cie S&cékripa de theaterzaal in voor het open water. Het 

contrast tussen een grote stevige plankenvloer en het piepklein onstabiel speelvlak van een opblaasbaar 

bootje kan niet groter zijn. Het publiek kijkt geamuseerd toe vanop de oever. 

 

An Pierlé Quartet: donderdag 30 september om 20 uur 

Het briljante album Wiga Waga van An Pierlé  Quartet is een antigif tegen deze donkere tijd. Singer-

songwriter An Pierlé, muzikant-producer Koen Gisen en het jonge jazzduo SCHNTZL verkennen elkaars 

werelden met een verfrissende openheid. Ze brengen een opvallende mélange van jazz, pop en cabaret. 

An Pierlé neemt plaats achter de piano, zingt en waagt zich ook aan trompet. Hendrik Lasure tovert loops 

uit zijn synths terwijl drummer Casper Van De Velde inzet op kleurrijke ritmes. Sluitstuk en wildcard van 

de band is multi-instrumentalist Koen Gisen op sax, basklarinet en gitaar. Het viertal vergast ons op 

speelse jazz. 

 

Film op woensdag 

Vanaf september geniet je van een wekelijkse filmvertoning. Vijftien topfilms krijgen dit najaar de plaats 

die ze verdienen op het grote witte doek. Losse tickets (6 euro ) koop je online of aan de avondkassa 

vanaf 3 september. Je kunt ook een filmpas kopen (45 euro voor tien tickets waarmee je alleen of samen 

met vrienden tien keer geniet van ons filmaanbod van 15 sep t.e.m. 18 mei).  

Raadpleeg www.casinokoksijde.be voor de meest recente informatie.  

 

Het volledige programma met uitgebreide info, foto, video en recensies vind je op www.casinokoksijde.be.  

Beeld: guga - © studio Guga 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wetenschappelijke Nascholing UGent-Koksijde: nooit te oud 
om te leren 

 

Dit academiejaar neemt cultuurcentrum CasinoKoksijde de draad van de wetenschappelijke nascholing 

terug op. Dit is jouw kans om je honger naar cultuur, kennis en sociaal contact te stillen.  

Het cultuurcentrum ontvangt je volgens de bestaande protocollen, waardoor alles veilig en verantwoord 

verloopt. 

 

Archeologie: Middeleeuws Vlaanderen − faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Archeologie 

18, 25 oktober en 8 november  

 

Duurzaam materiaalgebruik en recyclage − faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur, 

vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde 

6, 13 en 20 december  

 

Cardiologie: van preventie tot herstel − faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 

vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie 

14, 21 februari en 7 maart 2022 

 

Een parel onder de oesters: historiek van de legendarische Ostendaise − Ruth Pirlet, coördinator 

wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke 

2 mei 2022 

 

Nieuw: vanaf dit academiejaar koop je een pas per lesonderwerp. De prijs? Tien euro per lessenreeks.  

De lezing van Lokaal Bestuur Koksijde op 2 mei is gratis. Online inschrijving is verplicht. Reserveer je pas 

via www.casinokoksijde.be of aan het bespreekbureau van het cultuurcentrum. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO – stand van zaken potvis Valentijn 

Sinds de opgraving van potvis Valentijn verblijft het skelet aan de UGent. Daar onderzoeken professor 

Pieter Cornillie en zijn team de beenderen. Waarom? Ze bereiden die voor om Valentijn tentoon te stellen 

in de nieuwe vleugel van het NAVIGO-museum. Lokaal Bestuur Koksijde polste bij de professor naar een 

stand van zaken. 

 

Lokaal Bestuur Koksijde: Hoe gaat het met potvis Valentijn van Sint-André?  

Pieter Cornillie: “De afgelopen maanden werkte het team verder aan het museumklaar maken van het 

skelet. De poreuze delen werden geborsteld en de botten geseald om verdere vetuitbloei te voorkomen.  

En daarna begon het puzzelwerk. Eerst werden de verschillende delen van het skelet geïdentificeerd. 

Daarna maakten we foto's van de botten voor het archief en onderzochten we die op sporen van ziekte en 

ouderdom.” 

 

LBK: Ontdekten jullie al belangrijke zaken?  

Pieter: “We zijn nog druk bezig om alles te onderzoeken. Zelf ben ik heel nieuwsgierig naar sporen van 

decompressieziekte. Niet alleen duikers zouden die ziekte krijgen, maar ook zeezoogdieren die diep duiken 

op jacht naar voedsel, zoals de potvis. Valentijns tanden gingen in  de CT-scan om zijn leeftijd te 

onderzoeken. Ook hiervan zijn de resultaten nog niet verfijnd genoeg. Op basis van de eerste resultaten 

schatten we dat de potvis ouder was dan 30 jaar."   

 

LBK: Met welke moeilijkheden werden jullie geconfronteerd?  

Pieter: “De schedel vormt de grootste uitdaging. Die botten kwamen gehavend uit de opgravingen. Deze 

zomer konden we een eerste versie van de puzzel maken. De grootste stukken werden getakeld en 

ondersteund, zodat we de andere botfragmenten elk hun plaats gaven. Zo konden we beter inschatten hoe 

we de presentatie aanpakken en welke delen van de schedel we moeten reconstrueren.” 

 

Valentijn geeft langzaam zijn geheimen prijs. Ben je benieuwd naar het onderzoek? Bekijk het filmpje via 

www.navigomuseum.be/potvisvalentijn of surf naar www.tij-dingen.be/potvisvalentijn. 

 

 Beeld ©Katchi 
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Groepsaankoop – nieuwe actie: behaag je tuin  

Na de voorjaarsactie Draag je bloempje bij waarbij je gratis bloemenzaad kreeg, start dit najaar een 

nieuwe actie: Behaag je tuin. Zo helpt Lokaal Bestuur Koksijde om jouw tuin te vergroenen en 

klimaatvriendelijker te maken.  

 

Behaag je tuin is een groepsaankoop waar je hagen, struiken, klimplanten en zelfs (fruit)bomen koopt voor 

een lage prijs. De nadruk ligt op streekeigen groen. Dat zijn planten, bomen en struiken die al lang in onze 

gebieden groeien en dus goed zijn aangepast aan de bodem. En beter bestand tegen de grillen van ons 

klimaat of allerlei ziekten en plagen. Bovendien is de groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op 

de noden van onze fauna en flora.  

 

Je vindt zeker iets dat bij jouw tuin past: pakketten voor kleine tuinen, grote, droge en natte tuinen.  

Je kan zelfs een start-to-bos-pakket bestellen. Ontdek het aanbod en bestel je plantgoed voor 15 oktober.  

 

Weet je niet goed hoe te beginnen of wil je nog extra informatie? Ga dan naar de workshop Boom zoekt 

tuin op 27 september van 19 tot 21.30 uur in het Duinenhuis. Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be.  

Lees meer op www.tij-dingen.be/behaagjetuin of www.behaagjetuin.be 

 

Behaag je tuin is een samenwerking met de vijf regionale landschappen van Regionaal Landschap 

Westhoek, Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Meetjesland. Op naar een groener Vlaanderen.  

 

Ben je op zoek naar brandhout en wil je aan de slag als knotter?  

Het Regionaal Landschap Westhoek brengt eigenaars van knotbomen in contact met knotters. In ruil voor 

het geleverde werk, mag je het brandhout gebruiken. Ondertussen is er al een fijne groep van een 30-tal 

knotters. Ze komen eenmaal in het jaar samen om de knotlocaties van de volgende winter onder elkaar te 

verdelen. Deze bijeenkomst vindt plaats in november, want dan gaat het knotseizoen van start. Knotten 

hoef je niet per se alleen te doen, wie weet ontmoet je iemand uit jouw buurt om mee samen te werken. 

Interesse? Surf naar www.rlwesthoek.be of contacteer xavier.vlaemynck@rlwesthoek.be of 057 23 08 56. 

Lees meer op www.tij-dingen.be/knotten. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde gaat voluit voor het klimaat: resultaten 
klimaatenquête 

Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de krachten met zeven andere Westhoekgemeenten om samen het 

Klimaatplan 2030 op te maken. Een grote uitdaging en daarom vroegen we ook naar jouw mening. Hoe 

denk jij over mobiliteit, wonen, lokale economie, energie, groen en water? Wat loopt goed? En wat kan 

beter? Waar zie je zelf mogelijkheden om actie te ondernemen? 

 

Dit zijn de belangrijkste resultaten:  

➢ Een kwart van de respondenten komt uit Koksijde (acht gemeenten namen deel). Voor het 

gedeelte ondernemers is dat bijna een derde. 

➢ Onze natuur is onze troef: bijna de helft (47 procent) van de respondenten geeft aan dat natuur op 

wandelafstand in Koksijde geen probleem is. 

➢ Deze top drie stelden de deelnemers samen om zelf actie te ondernemen: 1. Verplaatsingen zoveel 

mogelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer (80 procent); 2. Zuinig omgaan met 

energie: zuinigere toestellen en verlichting (73 procent) en 3. Lokaal en duurzaam kopen: korte 

keten (69 procent) 

➢ Iets meer dan de helft (51 procent) geeft aan dat de lokale economie actief wordt gepromoot en 

ondersteund. De korte keten vanuit de landbouw krijgt wel onvoldoende aandacht volgens 79 

procent van de respondenten.  

➢ 77 procent vindt dat pleinen en straten er nog groener mogen uitzien. 

➢ Terwijl 67 procent van de mensen inwoners wil stimuleren om verharding (bv. oprit of voortuin) te 

vervangen door groen. 

➢ Bij ondernemers werd gepolst wat de invloed is van het klimaat op de bedrijfsvoering.  

De gemiddelde impact werd door de respondenten aangeduid als zes op een schaal van tien. 

Wanneer specifiek naar de sector landbouw, natuur en visserij wordt gekeken, dan stijgt de 

gemiddelde impactsscore naar acht. Voor de sector toerisme, recreatie en horeca is de gemiddelde 

score zeven. 

➢ Ondernemers geven aan nu in te zetten op relighting (82 procent), capteren van hemelwater  

(61 procent) en duurzaam waterverbruik (56 procent). Overstappen op CO2-neutrale voertuigen 

(26 procent) en investeren in energiezuinige verwarmingsinstallaties (23 procent) lijken haalbaar 

op korte termijn.  

 

De resultaten van deze enquête worden gebruikt om het Klimaatplan 2030 vorm te geven. Eén van de 

stappen is het klimaatatelier, waarbij inwoners en ondernemers die zich kandidaat stelden, werken op een 

aantal thema’s. Het eerste klimaatatelier vond plaats voor de zomer. Kon je er toen niet bij zijn, maar wil 

je toch met ons meedenken? Het klimaatatelier krijgt een vervolg. Binnenkort meer nieuws. 

Wil je meer weten over meteo en klimaat? Volg dan de cursus in het Duinenhuis (lees meer op p. 27) 

Terug naar de inhoudstafel 
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Duinenhuis – lezingen en cursussen 

 

Geloof jij dat je elk jaar acht spinnen opeet tijdens je slaap?  

Of dat die spin in je slaapkamer je de hele tijd beloert? Ja? Dan is het dringend tijd dat je langskomt.  

Weg met de fabeltjes en clichés. Ontdek meer over de leefwijze van de meer dan zeshonderd 

spinnensoorten in Vlaanderen. Zo leer je dat het ene web het andere niet is en kom je te weten waarom 

spinnen in je badkuip opduiken. Tijdens de voordracht leer je veelvoorkomende soorten, die je in je huis 

en tuin vindt, beter kennen. Misschien vind je spinnen achteraf niet meer zo eng? 

De lezing vindt plaats op dinsdag 21 september om 19 uur in het Duinenhuis. Schrijf je in via 

duinenhuis@koksijde.be of 058-52 48 17. De prijs bedraagt 7 euro (leden Natuurpunt betalen 5 euro). 

Lesgever: Koen Leysen 

 

Cursus: meteo en klimaat voor de natuurliefhebber (november) 

Het weer is hét gespreksonderwerp bij uitstek. En toch weten we er niet zoveel over. In deze weerles leer 

je meer over de soorten wolken, fronten, duiding bij weerspreuken en rechtstreekse invloed op de natuur. 

Lesgever Koen Leysen is al van kindsbeen af gebeten door het weer. Deze les is gekoppeld aan een 

bijkomende les over het klimaat. De cursus vindt plaats in het Duinenhuis op 9 en 23 november, telkens 

van 19.30 tot 22.30 uur.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Huiswerkklas TOPPIE 

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

kinderen extra ondersteuning bij het leren leren. Eén keer per week begeleiden vrijwilligers onder leiding 

van Shirley Tyteca acht kinderen bij hun huiswerk.   

Lokaal Bestuur Koksijde (LBK) zocht haar op voor een interview.   

 

LBK: Wanneer zijn jullie precies met de huiswerkklas begonnen? 

Shirley Tyteca: "Op 11 oktober 2016 is de TOPPIE-klas in VBS De Ark en de Gemeenteschool van 

Oostduinkerke opgestart in het kader van de strijd tegen kinderarmoede." 

LBK: Wat was de aanleiding voor de lancering van dat proefproject? 

Shirley: "In mei 2016 startte ik als zelfstandige in bijberoep met studiebegeleiding. Omdat ik al in het 

onderwijs stond, merkte ik dat er veel vraag naar studiecoaching was. Een zomer lang broedde ik op de 

uitwerking van de huiswerkklas en zo ontstond TOPPIE. Een letterwoord dat staat voor de aanpak in onze 

huiswerkklassen: Tip, Opsplitsen, Plannen, Presteren, Ik vraag hulp en Evalueren." 

LBK: Merken jullie een verschil op wanneer de leerlingen hun rapporten krijgen? Verwerken ze de leerstof 

beter? 

Shirley: "We horen vooral dat onze leerlingen zelfstandiger worden in het plannen en zich beter 

organiseren. Al ben ik zelf overtuigd dat hun groei voor een groot stuk te maken heeft met de aandacht 

die we geven. We besteden veel tijd aan hun welzijn en maken ruimte voor een babbel. Kortom: ze 

kunnen bij ons terecht." 

LBK: Hoeveel vrijwilligers zijn er aan de slag? En hoeveel mensen hebben jullie nog tekort? 

Shirley: "Op dit moment zijn er twaalf vrijwilligers. Drie vrijwilligers per school is ideaal, dus zoeken we er 

nog drie extra. Ook jonge mensen zijn welkom, ik denk aan leraren in opleiding of stagiairs voor een 

sociaal project. Eigenlijk zoeken we constant vrijwilligers. We hebben een vaste kern en een groep die zich 

voor een bepaalde termijn engageert. En beide groepen zorgen voor een meerwaarde. 

 

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

 

Is dit op jouw lijf geschreven? Of wil je nog meer info? Contacteer dan vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be 

of 058 53 43 30. 

 

Beeld: toppieklas Shirley Tyteca 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laatste kans voor je COVID-19-vaccin 

Het is de laatste kans voor je COVID-19-vaccinatie. De vaccinatiecampagne in het centrum Furnevent zit 

er bijna op. Wie snel is, kan zich nog laten vaccineren. Iedereen komt in aanmerking, ook als je eerder het 

vaccin geweigerd hebt, of niet op je eerdere afspraak bent komen opdagen. De enige voorwaarden zijn dat 

je 12 jaar of ouder bent en dat je gedomicilieerd bent in Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort of 

Veurne. 

 

Je wil beide vaccins nog krijgen. Als je nog helemaal niet gevaccineerd bent, is de allerlaatste kans voor de 

eerste prik op zaterdag 11 september. De tweede prik krijg je dan op zaterdag 2 oktober. 

Je bent niet gekomen voor je tweede vaccin. Als je eerder al je eerste vaccin kreeg, maar bijvoorbeeld 

door je vakantie niet bent gekomen voor je tweede prik, kun je die alsnog krijgen. Ook daarvoor is de 

laatste kans op zaterdag 2 oktober. 

Reserveer nu per telefoon. Het zijn echt de allerlaatste prikdagen. Er is voor iedereen plaats, maar je moet 

wel zo snel mogelijk reserveren. Dat kan eenvoudig telefonisch bij het callcenter op het gratis nummer 

0800 200 74. Zo krijg je meteen je afspraakmoment voor één of twee vaccinaties. 

 

Callcenter vaccinatiecentrum Furnevent: 0800 200 74 

 

Wist je dat?  

In Koksijde is 84,57 procent van de volledige bevolking gevaccineerd. Dat zijn 18.481 inwoners.  

87,59 procent (19.141) kreeg al één dosis. Deze cijfers werden laatst geüpdatet op 24 augustus om 11.24 

uur. 

 

COVID-19-certificaat nodig? Zo vraag je het aan 

Het EU Digitaal COVID-19 certificaat heb je nodig om te reizen naar het buitenland, maar soms ook als 

toegangsbewijs voor een voetbalwedstrijd of evenement. Hoe vraag je dit aan?  

• Digitaal via de CovidSafeBE-app of websites als Mijn Burgerprofiel en mijngezondheid.be  

• Om certificaten digitaal op te vragen, heb je een identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig 

(ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel zoals itsme)  

• Opvragen per post (hou dan rekening met een wachttijd van ca. 1 week): neem hiervoor contact 

op met de Helpdesk (078 78 78 50 - weekdagen: 9-19 uur / zaterdag 10-18 uur). 

• alle certificaten kunnen door de Helpdesk worden verstuurd naar je eBox indien geactiveerd 

Alle details lees je op www.vlaanderen.be/covid-certificaat 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vaccinatiecentrum Furnevent: terugblik op de voorbije zomer 

 

Vaccinatiecentrum Furnevent heeft er een drukke zomer opzitten. Bijna nergens denderde de 

vaccinatietrein zo snel als in Koksijde. Dat is deels dankzij Hélène Ingels, zij is sinds dit voorjaar werkzaam 

als centrumleider van het vaccinatiecentrum.  

 

Interview met de redactie van het infoblad Tij-dingen:  

 

T-d: Wat houdt jouw functie in?  

Hélène Ingels: “Ikzelf of één van de twee adjunct-centrumleiders zijn op prikdagen aanwezig in het 

vaccinatiecentrum vanaf het moment dat de deuren openen voor onze vrijwilligers totdat de poetsploeg 

naar huis vertrekt. We briefen de vrijwilligers, staan klaar bij problemen, monitoren het aantal te geven en 

gegeven vaccins en sturen het callcenter bij. Daarnaast volgen we de regelgeving op en rapporteren we 

aan de eerstelijnszone en burgemeesters. Een gevarieerd en boeiend pakket. Iedereen is heel gedreven en 

behulpzaam.We zijn al maandenlang bezig met hetzelfde doel: zo snel mogelijk vaccineren.” 

 

T-d: Hoe ben je hierin gerold? 

Hélène: “Ik kreeg deze vraag van onze burgemeester en twijfelde geen seconde. Dankzij de uitgebreide 

voorbereiding en het goed uitgewerkt draaiboek van collega’s Stephan Wydooghe en Ann Mouton was ik in 

sneltempo mee in het verhaal. En ook de vrijwilligers en medewerkers maken deel uit van de geoliede 

machine.” 

 

T-d: Tijdens de maand mei kreeg Koksijde een uitstekend rapport voor de snelle vaccinatiecampagne. Hoe 

komt dat we hierin zo uitblonken?  

Hélène: "Onze bevolking toont zich heel vaccinatiebereid waardoor Vlaanderen ons veel vaccins toekende 

die we telkens konden zetten. Op die manier bleven wij in sneltempo vaccineren." 

 

T-d: Zijn de resultaten nog steeds zo goed? Wat is de voorlopige (eind)balans?  

Hélène: "De resultaten blijven goed. Elke 12-plusser kreeg al een kans op een eerste vaccin. Op dit 

moment nodigen we volop tweedekansers uit. Het enthousiasme is wisselend. Een warme oproep aan de 

twijfelaars: laat je vaccineren!" 

 

T-d: In normale omstandigheden ben je kabinetsmedewerker van de burgemeester. Enig idee hoelang je 

deze nieuwe job nog zal uitoefenen? 

Hélène: “We zetten alles op alles om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren. Als we het centrum sluiten, 

neem ik terug helemaal mijn vertrouwde plaats in. Naast kabinetsmedewerker hou ik me beroepshalve ook 

bezig met de juridische aangelegenheden van Lokaal Bestuur Koksijde. Ik kijk ernaar uit om ook dit luik 

weer volledig op te nemen. In september blijft VC Furnevent sowieso operationeel. We hopen half oktober 

af te sluiten." 
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T-d: Hoe blik je terug op de voorbije zomermaanden? Hield je je hart vast bij de donkerrode cijfers? Wat is 

je raad voor onze inwoners voor de komende maanden? 

Hélène: "Ook al ben je gevaccineerd, dan heb je toch nog kans om positief te testen en anderen te 

besmetten. Ik ben dan ook van mening dat het gezond verstand moet primeren. Blijf de regels volgen, dus 

ook als je al gevaccineerd bent. Zo bescherm je de mensen die nog geen prik kregen." 

 

T-d: Heb je je batterijen zelf kunnen opladen afgelopen zomer?   

Hélène: "Zeker, samen met mijn echtgenoot en onze twee kinderen genoot ik van een deugddoende 

vakantie." 

 

T-d: Wat heb je geleerd tijdens de coronacrisis? 

Hélène: "Lokale besturen zijn ongelooflijk sterk. Ze speelden een belangrijke rol tijdens deze crisis, van 

begin tot einde en legden een sterk staaltje crisismanagement aan de dag. Ik wil ook alle vrijwilligers 

bedanken, want zonder hun inzet was dit allemaal niet mogelijk." 

 

Lees meer op www.tij-dingen.be/gesprek-helene-ingels. 

 Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

  

https://www.tij-dingen.be/gesprek-helene-ingels
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Koksijde Kort 

 

• A+++-team verkoopt azalea's ten voordele van Kom op tegen Kanker! 

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker vindt plaats op 17 en 18 september. De opbrengst 

gaat naar betere zorg voor mensen met kanker. Je vindt het Koksijds A+++-team op de 

vrijdagmarkt van Koksijde-Bad en 's namiddags (14.30-16 uur) aan de scholen (Abdijstraat en 

Helvetiastraat). Zaterdagmorgen zie je Greta, Gerda, Rita en Lena aan de uitgang van de Carrefour 

en de Lidl. 

 Foto 

 

• Architect Gaston Lejeune: wie weet meer?  

K-ambassadeur en erfgoedgids Michel Piérart en Joeri Stekelorum, algemeen directeur van Lokaal 

Bestuur Koksijde, werken al een jaar aan een uitgave over het leven en het werk van architect 

Gaston Lejeune. Hij was van 1907 tot aan zijn dood in 1954 actief in Koksijde en vooral bekend 

voor zijn cottages. De architect bepaalde mee het uitzicht van Koksijde. 

Beschik je over informatie of documentatie over Gaston Lejeune? Contacteer Michel Piérart 

(michel.pierart@skynet.be) of Joeri Stekelorum (joeri.stekelorum@koksijde.be of op 058 

53.34.33). 

 

• Gratis renovatieadvies nodig?  

Heb je renovatiewerken gepland? Last van een te hoge energiefactuur? Los het op met een gratis 

renovatieadvies bij het Energiehuis DVV Westhoek. Surf naar www.dvvwesthoek.be/nl/energiehuis 

of www.tij-dingen.be/gratis-renovatieadvies-nodig. Je vindt er de data van gratis Energiefit-

sessies. Ook bij de dienst Wonen (Zeelaan 42) kan je terecht voor energievragen, renovatieadvies 

of een energielening. 

Contact: wonen@koksijde.be. 

 

• Word jij ons diensthoofd Financiële dienst?  

Lokaal Bestuur Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en zoekt een vlotte 

communicator die financiële zaken duidelijk vertaalt. Als diensthoofd werk je mee aan de toekomst 

en resultaten van Lokaal Bestuur Koksijde.  

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

motiveert en ondersteunt de medewerkers. En combineer je dat met een analytische geest? Stel je 

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

voorwaarden, procedure en jobinhoud. Solliciteer voor woensdag 15 september. 

 

• Kreeg jij jouw identiteitskaart voor je achttiende verjaardag? 

Dan kan je (nog) niet digitaal tekenen. Als je je identiteitskaart vernieuwde tussen je 12 en 18 

jaar, staat er maar één certificaat actief. Maar je hebt er twee nodig om digitaal te tekenen, bv. 

http://www.dvvwesthoek.be/nl/energiehuis
https://www.tij-dingen.be/gratis-renovatieadvies-nodig
mailto:wonen@koksijde.be
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voor de online aanvraag van je coronacertificaat. Belangrijk: alleen jongeren die ouder zijn dan 18, 

mogen een digitale handtekening plaatsen. Heb je dus je eID gehaald voor je achttiende en 

verjaarde je ondertussen? Dan maak je best een afspraak met de dienst Burgerzaken via 

www.koksijde.be om je tweede certificaat te activeren. Kies het product pin puk code instellen. 

Info: bevolking@koksijde.be – 058 53 34 32 

 

• Heb je een animatorcursus gevolgd? Dan krijg je de helft van je geld 

terug 

Het gaat om een maximumbedrag van 100 euro. Hoe? Breng het bewijs van je vorming en je 

rekeningnummer binnen op de jeugddienst. Meer info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be 

 

• Stromend water in Guinees dorp dankzij Bouba, Aquaduin en Koksijde 

Iedereen in Sint-Idesbald kent Boubacar Bouba Bah als werkman. Begin de jaren-90 verhuisde hij 

vanuit zijn geboortedorp N'Dire in het West-Afrikaanse Guinee, naar hier. Bouba is zijn roots 

duidelijk niet vergeten en samen met een groep uit het dorp lanceerde hij het projectidee om ter 

plaatse stromend water te voorzien. Dankzij de steun van Aquaduin en Lokaal Bestuur Koksijde 

komt er nu water uit de kraan. Op www.tij-dingen.be/interview-bouba lees je een interview met 

Bouba. 

 Foto 

 

• Ambulancier-brandweerman Danny Geryl gaf training aan 3.500 

strandredders 

Afgelopen zomer werkte Danny Geryl zijn 35e en laatste zeeproeven af. Beroepshalve werkte 

Danny als (hoofd)redder in het Hoge Blekkerbad om na dertig jaar voltijds ambulancier-

brandweerman te worden. Volgend jaar gaat de hulpvaardige Danny op pensioen. De redactie van 

het gemeentelijk infoblad Tij-dingen zocht hem op: lees het integrale interview op 

www.tij-dingen.be/interview-danny-geryl. 

 Foto 

 

• Personen met een beperking genieten van voordelen sport, cultuur en 

vrijetijdsbesteding dankzij European Disability Card (EDC)  

 Wie erkend is door of hulp krijgt van één van de vijf Belgische instellingen die personen met een 

 beperking integreren, kan de kaart aanvragen. Gebruik de European Disability Card voor cultuur, 

 sport- en vrijetijdsactiviteiten zoals een bezoek aan een bioscoop, theater, museum of 

 attractiepark. Check de website, bekijk de flyer van de plaats die je bezoekt of neem contact op 

 met de organisator. Zo ontdek je de voordelen voor kaarthouders. Hoe aanvragen? Surf naar  

 www.tij-dingen.be/edc. 

 

 

 

 

https://www.tij-dingen.be/interview-bouba
https://www.tij-dingen.be/interview-danny-geryl
http://www.tij-dingen.be/edc
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• Veiligheidsmonitor: enquête bij de bevolking  

De veiligheidsmonitor is een vragenlijst over diverse veiligheidsthema’s. Enkele voorbeelden: 

onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 

400.000 personen werden (toevallig) geselecteerd en ontvangen een vragenlijst. En misschien ben 

jij daar ook bij. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Alvast bedankt voor jouw 

deelname.  

 

• Burgerparticipatie: iedereenmee.koksijde.be 

Heb je een zot idee? Dat is goed nieuws, want Lokaal Bestuur Koksijde wil jou zoveel mogelijk bij 

het beleid of bij specifieke projecten betrekken. Via iedereenmee.koksijde.be kan je elk moment 

een idee achterlaten of een vraag stellen. Op de homepagina zie je welke processen actief zijn of 

hoe de timing er uitziet.  

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. Op de homepagina zie je welke processen actief zijn of in welke fase een proces zich 

bevindt. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


