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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst jou zo goed mogelijk te informeren.
Digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden 
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s zijn te bewonderen op 
YouTube en Instagram. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via 
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s, websites via Pinterest!

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/ 
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/ 
koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling 
centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

• Overdag, behalve op weekend- en feestda-
gen, van 8 tot 19 uur, moet je je eigen 
huisarts contacteren.

Apotheken 
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be

Telefonisch:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000 
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor 
Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 
bereikbaar op zaterdag, zondag en 
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het 
betalend oproepnummer 0903 39 969. Tijdens 
de wachtdienst is de behandeling beperkt tot 
het urgente karakter van de aandoening. Dit 
betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen -  
schepen van Communicatie Lander Van Hove

Eindredactie: Ilse Chamon

Hoofdredactie: Thierry Boonefaes en  
Dries Dawyndt

Redactie: diverse gemeentelijke diensten

Lay-out: Sofhie Legein

Fotografie en bewerking:  
Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant 
en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse  
Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes,  
Marie Godderis, Sofhie Legein 

Word abonnee 
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde 
Niet-inwoners betalen 5 euro (tot eind 2020) 
op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van  
Gemeentebestuur Koksijde, dienst  
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2020”

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Vragen?
058 53 30 30 - info@koksijde.be

Meer info:  
www.koksijde.be

Getijden juli

Getijden augustus

dag hoogwater laagwater
wo 1 10:27 en 22:50 04:33 en 17:08
do 2 11:30 en 23:50 05:45 en 18:21
vr 3 12:28 06:48 en 19:17
za 4 00:46 en 13:19 07:40 en 20:06
zo 5 01:35 en 14:04 08:27 en 20:51
ma 6 02:21 en 14:46 09:10 en 21:34
di 7 03:04 en 15:27 09:52 en 22:16
wo 8 03:47 en 16:08 10:33 en 22:58
do 9 04:30 en 16:50 11:13 en 23:41
vr 10 05:15 en 17:34 11:53
za 11 06:01 en 18:20 00:24 en 12:34
zo 12 06:51 en 19:10 01:09 en 13:10
ma 13 07:43 en 20:04 01:57 en 14:09
di 14 08:38 en 21:01 02:48 en 15:05
wo 15 09:37 en 22:00 03:42 en 16:06
do 16 10:38 en 22:00 04:40 en 17:10
vr 17 11:39 en 23:56 05:38 en 18:15
za 18 12:31 06:34 en 19:09
zo 19 00:44 en 13:13 07:22 en 19:53
ma 20 01:25 en 13:49 08:05 en 20:34
di 21 02:41 en 14:24 08:47 en 21:15
wo 22 02:41 en 15:01 09:30 en 21:58
do 23 03:22 en 15:41 10:13 en 22:43
vr 24 04:05 en 16:25 10:58 en 23:28
za 25 04:51 en 17:11 11:44
zo 26 05:43 en 18:04 00:15 en 12:31
ma 27 06:42 en 19:06 01:04 en 13:22
di 28 07:49 en 20:13 01:57 en 14:18
wo 29 08:55 en 21:20 02:56 en 15:22
do 30 10:04 en 22:31 04:04 en 16:41
vr 31 11:19 en 23:45 05:24 en 18:08

dag hoogwater laagwater
za 1 12:27 06:37 en 19:09
zo 2 00:47 en 13:16 07:32 en 19:57
ma 3 01:33 en 13:55 08:17 en 20:40
di 4 02:12 en 14:31 08:57 en 21:19
wo 5 02:49 en 15:07 09:34 en 21:57
do 6 03:27 en 15:44 10:10 en 22:35
vr 7 04:05 en 16:21 10:46 en 23:13
za 8 04:44 en 16:58 11:20 en 23:50
zo 9 05:22 en 17:34 11:54
ma 10 05:59 en 18:11 00:26 en 12:27
di 11 06:39 en 18:54 01:04 en 13:06
wo 12 07:29 en 19:52 01:49 en 14:00
do 13 08:34 en 21:01 02:48 en 15:14
vr 14 09:44 en 22:13 03:51 en 16:24
za 15 10:57 en 23:24 04:54 en 17:33
zo 16 12:01 05:58 en 18:42
ma 17 00:21 en 12:48 06:58 en 19:34
di 18 01:05 en 13:26 07:47 en 20:18
wo 19 01:44 en 14:03 08:31 en 20:59
do 20 02:23 en 14:41 09:14 en 21:41
vr 21 03:04 en 15:22 09:57 en 22:25
za 22 03:46 en 16:05 10:41 en 23:08
zo 23 04:31 en 16:50 11:24 en 23:53
ma 24 05:20 en 17:39 12:09
di 25 06:14 en 18:35 00:39 en 12:55
wo 26 07:18 en 19:43 01:30 en 13:49
do 27 08:27 en 20:56 02:28 en 14:56
vr 28 09:43 en 22:19 03:39 en 16:21
za 29 11:13 en 23:47 05:10 en 17:57
zo 30 12:19 06:30 en 18:58
ma 31 00:43 en 13:04 07:23 en 19:44

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Reserveer jouw afspraak in het 
gemeentehuis online
Heb je een afspraak nodig met de diensten Financiën, Wonen, 
Stedenbouw of Burgerzaken?
Boek die dan via www.koksijde.be/afspraak-maken (lees meer op p.4)



Shop, eet, fiets en wandel  
in Koksijde 
Lokaal Bestuur Koksijde is klaar voor 
het zomerseizoen. Bij ons geniet 
iedereen van zon, zee en strand.

6-8

En verder:

Bestuur 

Digitaal loket 4

Senioren 10-11

Campagne zonneslim 12

Cultuur en erfgoed 

Abdijmuseum Ten Duinen 13 

NAVIGO-museum 14 

Cabin art 17

Bib 18

Jeugd 19-20

Milieu 25-26

Sport 28-29

Burgerlijke stand 30

Fotoblad 31-32

Sociale media 34-35

Vakantie in Koksijde 40-41

IWVA-site vernieuwd 42

7-8
Casino klaar voor een 
nieuw seizoen
Al 20 jaar zorgt deze cultuurtempel 
voor theater, dans, muziek en 
humor. Ook volgend cultuurseizoen. 

21-24 

De Seniorenadviesraad 
helpt 60-plussers
Tij-dingen had een fijn gesprek met 
Wilfried Heyvaert, voorzitter van de 
seniorenadviesraad. 

27

Communicatiemonitor
Lokaal Bestuur Koksijde liet de 
communicatie doorlichten door de 
Thomas More Hogeschool.  
Lees hun bevindingen. 

36-37



Vraag je attest aan vanuit je zetel
Het digitaal loket van de dienst Burgerzaken 
(bevolking en burgerlijke stand) werd 
onlangs vernieuwd. Vraag je attesten van 
thuis uit en ontvang die in je mailbox. Zeker 
nu is de tool geen overbodige luxe.

Hoe?
Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket. 
Je vindt er o.a. bewijzen en attesten 
uit het bevolkingsregister (woonst, 
gezinssamenstelling, leven), aangi¯e 
van een adreswijziging, uittreksels uit het 
strafregister, afschri¯en van akten en 
uittreksels uit de registers van de burgerlijke 
stand (geboorte-, huwelijksakten).  

Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online

Het Milieupark werkt al verschillende weken via afspraak en dat loopt heel vlot. Daarom besliste het bestuur 
om werken op afspraak verder uit te bouwen. In een eerste fase boek je een afspraak voor de diensten 
Burgerzaken, Stedenbouw, Wonen en Financiën. 

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

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Er kwamen veel kijklustigen opdagen voor het 
tennistornooi in de Zeelaan. De mensenzee in 
de schaduw van het voormalige casinogebouw 
moest zich toen nog niets aantrekken van social 
distancing. Wij kijken alvast uit naar de Ladies en 
Men’s Trophy van 2021.  

Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s 
genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen  
die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank  
via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be.  

Bekijk www.westhoekverbeeldt.be,  
Facebook.com/westhoekverbeeldt,  
Twitter.com/whverbeeldt

Gemeentehuis gesloten op maandag 20 juli
Het gemeentehuis is niet toegankelijk op maandag 20 juli. Ook op de Vlaamse en Belgische feestdag op  
11 en 21 juli zijn de gemeentediensten niet bereikbaar.  

De Bibliotheek is gesloten op zaterdag 11 en dinsdag 21 juli. Idem op zaterdag 15 augustus.
Het Milieupark is gesloten van zondag 19 tot en met dinsdag 21 juli en van zaterdag 15 tot en met 
maandag 17 augustus.
Het Sociaal Huis is open op 20 juli, maar niet op 11 en 21 juli.



De burgemeester aan het woord
De grote vakantie is begonnen. We zijn klaar voor een hele zomer zon en zee. Koksijde beschikt over 
gigantisch veel troeven om onze inwoners een leuk seizoen te bezorgen. In deze zomereditie van Tij-dingen 
ontdek je er alles over. Vergeet zeker niet om gebruik te maken van het bonnenboekje dat bij dit infoblad 
hoort en geef onze handelaars een duwtje in de rug! 

Tij-dingen: De redactie 
bundelde enkele zomertips 
voor de lezers van  
Tij-dingen. Wat is uw 
favoriete plek in onze 
gemeente? 
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche: “De 
voorbije maanden heb ik 
veel gewandeld in onze 
gemeente. En zo heb ik 
ontdekt dat achter elk 
hoekje en kantje iets moois 
schuilt. Heel Koksijde zou ik 
dus moeten antwoorden. 
Maar als ik echt moet 
kiezen, dan ga ik voor het 
schelpenpad dat loopt 
van aan de IWVA tot aan 
de Hoge Blekker. De oude 
paardenvissersroute – die 
vertrok aan de Visserstraat – 
loopt daar ook.”

T-d: Net zoals altijd zet Koksijde in op erfgoed? 
Burgemeester: “Dat klopt. We organiseren 
erfgoedwandelingen die je onderdompelen in 
onze rijke historiek. Deze zomer presenteren we een 
nieuwe wandeling via het onlangs gerestaureerde 
Vanneuvillehuis. Koksijde biedt veel mogelijkheden 
om rustig te wandelen. Wie de drukte wil mijden, kan 
dat perfect doen.” (lees meer op blz. 15)

T-d: We zijn zelfs een beschermd monument rijker! 
Burgemeester: “Inderdaad. Het graf en gra¯eken 
van Louis Artan is definitief beschermd. Het 
dossier hee¯ lang aangesleept en het is eindelijk 
gelukt. De aanhouder wint! Dit unieke monument 
is te bewonderen op de begraafplaats van 
Oostduinkerke. Uniek!”

T-d: Het asielcentrum sluit de deuren?
Burgemeester: “Ik kreeg bevestiging van de 
Directeur-Generaal van Fedasil dat het asielcentrum 
eind juni sluit. Ik ben blij dat de afspraken 
worden nageleefd. Ik sla nog altijd achter mijn 
quarantainebesluit. Tijdens de coronaperiode was het 
centrum de plek met het grootste aantal positieve 
besmettingen in Koksijde. Alleen door de bewoners in 
quarantaine te houden kon een uitbraak over onze 
gemeente worden vermeden.  
We sluiten dit hoofdstuk af en concentreren ons op 
het zomerseizoen.”

T-d: Met de campagne Zin in Zee zet de gemeente 
in op een veilige vakantie?
Burgemeester: “We rekenen op het gezond verstand. 
Zolang er geen vaccin is, blij¯ voorzichtigheid 
troef. We moeten de basisbeginselen respecteren. 
Zelfdiscipline blij¯ belangrijk. Er zijn circulatieplannen 
voor onze winkelstraten. Daarnaast brengen onze 
diensten en de redders de drukte op het strand in 
kaart. Je moet niet op voorhand reserveren om naar 
zee te gaan, onze Koksijde-coaches volgen de drukte 
in onze commerciële centra, de Zeedijk en het strand 
op. Via kleurcodes weet je wanneer het druk is op het 
strand en wanneer niet.” (lees meer op blz. 8)

T-d: En er zit ook een bonnenboekje bij deze editie 
van Tij-dingen. 
Burgemeester: “Ik doe graag een oproep om lokaal 
te shoppen. Onze horeca-uitbaters, winkeliers en 
andere ondernemers staan te popelen om u te 
ontvangen. Koop lokaal en gebruik de bonnen in ons 
shoppingparadijs! Speciaal om iedereen te bedanken 
voor het geduld slaan VVV Koksijde-Oostduinkerke 
en de handelaarsbond Hartje Koksijde de handen 
in elkaar. Het resultaat mag gezien worden: een 
actie waaraan 70 ondernemers uit Koksijde, 26 uit 
Oostduinkerke en 32 uit Sint-Idesbald deelnemen. 
Geniet ervan!”

Met Zin in Zee zet de gemeente in op een veilige vakantie
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Shop, wandel en fi ets in Koksijde: 
tips voor een veilige zomervakantie 
Lokaal Bestuur Koksijde is klaar voor het zomerseizoen. Het gemeentebestuur hee  ̄ gekozen om geen 
reservatiesysteem in te voeren op het strand van Koksijde deze zomer. Bij ons geniet iedereen van zand, 
zon en zee, shoppen, eten en drinken zoals andere jaren. 

We rekenen wel op jouw gezond verstand 
Social distancing (anderhalve meter afstand houden) staat centraal deze zomer. 

 Volg de aanbevelingen van winkeliers en horeca-uitbaters 
 Wees solidair en toon respect
 Hou rekening met het maximum aantal toegelaten personen of bubbelvorming 
 Wandel rechts
 Was je handen 
 Blijf thuis als je ziek bent

Winkel veilig in onze drie handelscentra 
In de belangrijkste winkelstraten in onze gemeente – de Zeelaan in Koksijde, de Strandlaan in Sint-Idesbald en 
de Leopold II-Laan in Oostduinkerke – geldt éénrichtingswandelen waarbij aan de voetgangers gevraagd 
wordt de richting van de aangeduide pijlen te volgen. 

Lokaal Bestuur Koksijde voorziet fi etsparkings in de zijstraten. Hou ook rekening met de Shop&Go-
parkeerplaatsen. Geniet met volle teugen van onze veilige horecazaken. Het zijn culinaire parels.

Koksijde-Bad

 wandelrichting

 fi etsparkeerplaats

 Shop&Go parkeerplaats
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Te druk op het strand?  
Wij brengen het voor jou in kaart 
Koksijde hee¯ een breed strand en 701 hectare 
duingebied. Op de bewaakte zones is er bij hoogtij 
plaats voor ongeveer 43.000 strandgangers. 
Het strand wordt ingedeeld in verschillende 
zones (volgens de reddingsposten). En per zone 
wordt de drukte aangegeven via een kleurcode 
(drie niveaus, drie kleuren). Die info raadpleeg 
je in realtime op je smartphone en via onze 
socialemediakanalen. 
Bij te grote drukte (code rood) is die zone volzet en 
ga je naar een ander stuk strand. 

Bezettingsgraad 
Je moet niet op voorhand reserveren om het 
strand te betreden. De redders volgen de 
bezettingsgraad live op. Veel hangt uiteraard af 
van de weersomstandigheden en de getijden. Om 
het aantal mensen per locatie in kaart te brengen, 
werkt Lokaal Bestuur Koksijde samen met o.a. 
Proximus en Citymesh. Dezelfde werkwijze wordt 
gehanteerd op de Zeedijk en in de winkelstraten.  

Koksijde-coaches
De coaches zullen de zomerdrukte in goede banen 
leiden. Je vindt hen in de commerciële centra 
op de Zeedijk. Er komt een informatiestand waar 
de Koksijde-coaches algemene en toeristische 
informatie geven. Ze lopen ook rond, ze zijn 
aanwezig op de markten, etc. 

Zeedijk: wandel en 
fiets met zicht op zee
Onze dijk is de place to be voor wie wil uitwaaien. 
Wandelaars worden gevraagd om zoveel mogelijk 
rechts te houden.  

Fietsen blij¯ deze zomer ook toegestaan.  
Er komen extra fietsparkings in de zijstraten, 
fietsen parkeren op de Zeedijk (of het strand) is 
verboden. Om de drukte op de Zeedijk tegen te 
gaan, zijn er omleidingen voor de bewegwijzerde 
fietsknooppuntroutes voorzien. 

Gocarts blijven onder bepaalde voorwaarden 
toegelaten. De verhuur van gocarts voor kinderen 
tot 12 jaar is toegestaan in de aangeduide zones op 
de Zeedijk. 

Gemotoriseerd verkeer kan niet, tenzij voor 
vergunningshouders en dat alleen tijdens bepaalde 
uren van de dag.  
 

Blijf op de hoogte:
www.visitkoksijde.be



“Je weet niet wat je te wachten staat”
Om de toestroom van mogelijke coronapatiënten in de spoeddienst 
van het az West Veurne te controleren, werd een triagecentrum 
opgestart in dienstencentrum De Zonnebloem. Elke dag worden er 
COVID-testen, bestemd voor het ziekenhuis in Ieper, opgehaald. 
Een aantal medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde waren daar 
aan het werk (jobstudenten nemen hun taken over tijdens de 
zomer). Tij-dingen sprak met Valerie Demets (Financiële dienst), 
Françoise Hollaert (dienst Personeel & HR) en Gerda Desmet-
Vandamme (dienst Technisch bureau).

Tij-dingen: Wat hield je job juist in? Waarvoor werd je 
ingeschakeld?
Valerie Demets: “Vooral voor de administratieve ondersteuning van 
het centrum: regelen van telefonische afspraken en de registratie 
van huisbezoeken, het onthaal van patiënten, testmateriaal  
meegeven, de chau´eur opbellen die de bloedstalen, bestemd 
voor het labo van Veurne, komt ophalen.”
Gerda Desmet-Vandamme: “De patiënten worden doorverwezen 
door een dokter, wij mochten niet zomaar patiënten binnenlaten. 
Ook deden we telefoontjes om een huisbezoek in te plannen bij 
de coronadokter. Als er een bloedstaal werd afgenomen bij een 
patiënt, dan gaf de dokter dit aan ons. Wij moesten een nummer 
bellen waarna het bloedstaal onmiddellijk naar het ziekenhuis werd 
vervoerd.”

T-d: Gaf die andere taakinvulling voldoening?
Françoise Hollaert: “Ja. Ik had ook goede contacten met de 
verplegers, chau´eurs en dokters.” 
Gerda: “Het bezorgde me in deze vreemde periode inderdaad een 
aangenaam gevoel. Ik help graag mensen.”
Valerie: “De opstart van dit centrum was echt een mooi initiatief. We 
ontlastten de spoeddienst en de huisartsen. Je voelde dat iedereen 
– de dokters, de administratie en de chau´eurs – gemotiveerd was. 
Ook het personeel van de poetsdienst hielp mee. Blij dat ik hieraan 
kon meewerken (glimlacht).”

T-d: Waren het moeilijke omstandigheden om in te werken?
Valerie: “De organisatie verliep niet altijd vlot, maar dat was wel 
te begrijpen. Voor iedereen was het nieuw en de werkwijze werd 
regelmatig aangepast. Zo ontstond vaak verwarring. Soms vond 
ik het zelfs eng omdat het in het begin onmogelijk was om fysiek 
contact met de patiënten te vermijden. Gelukkig kregen we later 
mondmaskers mee bij het ophalen van de COVID-testen.”
Françoise: “Dat viel mee, wij zaten in het onthaalbureau achter 
glas. Bij baby’s en kinderen was het wel moeilijk.”
Gerda: “Niet echt. Alleen wist je de eerste dag niet wat je te 
wachten stond. Corona stak nog maar net de neus aan het venster. 
Vanaf de tweede dag voelde ik me al meer op mijn gemak.”  

T-d: Moest je rekening houden met extra 
veiligheidsvoorschri¢en?
Françoise: “Goed je handen desinfecteren, maar dat gold ook voor het materiaal (pc, telefoon, deurklink en 
lichtschakelaars). Na elke shi .̄”
Gerda: “We mochten geen contact hebben met de mensen. We stonden achter glas en er was een ruime 
wachtzaal waar voldoende ontsmettingsmateriaal aanwezig was.”
Valerie: “Er werden geen extra veiligheidsvoorschri¯en opgelegd. Het waren eerder de artsen die extra 
opletten. Zij komen tenslotte het dichtst bij de patiënt. Zo moesten dokters zoveel mogelijk contact met 
ons vermijden. Bij het ophalen van de COVID-testen, mogen zij de box waarin die vervoerd worden, niet 
aanraken. Alleen de artsen komen aan die stalen. Dat zorgde wel voor een eng gevoel.”



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, krijgt het moeilijk. 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. 

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

Een overzicht: 

Lockdown apps – alles voor in je kot (beginners, 
Android): maandag (8.30 tot 11.45 uur) –  
van 7/9 tot 5/10
De voorbije maanden waren we genoodzaakt om 
op een andere manier te communiceren. Internet, 
sociale media en verschillende communicatietools 
werden een deel van ons dagelijks leven. Het was de 
enige manier om veilig in contact te blijven met onze 
omgeving, familie en vrienden. Deze omschakeling 
gebeurde niet altijd even vlot en voor velen was het 
zoeken naar een geschikte manier om in contact 
te blijven. Daarom deze workshop. Na een korte 

kennismaking met je Android-toestel of iPad ga je op 
zoek naar uiteenlopende communicatietools. Kortom 
een cursus waar je vanuit je kot communiceert met 
de wereld.

Lockdown apps – alles voor in je kot (beginners, 
Apple): donderdag (8u30 tot 11.45 uur) –  
van 10/9 tot 8/10

Android (deel 1A - beginners):  
maandag (8.30-11.45 uur) - van 12/10 tot 16/11
Ontdek de mogelijkheden van het internet benutten 
en maak kennis met verschillende apps zowel online 
als oµine. Leer werken met de mogelijkheden van de 
cloud.

Android (deel 1B - beginners):  
maandag (8.30-11.45 uur) - van 23/11 tot 4/1/2021
In deze cursus ga je dieper in op een aantal apps: 
agenda; foto’s, mediaspeler, reizen, fiets- en 
wandelroutes plannen, parkeerapps vlot en veilig 
leren gebruiken, enz.

Android apps (deel A - voorkennis vereist): 
maandag (13.30-16.45 uur) – van 7/9 tot 5/10
Telefoneren, e-mail en WhatsApp zijn maar enkele 
voorbeelden van de communicatiemogelijkheden 
die je bekijkt.



Android apps (deel B - voorkennis vereist): 
maandag (13.30-16.45 uur) – van 12/10 tot 16/11
In deze cursus leer je verschillende clouddiensten 
kennen. 

Android apps (deel C - voorkennis vereist): 
maandag (13.30-16.45 uur) – van 23/11 tot 1/1/2021
Verschillende vrijetijdsapps komen aan bod  
(bv. muziek, foto’s en fiets- en wandelroutes).

Apple (deel 1A – beginners):  
donderdag (8.30-11.45 uur) – van 15/10 tot 19/11
Ontdek de mogelijkheden van het internet benutten 
en maak kennis met verschillende apps zowel online 
als oµine. Leer werken met de mogelijkheden van de 
cloud.

Apple (deel 1B – beginners):  
donderdag (8.30-11.45 uur) – van 26/11 tot 7/1/2021
In deze cursus ga je dieper in op een aantal apps: 
agenda, foto’s, mediaspeler, reizen, fiets- en 
wandelroutes plannen; parkeerapps vlot en veilig 
leren gebruiken, enz.

De gemeente biedt ook taalcursussen aan:

Praktisch Spaans (deel 1):  
vrijdag (8.55-12.10 uur) – van 11/9 tot 15/1/2021 
In het eerste jaar start je van nul. Je leest en 
beluistert eenvoudige teksten, je verdiept je in de 
basisgrammatica en je leert je uitdrukken in de meest 
voorkomende situaties.

Praktisch Spaans 2 (deel 1):  
dinsdag (13-16 uur) – van 8/9 tot 12/1/2021 
Je bouwt verder op wat je leerde in het eerste deel 
van de cursus. Van het maken van hotelreservaties tot 
het begrijpen van Spaanse recepten. 
Na de kerstvakantie kan je - na het volgen van deel 
1 - inschrijven voor deel 2.

Praktisch Spaans 3 (deel 1):  
dinsdag (8.55-12.10 uur) – van 8/9 tot 12/1/2021
Je leert je te redden in alledaagse gesprekssituaties, 
inlichtingen geven over jezelf, familie en werk. 
Na deze cursus begrijp je eenvoudige teksten en 
schrijf je zelf een brief. Je wordt meer en meer 
vertrouwd met de standaardtaal. Na de kerstvakantie 
kan je - na het volgen van deel 1 - inschrijven voor 
deel 2.

Nederlands voor anderstalige senioren
woensdag (13.30-15.45 uur): van 9/9 tot 13/1/2021
donderdag (13.30-15.45 uur): van 10/9 tot 14/1/2021
Spreek je al een beetje of goed Nederlands, maar 
wil je nog meer je Nederlands oefenen? Kom dan 
naar de de spreekateliers. De perfecte plek om 
je Nederlands te verbeteren en tegelijk nieuwe 
mensen te leren kennen. Vergeet niet om een geldig 
identiteitsbewijs mee te brengen voor de inschrijving. 
Als je al een cursus Nederlands volgde, neem dan 
ook je behaalde certificaten mee.
Schrijf je voor de eerste keer in? Maak dan eerst 
een afspraak met het Agentschap Integratie & 
Inburgering.

Alle cursussen vinden plaats in het Annex-gebouw 
(Zeelaan 44, Koksijde-Dorp).
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 
Sociaal Huis - 058 53 43 42 
Schrijf je nu al in: 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.



De zon: vriend of vijand?
 Je vriend, omdat ultraviolette stralen (uv) nodig zijn voor de aanmaak van vitamine D.
 Je vijand, omdat een overdreven blootstelling ook een negatieve invloed op je gezondheid hee .̄

Om zonder gevaar van de mooie dagen te genieten en huidkanker te voorkomen, is bescherming 
nodig. Geniet daarom verstandig van de zon. De stichting tegen Kanker zet deze zomer een 
sensibilisatiecampagne op rond veilig zonnen op het strand: Zonneslim aan Zee. 
Onze redders zijn op post en helpen ouders en kinderen om slim en veilig te genieten van zon, zee en 
strand. Praktische tips: www.kanker.be/zonneslim-aan-zee. 

Hoe herken je uitdroging, hittestress of een 
hitteslag?
Voor symptomen van oververhitting moet je altijd alert zijn. Vooral bij risicogroepen treden zeer snel ernstige 
complicaties op en kan een hitteslag zelfs fataal zijn. Herken je één of meer van deze symptomen?  
Grijp dan meteen in.
 een droge mond, veel dorst, hoofdpijn
 krampen in buik, armen of benen
 uitputting: duizelig, zwak en vermoeid, een snelle polsslag of eventueel het bewustzijn verliezen

Correct ingrijpen doe je door de persoon uit de zon en/of de warmte te halen en naar een koele plek te 
brengen. Laat hem/haar water drinken, verfris hem/haar met een vochtige doek. En contacteer een arts.

Info: www.health.fgov.be – www.irceline.be (info over ozonconcentratie)

Neem deel aan de groepsaankoop 
zonnepanelen
Wil je een lagere 
energierekening en tegelijk 
een bijdrage leveren aan 
het klimaat? In dat geval is 
investeren in zonnepanelen 
een uitstekend plan. 
Met de zesde editie 
van de groepsaankoop 
zonnepanelen stappen 
inwoners en bedrijven 
opnieuw voordelig en 
eenvoudig over naar 
hernieuwbare energie. 

Schrijf je vandaag nog in
Registreer je nu vrijblijvend en ontvang jouw persoonlijk voorstel. Bij voorgaande veilingen voor de 
groepsaankopen waren er telkens kortingen van meer dan 30 procent. 

Vier stappen
1. Inschrijven via www.wijkiezen.be tot en met 28 augustus.
2. Ontvang je persoonlijk voorstel via mail en bekijk je kosten, besparing en terugverdientijd. 
3. Interessant? Beslis zelf tegen 28 augustus of je het voorstel al dan niet accepteert. 
4. Doe je mee? De winnende leverancier contacteert je voor een inspectie van je dak. De plaatsing van 

jouw panelen gebeurt zeker dit jaar, zo geniet je van de terugdraaiende teller. 

Contact: zonneenergie@wijkiezen.be of 0800 26 829 (gratis, elke werkdag: 9-17 uur)



Raamtekeningen nemen 
je mee naar 1320
700 jaar, dat doet al eens iets met een plek. Hoe zag Koksijde er eigenlijk uit in de 
veertiende eeuw? Toen zwaaide abt Uppenbroeck de plak in de Duinenabdij. 
Tekenaar Wail Albadry zet deze abt in de kijker tijdens een unieke reeks met 
raamtekeningen die deze zomer te bewonderen zijn aan de voorgevel van het 
museumgebouw. 

Tip: voor gezinnen zijn er enkele zoekopdrachtjes aan verbonden.

Hoera: de Zuid-Abdijmolen is terug open! 
Oef! Deze zomer is dit mooie Koksijdse monument alsnog toegankelijk. Voel hoe de wind speelt met de 
wieken en ruik de geschiedenis. Molenaar Patrick Geryl verwelkomt je heel graag opnieuw in zijn molen. 
Het wordt een heel uniek bezoek, want per tijdslot krijgt maar één gezelschap toegang tot de molen voor 
een persoonlijke rondleiding. Info en reservatie: www.tenduinen.be. 

Ga op middeleeuwse schattenzoektocht 
Tijdens de zomervakantie speur je met je gezin naar de schat van Vlieg in de Duinenabdij. 

Win: leuke gadgets
Vlieg gee  ̄ verschillende tips die je tot bij de schat brengen. Tijdens je zoektocht neem je verschillende 
oude voorwerpen onder de loep in het museum. Oh ja! Schrik niet van de middeleeuwse skeletten… 
En als jij de schat vindt, krijg je een leuk gadget mee naar huis. 

Vrolijk je museumbezoek op met de middeleeuwse muziek van Der Luyten Lusthof
Wat is dat geLUIT daar in het Abdijmuseum? Het is Stefaan Demoen, alias Der Luyten Lusthof, die je bezoek in 
het Abdijmuseum Ten Duinen opvrolijkt met een middeleeuwse noot – en dat elke dinsdagnamiddag 
(14-17 uur) in juli en augustus. Vraag gerust jouw favoriete middeleeuwse soundtrack aan!

Boek je bezoek (verplicht) via www.tenduinen.be. Gratis voor Koksijdenaars.
Op diezelfde website vind je ook alle praktische informatie en de meest recente updates. 



Potvis Valentijn centrale gast op het 
museumplein
Het duurt nog even voor het skelet van potvis Valentijn zijn laatste rustplaats krijgt in het NAVIGO-museum. 
Daarom krijg je deze zomer al een voorsmaakje. De potvis komt tot leven op de grote raampartijen aan het 
binnenplein van het museum. Het glazen canvas wordt onder handen genomen door Penelope Deltour 
– een Gentse illustratrice – die de zeereus op monumentale wijze dichtbij brengt. De glasramen zijn haar 
schildersdoeken. Ontdek ook fascinerende potvisweetjes en het volledige verhaal van Valentijn van Sint André.

#zeezichtNAVIGO brengt de zee tot leven
Tijdens de lockdown ging het NAVIGO-museum een 
digitale uitdaging aan. Het museumteam riep op om 
onze schoonheid, ons zicht op zee te delen met de 
wereld. Met succes. 

Honderdveertig foto’s zijn verzameld in een digitale 
tentoonstelling op Facebook en Instagram.  
Meer nog: tijdens de zomer zie je die foto’s ook in het 
echt.
Stuurde je zelf een foto in? Dan word je persoonlijk op 
de hoogte gebracht van alle details. 

Scheep in voor de nieuwe familiezoektocht 
Ahoi zeevaarder! Stekker en Sterre gaan op zeereis. Jij vaart toch ook mee?

Haal je zeemansboekje boven en ga op avontuur in het NAVIGO-museum. Je reist door woeste wateren, 
ontdekt pareltjes van schepen en leert morseberichten ontcijferen. Aan het einde van je zoektocht ben je een 
echte zeebonk en daar hoort een stoere tattoo bij.

Praktisch
Gratis bij je museumbezoek. Vergeet niet te reserveren.

Info: www.navigomuseum.be

© Penelope Deltour



Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO-museum

Museumdeuren open op een veilige kier 
Ook deze zomer zijn beide musea een 
veilige haven van rust voor jou. De 
belangrijkste verandering is dat je je 
bezoek moet reserveren: www.tenduinen.
be en www.navigomuseum.be. Daar vind 
je ook de openingsuren. Een bezoek voor 
inwoners van onze gemeente is en blij¯ 
gratis. Kies voor gratis ticket in de webshop 
en hou je identiteitskaart bij de hand bij 
aanvang van je bezoek.

Deze heropening werd tot in de puntjes 
voorbereid, zodat alles veilig verloopt. 
De bezoekers zullen elkaar zo weinig 
mogelijk kruisen. Museumcoaches zorgen 
voor extra begeleiding van de specifieke 
veiligheidsmaatregelen. Na reservatie 
ontvang je praktische info waaronder een 
link naar het museumplan. 

Grafmonument Louis Artan is beschermd
Met gepaste trots deelt Lokaal Bestuur Koksijde 
mee dat onze gemeente een beschermd 
monument rijker is.  
En wat voor één! Begin juni werd de definitieve 
bescherming van het graf en gra¯eken van Louis 
Artan goedgekeurd. De o¹ciële motivatie luidt: 
“dit prachtige gra¯eken beschikt over zowel 
historische als architecturale, artistieke, culturele en 
archeologische erfgoedwaarde.” 

Victor Horta
Niemand minder dan architect Victor Horta  
(1861-1947) ontwierp dit gra¯eken voor 
marineschilder Louis Artan (de Saint-Martin). 
Artan werd geboren in Den Haag in 1837 
en overleed in 1890 in Oostduinkerke. Zijn 
generatiegenoten erkenden hem voor zijn 
persoonlijke stijl, interpretatie en vernieuwing van 
de marineschilderkunst.  

Horta is één van de grondleggers van de art 
nouveau. Toepassingen hiervan zijn eerder 
zeldzaam in de funeraire kunst – waardoor dit 
gra¯eken nog specialer is. Bovendien ontwierp 
Horta vijf gra¯ekens in Vlaanderen waarvan er 
amper drie bewaard bleven (Koksijde, Ronse en 
Gent). 

Bewonder dit indrukwekkende monument op de 
begraafplaats van Oostduinkerke.  

Info: inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/307619 



Museum Paul Delvaux:   
boek je bezoek online
De vaste collectie neemt je mee in de 
droomwereld van de kunstenaar Paul Delvaux, 
een droom die we in deze tijden echt nodig 
hebben. 

Tijdelijke tentoonstelling
Neem ook een kijkje in de tijdelijke tentoonstelling 
waar je de onbreekbare vriendschapsband
tussen beeldhouwer George Grard en Delvaux ziet.
De opvallende dialoog tussen de werken van 
deze twee kunstenaars is zeker de moeite waard: 
wandel mee tussen sculpturen en schilderijen.

Online registratie
Het museumteam staat klaar om je met 
open armen te ontvangen en dat in 
coronaveilige omstandigheden. Het dragen 
van een mondmasker is wel verplicht. Het is ook 
noodzakelijk om je bezoek online te registreren via 
een digitaal formulier. De openingsdagen blijven 
ongewijzigd: dinsdag tot en met zondag van 10.30 
tot 17.30 uur.

Koksijde en Museum Paul Delvaux  
werken samen
Sinds 1982 is het Delvauxmuseum in Sint-Idesbald een extra troef voor onze gemeente, dankzij de inzet van 
de Stichting Paul Delvaux. Deze stichting doet onderzoek, initieert projecten en werkt mee aan projecten 
voor een breed publiek in België en het buitenland.  

Om een nauwere samenwerking te regelen tussen Lokaal Bestuur Koksijde en het Museum Paul Delvaux 
werd een overeenkomst afgesloten voor vijf jaar. De gemeente Koksijde engageert zich om deels 
tegemoet te komen bij de inrichting, het onderhoud en de aanleg van de omgeving van het museum. 
Daarnaast zorgt de gemeente voor logistieke, personele en financiële ondersteuning. Het is de bedoeling 
om jaarlijks – voor de start van het nieuwe werkjaar – de haalbaarheid hiervan binnen de gemeentelijke 
mogelijkheden vast te leggen.

Communicatie
Ten slotte levert het gemeentebestuur maximale inspanningen om het Delvauxmuseum te promoten en 
een plaats te geven in de gemeentelijke kanalen. Voorbeelden hiervan zijn de eenmalige aankoop en 
de plaatsing van een erfgoedbord met informatie over de historiek van het museum, zichtbaarheid in de 
gemeentelijke shops in het NAVIGO- en Abdijmuseum Ten Duinen, het Kunstencentrum Ten Bogaerde en de 
toerismekantoren. 

Info, openingsuren en reservatie: www.delvauxmuseum.be 



Geniet van een zomer vol erfgoed
De dienst Cultuur & Erfgoed 
presenteert voor deze zomer een 
coronaveilig programma met  
gevarieerde erfgoedwandelingen. 
Kuier in het charmante 
Sint-Idesbald, ga mee op stap met 
je kinderen tijdens de educatieve 
wandeling Te Gek! of leer alles 
over het ontstaan van het 
vissersdorp Oostduinkerke. Laat 
je onderdompelen in onze lokale 
geschiedenis. Onze K-ambassadeurs 
zijn er alvast klaar voor! 

Nieuwe rondleiding
Deze zomer gaat een nagelnieuwe 
erfgoedwandeling in première. 
De start is aan de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Duinenkerk, dan gaat 
het via het onlangs gerestaureerde 
Vanneuvillehuis, richting de 
Zuid-Abdijmolen en ten slotte hou je 
halt aan het huisje Nys-Vermoote.  

Praktisch
Alle informatie en het volledige overzicht staat op www.koksijde.be/rondleidingen2020. Inschrijven voor 
de gratis wandelingen is verplicht. Veiligheid staat centraal. Daarom neemt Lokaal Bestuur Koksijde 
maatregelen om de gezondheidsrisico’s maximaal te beperken.

Cabin Art: kunst met zeezicht in Sint-Idesbald
Op het strand van Sint-Idesbald transformeren onze strandcabines in canvassen voor de unieke 
openluchttentoonstelling Cabin Art. De twaalfde editie van deze expo vindt plaats t.e.m. 
13 september. Het thema verwijst naar de tentoonstelling die voorzien was in Kunstencentrum Ten 
Bogaerde en is uitgesteld naar 2021: Dach, Duits voor dak.    

Informeer bij de dienst Toerisme – of bij Rodeo – naar het deelnameformulier en kies de mooiste cabine. 
Heb je liever een woordje uitleg? Kom naar een rondleiding met gids en reserveer (dat is verplicht) je plaats 
via www.koksijde.be/rondleidingen2020. Hopelijk tot dan! 

Cabin Art goes shopping
Ook in enkele etalages in de Strandlaan en op het Grardplein komen er er kunstwerken die verwijzen naar 
het thema van Cabin Art.

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



Maak kennis met natuurdomein De Koolhofput
Het nieuwste provinciaal domein De Koolhofput ligt deels op Koksijds grondgebied. Corona stak een stokje 
voor de feestelijke opening, in juli krijg je een nieuwe kans. Geniet van de rust met een gezinsvriendelijke 
natuurkuur. Ideaal voor wandelaars, natuurliefhebbers en hengelaars. 

Tip! Neem je picknick mee.   

Pikuur Natuur

1.  Boek een kano met het gezin  
(maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli)

 reserveer een kano voor een avontuur 
(ideaal voor gezinnen, max. 4 pers. per kano) 

 elke dag pop-up natuurkuren aan de 
waterkant

 van 13 tot 18 uur (laatste vertrek om 17 uur)
 reservatie (verplicht) via  

www.west-vlaanderen.be/zomeraanzee
 gratis 

2.  Dompel je onder in de openluchtexpo 
WeAreWater (maandag 13 t.e.m. vrijdag 
17 juli)

 waterfilm op groot scherm, natuurmuziek 
en poëzie aan de waterkant

 kunst in klank en beeld: kunstenaars gaan op zoek naar het karakter van de IJzervallei
 van 13 tot 21 uur 
 inschrijven is niet nodig
 gratis 

Heb je digitale hulp nodig?
De Digidokters weten het antwoord. Ze geven een antwoord op al je 
vragen over pc’s, tablets, smartphones en digitale camera’s. Heb je 
problemen met de lay-out van een tekst in Word? Twijfel je welke pc of 
tablet je moet aankopen? 

De Digidokters geven het antwoord. 
Door het coronavirus vind je de digidokters momenteel niet in de 
bibliotheek. Heb je toch problemen met je smartphone, tablet of pc? 
Stuur naar digidokters@koksijde.be of vul het formulier in op  
bibliotheek.koksijde.be. 

Hoor jij wat ik hoor? Zoek de schat van Vlieg
Weet je niet wat te doen deze zomer? Doe dan mee met de zoektocht van Vlieg. 

Hoor jij ook wat ik hoor? Vlieg zorgt ervoor dat je je oren extra goed spitst. Weet jij 
welk dier er geen oren hee¯? 
Dit jaar zit de zoektocht in een speciaal jasje, helemaal coronaproof. Ook als de 
bibliotheek gesloten is, kan je de schatkist zoeken! Breng zeker pen en papier mee.

Volg de bib op Facebook en Instagram. 
Zo blijf je op de hoogte van de laatste informatie.

© the Outsider Coast

Info: www.west-vlaanderen.be/zomer-aan-zee/pikuur-natuur-provinciedomein-de-koolhofput



Je zomer vol Summerfun…
… ziet er dit jaar een beetje anders uit.

Anders (corona, weet je wel?), maar toch vol fun.  
Wat staat je te wachten?

 Sport op maandag. 
 Laat op dinsdag je creatieve ik los. 
 Elke woensdag wordt extra uitdagend. 
 Op donderdag trek je erop uit. 
 En vrijdag is kiesdag, dan beslis je zelf wat je doet. 

Summerfun biedt activiteiten aan voor jongeren van twaalf tot zestien. 
Je vervelen? Dat zit er niet in voor jou. 

Benieuwd? Schrijf je nu in en surf naar www.koksijde.be/summerfun

Beleef een onvergetelijke zomer 
in de Speelveugel
Ben je tussen 5,5 en 11 jaar oud? Dan is de speelpleinwerking zeker iets voor jou. 

Deze zomer niet één, maar twee speelveugels
Je leest het goed. Dit jaar vindt de speelpleinwerking plaats op twee locaties: de Noordduinen en de 
gemeenteschool van Koksijde. Twee keer hetzelfde speelplezier. Want beide locaties worden op dezelfde 
manier georganiseerd. 

De opsplitsing is nodig om de contactbubbels van maximum 50 personen te garanderen. En zo biedt 
Lokaal Bestuur Koksijde toch voldoende opvangplaatsen aan. Je kiest zelf je locatie, maar kies zoveel 
mogelijk voor dezelfde plek. Kinderen blijven de hele week in dezelfde bubbel. En de verschillende bubbels 
komen niet met elkaar in contact. 

Opvang nodig? Of een week speelplezier?
Schrijf je dan in via de webshop: wwww.koksijde.be/webshop. 
Opgepast: je schrij¯ je wel in voor een volledige week. Vijf dagen reserveren en vijf dagen betalen. 
De jeugddienst houdt er wel rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom zijn er een beperkt aantal 
dagplaatsen beschikbaar. Heb je een dagplaats nodig? Mail naar jeugddienst@koksijde.be.

Info en afspraken: www.koksijde.be/speelpleinwerking-speelveugel



Huiswerkklas Top(pie) zoekt helpende 
handen om jongeren een boost te geven
TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen kinderen 
extra ondersteuning bij het leren leren. Het doel van de TOPPIE-klas is kinderen de kans geven om zich te 
ontplooien tot betere studenten. 

Dit jaar organiseert TOPPIE een kamp en daarvoor zoekt de organisatie nog vrijwilligers. Het TOPPIE-kamp 
stoomt kinderen klaar voor volgend schooljaar. Door de coronavrije schoolweken is dit een extra uitdaging. 
Het TOPPIE-kamp mixt studie en oefenen van de hoofdvakken voor kinderen uit het lager onderwijs. In de 
namiddag staan er leuke activiteiten op het menu. 

Werk je graag met kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders of mensen die dit graag doen? 
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“Een cultuurseizoen om héél hard naar uit te kijken!”
cultuurcentrum CasinoKoksijde popelt om weer uit de startblokken te schieten

In januari blies het cultuurcentrum CasinoKoksijde uitbundig twintig kaarsjes uit... Niemand  kon voorzien dat het openbaar 
leven kort daarna zou stilvallen. Ook het cultuurcentrum sloot met onmiddellijke ingang de deuren en alle activiteiten werden 
afgelast.  Na de eerste golf van annulaties werd de focus verlegd naar de voorbereiding van het cultuurseizoen 2020-2021. 
Tij-dingen trok naar het cultuurcentrum en sprak met directeur Veerle Decroos.

Hoe beleefde het cultuurcentrum de lockdown? Zagen 
jullie de bui hangen?

Veerle Decroos: “De start van de lockdown was bijzonder 
surrealistisch. Op 12 maart zagen we in de loop van de dag dat 
het ene cultuurcentrum na het andere de deuren moest sluiten 
door het coronavirus. Diezelfde namiddag hielden alle diensten 
een crisisoverleg met de burgemeester waarin zeer kordaat 
werd beslist om alle diensten in lockdown te laten gaan. Het 
was ongetwijfeld de meest bizarre dag in de geschiedenis van 
het cultuurcentrum.”

Wat komt er kijken bij de annulering van een voorstel-
ling? Want een hele ploeg mensen draait op zo’n dag 
normaal op volle toeren. 

Veerle: “Eenmaal de beslissing werd genomen, betekende dit 
ook dat alle activiteiten die in het cc gepland stonden, geannu-
leerd moesten worden. In eerste instantie was dit zo tot 1 mei, 
in de loop van de crisis veranderde dit naar 31 augustus.” 

“Dit betekende dat de hele ploeg zeer snel moest schakelen: 
alle boekingskantoren en huurders moesten worden gecontac-
teerd en er werd eerst geprobeerd om een nieuwe datum te 
zoeken in het seizoen ‘20-‘21 of zelfs het seizoen erna. Niet 
evident, want het programma lag eigenlijk zo goed als vast, en 
alle voorstellingen verplaatsen zou een overload betekenen voor 
het nieuwe seizoen, wat niemand ten goede komt. Wanneer dat 
niet lukte, werd de voorstelling definitief geannuleerd en zorg-
den we voor een financiële tegemoetkoming voor de artiest.” 

“Tegelijk moest de klant op de hoogte gebracht worden van de 
annulering of verplaatsing van de voorstelling. Hij of zij kreeg 
de keuze: ofwel behield hij zijn ticket voor de nieuwe datum, 
ofwel kreeg hij zijn geld terug. De communicatie hierrond werd 
gespreid, om het voor de klant zelf duidelijk te houden en om 
het op administratief vlak overzichtelijk te houden. In de loop 
van juni werden de laatste terugbetalingen door de financiële 
dienst in orde gebracht.” 

Alle voorstellingen werden geannuleerd? Jullie zaten 
dus met de duimen te draaien de voorbije maanden?

Veerle: “Allerminst. Er werd achter de schermen zeer druk 
verder gewerkt. Zoals aangegeven, hadden Ilse en Lindsey de 

handen vol met de opvolging van de terugbetalingen. De admi-
nistratie werkte nieuwe communicatieplannen uit en herwerkte 
het eigen aanbod en gastprogramma voor volgend seizoen. 
Maar ook de technici en poetsvrouwen zaten niet stil: zij maak-
ten van de gelegenheid gebruik om achter de coulissen onder-
houdswerk te verrichten: een grote kuis. Van het schilderen van 
de loges, het herstellen van de theaterstoelen tot het grondig 
onderhoud van alle technische installaties… het cultuurcentrum 
zal weer blinken eenmaal de deuren terug open gaan!” 

Jullie staan ongetwijfeld te popelen om het nieuwe 
cultuurseizoen voor te stellen. Welke maatregelen zijn 
er gepland om in alle veiligheid weer van cultuur te 
kunnen genieten?

Veerle: “We wachten de verdere richtlijnen van de Veiligheids-
raad af, maar als het moet, dan stellen we onze theaterzaal 
open met een beperkte capaciteit. En voorzien we handgels, 
mondmaskers, enz. We hopen natuurlijk dat we in september 
kunnen heropenen in volle glorie. Afwachten.”  

“Omdat niet zeker is hoe het virus zich verder zal ontwikkelen 
en omdat we hopen dat er in de loop van de zomer meer duide-
lijkheid komt, is er beslist dat we pas na de zomer de verkoop van 
tickets opstarten. Ook gaan we tickets voor het seizoen ‘20-‘21 
gefaseerd verkopen: we starten in september met de verkoop van 
het najaar en in december met de verkoop van het voorjaar.” 

© Nathalie Martens

“Uitzonderlijk stappen we af van de klassieke abonnementen-
formule en bieden we enkel losse tickets aan. Hiermee willen we 
vermijden dat we weer massaal tickets moeten terugbetalen bij 
een eventuele heropflakkering van het virus.” 

De seizoensvoorstelling kon niet plaatsvinden, nochtans 
altijd een hoogtepunt van jullie cultuurjaar.

Veerle: “Inderdaad. De traditionele seizoensvoorstelling die we 
elk jaar beschouwen als een cultureel feest, kon niet doorgaan. 
Maar we hopen de culturele nieuwsgierigheid te kunnen wekken 
door via de socialemediakanalen van het cultuurcentrum trailers 
en filmpjes te posten. Een beetje zoals we het live zouden doen, 
maar dan online. Hou onze website en Facebookpagina alvast in de 
gaten, want we willen het spannend houden door wekelijks nieuw 
materiaal vrij te geven.” 

En ten slotte, welk moois hebben jullie voor ons in petto?

Veerle: “Zoals elk jaar hebben we weer een mooie mix van gen-
res:  (muziek)theater, jazz, pop, klassieke muziek, circus, humor, 
hedendaagse dans enz. Enkele groten komen langs, zoals Wim 
Opbrouck, Alex Agnew, Stef Kamil Carlens, Frank Focketyn en Sien 
Eggers, Daan. Maar ook willen we ons publiek laten kennismaken 
met kleinere parels die we ontdekten: Les Rois Vagabonds, Cassiel 
Gaube, Robrecht Vanden Thoren, Senne Guns, The Breath. Neem 
een kijkje op onze website en ontdek wat we in petto hebben voor 
volgend seizoen.”

“Op hoop van zegen…  We verlangen ongelooflijk naar een nieuw 
bruisend cultureel jaar in een hopelijk rustig en virusvrij klimaat.” 

Zoë Coppens

Mijn tip? ‘Sartre & de Beauvoir’ met Frank Focketyn en Sien 
Eggers (15 mei 2021). Zelf studeer ik Wijsbegeerte met theater-, 
film- en literatuurwetenschappen en ja, ik heb dus wel  een voor-
liefde voor dit soort voorstellingen. 

Een tijdje geleden bracht Johan Heldenbergh ‘Marx’ naar ons 
theater, in een geslaagde voorstelling geschreven door Stefaan 
Van Brabant. ‘Sartre & de Beauvoir is opnieuw geschreven door 
diezelfde Van Brabant, kan dus niet fout lopen. 

Filosofie gecombineerd met theater gebracht door rasacteurs, 
waar verlangt een mens nog meer naar? 

Georges Vermast 

Dit seizoen wil ik zeker ‘Le Nozze’  van Deschonecompanie (3 april 
2021) niet missen.  Hoe dit gezelschap een klassiek stuk brengt, 
op een hedendaagse en originele manier, is echt sterk. Ikzelf was 
voorheen wel fan van klassieke muziek maar had nooit gedacht dat 
ik zó graag naar een ‘opera’ zou kijken.

Niet meteen overtuigd van een klassiek stuk? Waag dan eens de 
sprong naar Le Nozze. Het is grappig, ontroerend en uniek tegelijk. 
Je zal zien: je bent meteen verkocht en alle dingen die je op voor-
hand dacht over operaverhalen zijn meteen van de baan. ‘Le Nozze’ 
staat alvast met stip in mijn agenda. Ook in de jouwe? Want deze 
voorstelling mag je absoluut ook niet missen.
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EEN GREEP UIT HET AANBOD 20-21
volledig programma op www.casinokoksijde.be

18.09.20 Peter De Graef - Henry
17.10.20 Toneelgroep Maastricht - Jungfrau
29.10.20 Het Eenzame Westen - Zwins 
26.11.20 Het nieuwstedelijk - Hybris
03.04.21 DESCHONECOMPANIE / Muziektheater Transparant - Le Nozze
24.04.21 Alice Reijs, Ariane van Vliet, Lucas Van den Eynde & Tom Van Dyck - EX
15.05.21 Stefaan Van Brabandt, Frank Focketyn & Sien Eggers - Sartre & de Beauvoir

THEATER & MUZIEKTHEATER

DANS
24.10.20 Koen De Preter - Tender Men
13.03.21 Alexander Vantournhout - Red Haired Men  
23.04.21 Cassiel Gaube – Soirée d’études

MUZIEK
19.09.20 Studio Guga - Ongehoord!
01.10.20 Trio In Bocca Al Lupo
22.10.20 Daan - Minimal
12.11.20 Geike + Hydrogen Sea
27.11.20 Singalong Met De Wim Opbrouck - Singalong Songbook
03.12.20 Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing - 

Belpop Bonanza Tura Special
14.01.21 An Pierlé Quartet
22.01.21 Melody 50 - Serge Gainsbourg
11.02.21 The Breath (UK)
27.02.21 Stef Kamil Carlens - One Man Band
19.03.21 L’Alba - À principiu
05.06.21 Ladysmith Black Mambazo

HUMOR
10.10.20 Robrecht Vanden Thoren - De hoogste berg
13.11.20 Senne Guns – Opus 3
04.12.20 Han Solo - Retro
18.12.20 Bert Gabriëls - Eindejaarsconference 2020 
26.03.21 Begijn Le Bleu - Zeg dat nog een keer... (best of)
22.04.21 Alex Agnew - Be Careful what you wish for

KLASSIEK OP ZONDAG

04.10.20 Desguin Kwartet
15.11.20 Urban Piano Quartet
31.01.21 Wannes Cappelle & Nicolas Callot -

Schubert in het West-Vlaams
07.03.21 Kim  Van den Brempt - Moving Hands

CIRCUS

04.03.21 Les Rois Vagabonds - Concerto pour deux clowns
13.03.21 Alexander Vantournhout - Red Haired Men
27.03.21 Claudio Stellato - WORK

FAMILIE
20.09.20 Zonzo Compagnie & HOP FROG Fanfare - Koper & Vel (6+)
07.11.20 Theater FroeFroe - ODYSSEE De Lange Weg Naar Huis (10+)
22.11.20 Compagnie barbarie - GRATIS CHIPS! (5+)
10.01.21 Theater Tieret & WALRUS - De grote reis van Meneer Beer (5+
21.02.21 Une Tribu collectif - Blizzard (7+)
18.04.21 Kopergietery, KGbe & beeldsmederij DE MAAN - plastiekBERTRAND (4+)

18.04 plastiekBERTRAND © Phile Deprez

27.03 WORK © Pierre Rigo 

11.02 The Breath © Duncan Elliot

29.10 Zwins © Carlo Verfaille 

cultuurcentrum CasinoKoksijde
Casinoplein 11, 8670 Koksijde | 058 53 29 99 | cultuurcentrum@koksijde.be | www.casinokoksijde.be

22.04 Be Careful what you wish for

HUMOR
10.10.20
13.11.20 Senne Guns – Opus 3
04.12.20
18.12.20 
26.03.21
22.04.21

KLASSIEK OP ZONDAG

Kim  Van den Brempt - Moving Hands

CIRCUS

04.03.21 Les Rois Vagabonds - Concerto pour deux clowns
Alexander Vantournhout - Red Haired Men

11.02 The Breath © Duncan Elliot
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03.12 Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing
Belpop Bonanza Tura Special
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20.09.20 Zonzo Compagnie & HOP FROG Fanfare - Koper & Vel (6+)
07.11.20 Theater FroeFroe - ODYSSEE De Lange Weg Naar Huis (10+)
22.11.20 Compagnie barbarie - GRATIS CHIPS! (5+)
10.01.21 Theater Tieret & WALRUS - De grote reis van Meneer Beer (5+
21.02.21 Une Tribu collectif - Blizzard (7+)
18.04.21 Kopergietery, KGbe & beeldsmederij DE MAAN - plastiekBERTRAND (4+)

18.04 plastiekBERTRAND © Phile Deprez

27.03 WORK © Pierre Rigo 

11.02 The Breath © Duncan Elliot

29.10 Zwins © Carlo Verfaille 

cultuurcentrum CasinoKoksijde
Casinoplein 11, 8670 Koksijde | 058 53 29 99 | cultuurcentrum@koksijde.be | www.casinokoksijde.be

22.04 Be Careful what you wish for
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03.12 Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing
Belpop Bonanza Tura Special

Beleef de echte natuur in het Duinenhuis 
Het centrum dompelt je onder in alles wat onze kust te bieden hee  ̄. En dat op een prachtige locatie: 
bovenop de Schipgatduinen.

Geniet van het zicht vanop het dakterras. 
Verken het Duinenhuis en kom méér te 
weten over de typische fauna en fl ora in de 
Schipgatduinen. Het Duinenhuis is de plek 
voor gezinnen. 
Bekijk de Facebookpagina en website voor 
updates i.v.m. geleide wandelingen en 
andere activiteiten.

Info en openingsuren: 
www.koksijde.be/duinenhuis

Tip: Doe mee met de nieuwe 
wandelzoektocht. 
Vraag je gratis exemplaar bij de dienst 
Toerisme, Bezoekerscentrum 
De Doornpanne of het Duinenhuis.

Help zieke of hulpbehoevende 
vogels en dieren
In het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende 
kan je terecht met alle gekwetste, met olie besmeurde of 
zieke vogels en andere wilde dieren.

Er zijn veel verschillende redenen waarom een 
dier hulp nodig hee  ̄: een tekort aan voeding, 
ziekte of een ongeval. Elke dag kan je van 9 tot 
12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur terecht in het 
opvangcentrum. 

Lukt het niet om zelf het gevonden dier te 
brengen? Neem dan contact op via 
059 80 67 66. Een vrijwilliger komt dan het dier halen. Verlies geen tijd. Zo vermijd je dat je zelf een ongeval 
veroorzaakt terwijl je met het dier op weg bent. Het Opvangcentrum hee  ̄ een verzekeringssysteem 
uitgewerkt dat alleen geldt voor vrijwilligers. 

Zelf vrijwilliger worden?
Het opvangcentrum zoekt transporteurs, gidsen, telefonisten of helpers in het dierenzorg- of klusjesteam.

Info: www.vogelopvangcentrum.be - voc.oostende@vogelbescherming.be – 059 80 67 66.

Wil je naar het Milieupark? Maak een afspraak
Hou er rekening mee dat er extra veiligheidsafspraken gelden en het aantal bezoekers beperkt is. Kom 
daarom niet elke week met een kleine hoeveelheid materiaal. Zo krijgt iedereen de kans om langs te 
komen. 

Toch een afspraak nodig? Boek die dan via www.koksijde.be/milieupark. 
Op zon-, maan- en feestdagen is het Milieupark gesloten. 

Help zieke of hulpbehoevende 
vogels en dieren

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende 
kan je terecht met alle gekwetste, met olie besmeurde of 

Er zijn veel verschillende redenen waarom een 
dier hulp nodig hee  ̄: een tekort aan voeding, 
ziekte of een ongeval. Elke dag kan je van 9 tot 
12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur terecht in het 

059 80 67 66. Een vrijwilliger komt dan het dier halen. Verlies geen tijd. Zo vermijd je dat je zelf een ongeval 
veroorzaakt terwijl je met het dier op weg bent. Het Opvangcentrum hee  ̄ een verzekeringssysteem 

Het opvangcentrum zoekt transporteurs, gidsen, telefonisten of helpers in het dierenzorg- of klusjesteam.



Gooi grachten niet zomaar dicht
Steeds meer grachten worden zomaar gedempt. Niet iedereen staat er voldoende bij stil, maar zoiets kan 
ernstige gevolgen hebben voor de naburige percelen. Zomaar grachten dichtgooien is verboden.
Grachten spelen een cruciale rol in de berging en infi ltratie van regenwater. Het dempen, inbuizen of 
overwelven kan o.a. afvoerproblemen veroorzaken en verstoort het lokale waterbeheerstelsel.
Als het om technische redenen toch nodig is om een gracht (deels) te overwelven, is een 
omgevingsvergunning vereist. Naargelang het statuut van de gracht gebeurt dit zelfs onder toezicht van 
de provinciale overheid.

Onderhoudsplicht
Wie moet de grachten onderhouden? Ofwel Westkustpolder ofwel de gemeente ofwel de privé-eigenaars. 
Al naargelang het gaat om een ingeschreven of niet-ingeschreven gracht en ook afhankelijk van de 
ligging. 

Info: 058 53 34 38 of stedenbouw@koksijde.be

Infi ltratiepand

IWVA gaat de strijd aan met de 
klimaatverandering
Dit voorjaar sloeg de droogte voor het vierde opeenvolgende jaar ongenadig toe. Voor de natuur en 
de landbouw is de beschikbaarheid van water tijdens het voorjaar erg belangrijk, want dan hebben de 
planten water nodig om te ontkiemen. De laatste 15 jaar zijn onze voorjaren droger dan gemiddeld. Ook 
september is droger terwijl er tijdens de overige maanden iets meer neerslag valt. Een teken dat het klimaat 
stilaan verandert.

De toename van periodes van droogte zorgt voor grote uitdagingen. Vooral als het gebrek aan neerslag 
samenvalt met warme periodes, stijgt de vraag naar water. En dat zorgt voor dalende grondwaterstanden.

Waterproductiecentrum Torreele
Tot nu toe slaagt de IWVA erin om aan de vraag te voldoen dankzij een combinatie van hergebruik en 
infi ltratie. Hergebruik vindt plaats in het Waterproductiecentrum Torreele waar het gezuiverd rioolwater van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen (beheerd door Aquafi n), wordt gezuiverd. Na deze zuivering 
wordt dit water naar het waterwinningsgebied Sint-André (Koksijde) gepompt waar het wordt geïnfi ltreerd. 
Zo blij  ̄ het grondwaterpeil voldoende hoog. De IWVA zat de laatste jaren niet stil. Vorig jaar werd de 
infi ltratie gevoelig uitgebreid en in Torreele wordt geïnvesteerd om de e¹  ciëntie van de processen te 
verhogen en extra bu  ́ering te voorzien van eµ  uent (gezuiverd afvalwater met nog een deel van de originele vervuiling, red).  

De IWVA voert ook onderzoek naar alternatieve drinkwaterproductie. 

Info: www.iwva.be 



Wilfried Heyvaert, voorzitter van de Seniorenadviesraad (SAR):

“60-plussers gaan digitale toer op”
Senioren zijn een grote en belangrijke groep in onze samenleving. Zeker in Koksijde,  
de gemeente met de oudste bevolking van het land. Ouderen laten participeren in alle 
takken van het maatschappelijk leven: dat is de drijfveer van de Seniorenadviesraad.  
Tij-dingen sprak met voorzitter Wilfried Heyvaert. 

Tij-dingen: Wat is het doel van 
jullie vereniging?
Wilfried Heyvaert: “De SAR is in de 
eerste plaats een gemeentelijke 
adviesraad. Een contactorgaan 
dat adviezen gee¯ aan het 
college van burgemeester 
en schepenen en het Sociaal 
Huis. Het is de spreekbuis van 
alle Koksijdse senioren en 
seniorenverenigingen.”

T-d: Wat mogen onze lezers zich 
voorstellen bij julie werking?
Wilfried: “We focussen ons 
op de specifieke noden en 
problemen van senioren. Het is 
een totaalpakket van organiseren 
en adviseren. Zo organiseren wij 
dansnamiddagen, lezingen en 
cursussen. Daarnaast adviseren 
wij het bestuur over problemen en 
noden die senioren ondervinden. 
Dit kan gaan van de realisatie van 
een zitbankenroute, mobiliteit, 
huisvesting en levenslang leren 
tot actuele problemen zoals 
eenzaamheid en verborgen 
armoede.”

T-d: Hoe zijn julie georganiseerd?
Wilfried: “In de SAR zetelen 25 
sociaal geëngageerde senioren, 
die behoren tot erkende 
seniorenverenigingen, 
geïnteresseerden en deskundigen 
inzake seniorenbeleid, 
politieke afgevaardigden 
en vertegenwoordigers 
van de woonzorgcentra en 
assistentiewoningen. Ook de 
schepen voor Seniorenbeleid en 
de seniorenconsulent behoren tot 
de seniorenadviesraad. Zij vormen 
de algemene vergadering, het 
beslissingsorgaan van de SAR. 
Het dagelijks bestuur stippelt het 
beleid uit, maakt de agenda op 
en volgt de beslissingen op.”

T-d: Jullie dragen “levenslang 
leren” hoog in het vaandel?
Wilfried: “Steeds meer 60-plussers 
gaan de digitale toer op.  
De SAR, in samenwerking met 
het Sociaal Huis en Cervo-Go, 
organiseert cursussen informatica 
voor senioren. De belangstelling 
voor dit lessenpakket is zeer groot. 

Volgend schooljaar organiseren 
we de digitale cursus Alles voor 
in je kot, waarin we inspelen 
op de noden voor senioren om 
in contact te blijven met de 
buitenwereld bij een eventuele 
nieuwe lockdown.
In Koksijde wonen heel wat 
anderstaligen. Met een basiscursus 
Nederlands geven we deze groep 
de kans om zich gemakkelijker 
te integreren. Sinds een tweetal 
jaren worden ook lessen Spaans 
georganiseerd, dit op vraag van 
de senioren zelf. Met succes. 
Volgend schooljaar zijn er al drie 
klassen. De lessen starten opnieuw 
in september. In deze Tij-dingen 
lees je daar meer over op blz. 10 
en 11.” 

T-d: Wat zijn julie 
toekomstplannen? 
Wilfried: “Op dit ogenblik zijn 
wij vooral geëngageerd in de 
problematiek rond vereenzaming 
en armoede. 
Ook het aspect van de 
basismobiliteit voor senioren blijven 
wij opvolgen. Het coronavirus 
hee¯ ons leven compleet 
overhoop gegooid. De senioren 
werden, samen met de jeugd, 
zowat vergeten door de 
Nationale Veiligheidsraad. 
Gelukkig was dit niet het geval op 
lokaal niveau, zodat onze ouderen 
de crisis goed hebben doorstaan. 
Er zijn heel wat lessen te trekken uit 
deze periode en dit zal gebeuren 
in samenwerking met andere 
instanties.”
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Meer info over de werking van de seniorenadviesraad? Ideeën of voorstellen?  
Contacteer seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42).
Info: www.koksijde.be/seniorenadviesraad 



Zorg dat je deze zomer fit blij
  
Deze sessies duren maximum een halfuurtje. Kies het juiste niveau voor elke oefening. Voer elke oefening 30 tot 
60 seconden uit en herhaal die drie keer. Zorg voor een halve minuut rust tussen iedere herhaling. 

1. Superman
niveau 1 niveau 2

2. Bridge 
niveau 1 niveau 2

3. Elleboog naar handen steun 
niveau 1 niveau 2

4. Leg raises
niveau 1 niveau 2

5. Zijwaartse plank  
niveau 1 niveau 2



Gezocht: sportkampioenen en 
minivoetballers

Door de coronamaatregelen plant de 
sportdienst geen feestelijke huldiging van de 
sportprestaties, maar toch zou de sportdienst 
graag de Koksijdse kampioenen kennen. Ken je 
iemand? 

Geef dan de naam en de info over de prestatie 
door tegen 31 juli:  
sportdienst@koksijde.be

De individuele kampioenen of ploegen 
moeten aan deze voorwaarden voldoen: 
 Kampioen = eerste plaats of een gouden 

medaille
 Prestaties geleverd van september 2019 tot nu 
 Op provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau
 Ofwel inwoner zijn van Koksijde ofwel aangesloten zijn bij een Koksijdse sportclub

Minivoetbal
De coördinatie zoekt nog extra ploegen voor de volgende competitie. Wedstrijden op maan- en/of 
dinsdagavond in Koksijde-Dorp. Schrijf je in voor 15 juli via charles.vannecke@telenet.be.

Studeer voor verpleegkunde in Koksijde
Voor het derde jaar op rij organiseert ZoWe verpleegkunde de Taliz-opleiding aan de Westkust. 
Taliz staat voor Traject Anders Leren In de Zorg. Het is een opleidingstraject tot graduaat verpleegkunde 
waarbij de nadruk ligt op ervaringsleren.

Je krijgt les in het KEI en in az West waar je ook stage loopt, zoals in andere voorzieningen in de regio. Zo 
krijg je een goed idee van het zorgnetwerk van de streek. Je volgt afwisselend één week les en één week 
stage. Die afwisseling zorgt voor een vlotte integratie van praktijk en theorie. De opleiding duurt drie jaar.

Dit vinden de studenten zelf:

“Ik ben een doener, de afwisseling tussen les en stage is een pluspunt”

“Kleine groepen zorgen voor vlotte interactie met de docenten”

“Dankzij Taliz kan ik mijn studies 
combineren met mijn gezin” 

Taliz West is een samenwerking 
tussen het revalidatieziekenhuis KEI 
(Oostduinkerke), az West (Veurne), 
WZC Dunecluze (Koksijde),  
WZC Sint-Bernardus (De Panne),  
WZC Ten Anker (Nieuwpoort), VDAB 
en de school ZoWe verpleegkunde.

Info: 
www.zowe.be/taliz - taliz@zowe.be  

OPROEP



BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties:  
Een grote brand, stormschade, overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze 
gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Lokaal Bestuur Koksijde gebruik van BE-
Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte brengt van een noodsituatie: via sms, e-mail of telefonisch.
BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen op wie de noodsituatie impact hee .̄ Zo krijgen alle betrokken 
inwoners snel de nodige aanbevelingen, zoals bv. tijdens de coronacrisis. 

Testdag op 2 juli
Afgelopen donderdag 2 juli vond de jaarlijkse nationale testdag plaats. 
Geregistreerde burgers uit onze gemeente ontvingen een telefonische oproep, sms of mail. 

Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be. 
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Alix Maes Van Kerschaver
Brugge, 17 februari
dochter van David Maes en Nele Van 
Kerschaver uit Oostduinkerke

Inthe Lucidarme
Veurne, 18 maart
Dochter van John en Anke Prat uit 
Koksijde

Madeleine Haspeslagh
Oostende, 1 april
dochter van Thomas en Sarah Terras 
uit Koksijde

Liona Theeten
Veurne, 3 april
dochter van Dries en Joëlle 
Vandenberghe uit Koksijde

Liselou Herweyers
Veurne, 15 april
dochter van Nick en Iris Vollon uit 
Koksijde

Cyriel Ostyn
Veurne, 19 april
zoon van Dieter en Anaïs Vercruysse 
uit Oostduinkerke

Loïc Desomer
Veurne, 28 april
zoon van Martijn en Kelly Garez uit 
Koksijde

Rosalie Declerck
Veurne, 2 mei
dochter van Geo´rey en Odile 
Lequeux uit Koksijde

Jérôme Midavaine 
Oostende, 5 mei 
zoon van Guillaume en Laurence 
Rampelbergs uit Oostduinkerke

HUWELIJK

Dave De Graeve en Nathalie 
Ledain uit Koksijde (2 mei)

OVERLIJDENS

Cecile Vanbillemont, 86 j.
†Veurne, 14 april
weduwe van Gerard Bruneel

Mireille Capuillet, 73 j.
†Veurne, 15 april

Marie-Louise Hendrickx, 83 j.
†Gent, 23 april
weduwe van Raymond Coppillie

Lydie Brock, 93 j.
†Koksijde, 26 april
weduwe van Johannes De Saeytyd

Irène Candaele, 91 j.
†Veurne, 4 mei
weduwe van Emilius Vanelverdinghe

Rieke Vermeire, 72 j.
†Koksijde, 8 mei
weduwe van Paul van de Zegher 

Jules Roland, 93 j.
†Doornik, 6 mei
weduwnaar van Suzanne 
Raekelboom

Jacques Dupont, 81 j.
†Veurne, 8 mei
echtgenoot van Odette Brohée

Raoul Bouckaert, 81 j.
†Veurne, 9 mei
weduwnaar van Gerda Casaert

Denise Vanbillemont, 92 j.
†Koksijde, 10 mei
echtgenote van Joseph De Bleecker

Norbert Desaver, 91 j.
†Lo-Reninge, 11 mei
echtgenoot van Liliane Millecamps

Els Bonjé, 51 j.
†Veurne, 11 mei
echtgenote van Tony Adam

Guy Rener, 64 j.
†Brussel, 11 mei
echtgenoot van Danielle Berquevort

Josef Debruyne, 82 j.
†Koksijde, 12 mei
echtgenoot van Flora Tyteca

Filip Claes, 95 j.
†Koksijde, 12 mei
echtgenoot van Denise Hooghe

Roger Dedrie, 83 j.
†Veurne, 13 mei

Simonne Marescau, 94 j.
†Koksijde, 14 mei
weduwe van Bernard Florizoone

Zita Tommeleyn, 75 j.
†Koksijde, 15 mei
weduwe van Hendrik Bral

Walter Pille, 93 j.
†Koksijde, 17 mei
echtgenoot van Denise Breine

Michel Haentjens, 89 j.
†Koksijde, 18 mei 
echtgenoot van Alida Vandecasteele

Bernard Larno, 74 j.
†Veurne, 19 mei 

Geneviève Depret, 45 j.
†Koksijde, 20 mei
echtgenote van Christian Depoorter

Alice Peeters, 87 j.
†Veurne, 22 mei
echtgenote van René Lauwers

Jean-Paul Hannesse, 74 j.
†Ieper, 22 mei
echtgenoot van Micheline 
Dewandelaer

Frieda Balthazar, 88 j.
†Veurne, 24 mei

Gertrude Paesen, 68 j.
†Koksijde, 27 mei
weduwe van Freddy Tyst

Michel Marquenie, 90 j.
†Almeria (Spanje) 27 mei
echtgenoot van Maria Bekaert

Daniel Feys, 87 j.
†Veurne, 30 mei
echtgenoot van Jacqueline Fouvry

Carola Defour, 87 j.
†Veurne, 7 juni
weduwe van Willy Steenkiste



De voorbije maand in woord en beeld

Profi ciat aan onze jubilarissen

Echtpaar Vanheule-Annoot
Op zaterdag 13 juni luidden de feestklokken voor het echtpaar André Vanheule (°Beerst) en Yvette Annoot 
(°Diksmuide) ter gelegenheid van de viering van hun diamanten bruilo  ̄sfeest. Het echtpaar huwde 
60 jaar geleden op 14 juni 1960 in Oudekapelle (Diksmuide). André en Yvette verdienden de kost als 
landbouwer. Het echtpaar hee  ̄ twee dochters, zes kleinkinderen en vier achterkleindochters: goed voor 
vier viergeslachten! 

Lancering bonnenboekje
Als bijlage bij deze Tij-dingen 
zit een bonnenboekje. 
Deze kortingen kwamen 
tot stand dankzij VVV 
Koksijde-Oostduinkerke, de 
handelaarsbond Hartje Koksijde
en uiteraard 70 ondernemers uit 
Koksijde, 26 uit Oostduinkerke en 
32 uit Sint-Idesbald. 

Schelpenpad heraangelegd
Begin juni werd het schelpenpad, dat Koksijde en Oostduinkerke verbindt door de duinen, heraangelegd. 



Sprintkampioen Rendel 
Vermeulen
Op zaterdag 13 juni vond voor het eerst 
sinds maart een huldiging plaats in het 
gemeentehuis. De 16-jarige Rendel 
Vermeulen werd Belgisch kampioen 
op de 60 meter sprint indoor. Op de 
200 meter behaalde hij brons. Rendel is 
ook provinciaal en Vlaams kampioen. 
Proficiat! 

Tweede lading 
mondmaskers  
in brievenbus
Alle inwoners kregen eind 
mei een mondmasker in de 
brievenbus. Op 17 juni waren 
de medewerkers van Lokaal 
Bestuur Koksijde in de weer met 
de tweede lading. Daags nadien 
zaten de mondmaskers én filters 
al in de brievenbussen.

Zwaantjes op golfsite
Elk nadeel hee¯ minstens één voordeel.  
Zo herleefde de natuur tijdens de 
coronacrisis. Deze pasgeboren 
babyzwaantjes mogen zich sinds deze lente 
ook Koksijdenaars noemen.  

Plexischermen voor ondernemers
Lokaal Bestuur Koksijde zet in op veilig shoppen. 
De technische diensten zorgden daarom voor 
de verspreiding van gratis plexischermen voor 
onze winkels en horecazaken.  



Aanrader: uniek openluchtzwembad 
op de Zeedijk van Oostduinkerke
Koksijde is de enige badplaats met een openluchtzwembad op de Zeedijk. Vijf banen van vijfentwintig 
meter. Waterpret met zeezicht. 

Info en openingsuren: www.koksijde.be/strandbad  

Ontdek de beachbars en surfclubs 
Zo mooi is vakantie… op het strand in een strandstoel met je voeten in het zand, loungen in een beachbar. 
De hipste strandbars vind je in Koksijde-Oostduinkerke.  

• Beach Village ter hoogte van Zavelplein
• Sofi e Sunset bar ter hoogte van E. Terlinckplein

Geen zin om stil te zitten? 
Ga dan naar één van de beachclubs. En ontdek één van deze sporten: kitesurfen, zeekajak of suppen. 
Beweeg en geniet. Van super ontspannend tot heerlijk spannend. 

• Sycod, A. Devoslaan 50 in Oostduinkerke, 
• Shorebreak, De Zeebries, Strandjutterslaan 10 in Oostduinkerke
• KYC, Koksijde Yachting Club, Dumontlaan 8 in Sint-Idesbald
• Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke

Groen licht voor wijziging watersport- en zwemzones: alles op www.koksijde.be/zwemzones



Koksijde door de ogen van ...
Staat jouw foto hier volgende maand?

barwyn
Koksijde-Bad

mfrance.briaval
Strand Sint-Idesbald

daniellerombouts
In Vlaamse velden

dumortierxavier
Horse at Hannecartbos 

chrisandje
Oostduinkerke - Strandhuisje

degravelise
Koksijde - vitamin sea

frederik.cassiers
oostduinkerke beach

eskonpeupejer
Koksijde

evelien.papperas
Koksijde-Bad

www.koksijde.be/sociale-media



Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke   @gem_koksijde  koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde  www.youtube.com/GemeenteKoksijde

jaxsunsports
Koksijde

golferswithvision
Koksijde Golf ter Hille

michael.dgtal
Strand Sint-Idesbald

nele_bogaert
Koksijde

pieter_golf
Koksijde Golf ter Hille

miekecapoen
Oostduinkerke

stevendobbelaere
Oostduinkerke

zeevonk
Oostduinkere

David Van Bouwel
Koksijde

www.koksijde.be/sociale-media



Communicatiemonitor: Koksijde behaalt 
topscore in alle onderdelen
Eric Goubin en Michelle Lenaerts (Thomas 
More Hogeschool) voerden dit voorjaar een 
communicatie-enquête uit over de gemeentelijke 
mediakanalen. Eric Goubin is een autoriteit op 
het vlak van overheidscommunicatie en schreef 
daarover onder meer het standaardwerk Tante 
Mariette en haar fi ets.

En we moeten niet vals bescheiden zijn: de 
communicatie van Lokaal Bestuur Koksijde krijgt 
grootste onderscheiding. Zowel de kwaliteit van het 
onthaal, dit infomagazine, onze twee websites, de 
nieuwsbrief en onze socialemediakanalen krijgen 
een topscore. Lees verder en ontdek alle resultaten 
en de totstandkoming.

Eerst een beetje theorie. Wat is een 
communicatiemonitor? Dat is een 
(gestandaardiseerde) meting van het bereik en de 
waardering van de gemeentelijke communicatie. 
Kortom: een onderzoek van wat de Koksijdenaar, jij 
dus, vindt van de communicatie van Lokaal Bestuur 
Koksijde. 

1.010 respondenten
Enkele maanden terug kreeg je de kans om een 
enquête in te vullen (online of op papier). Een kans 
die heel wat mensen met beide handen grepen. 
Liefst 1.010 Koksijdenaars vulden de (uitgebreide) 
enquête helemaal in en daarmee scoren we het 
best van alle deelnemende steden en gemeenten. 
Bedankt daarvoor!

De belangrijkste resultaten 
1. Onthaalfunctie krijgt een warm onthaal
 Koksijdenaars zijn heel tevreden over het onthaal 

in het gemeentehuis. Vooral de ontvangstbalie 
krijgt enorm veel waardering, want jullie 
gaven deze een score van 8,59 op 10. Onze 
onthaalmedewerkers halen daarmee de hoogste 
score van alle deelnemende gemeenten. 

 Ook het algemeen mailadres (7,92/10 – knappe 
tweede plaats) en het algemeen infonummer 
(8,29/10 – eerste plaats) haalden mooie cijfers. 
Daarmee kaapte Koksijde dus ook topplaatsen 
weg. 

2. Tij-dingen scoort bij onze inwoners
 Koksijdenaars appreciëren dit maandblad en 

dat doet de redactie veel plezier. Maar liefst 86 
procent van de inwoners 
geven aan dit magazine 
regelmatig tot vaak te 
lezen. Een schitterend cijfer 
waarmee Tij-dingen meteen 
de koppositie inneemt van 
alle deelnemende steden 
en gemeenten. Bijna 60 
procent neemt het blad 
volledig door en een extra 
30 procent gee  ̄ aan 
Tij-dingen door te nemen 
en te lezen wat hem/haar 
interesseert. 

 En daar stopt het niet. Van 
onze inwoners kreeg Tij-
dingen een waardering van 8,42 op 10. Meteen 
ook de hoogste waardering die een infoblad 

waarmee Tij-dingen meteen 

dingen een waardering van 8,42 op 10. Meteen 
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van de inwoners kreeg. De redactie ontving ook 
een aantal suggesties die in de toekomst zeker in 
Tij-dingen aan bod komen. 

3. Website is een digitale hit
 Met een bereik van 79 procent doet 

ook het digitale speerpunt van onze 
communicatiekanalen het goed. Een cijfer – we 
vallen in herhaling – waarmee Koksijde beter 
scoort dan alle andere doorgelichte steden en 
gemeenten. Ook met de waardering van 7,7 op 
10 laat www.koksijde.be alle andere gemeenten 
achter zich.

4. Nieuwsbrief bezig aan opmars
 Meer dan de hel  ̄ van de respondenten gee  ̄ 

aan de nieuwsbrief in meer of mindere mate te 
lezen. Net niet goed genoeg om als winnaar uit 
de bus te komen. Het cijfer van 7,7 op 10 voor de 
waardering is dan wel weer goed voor een eerste 
plek. 

 Nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? 
Surf dan naar www.koksijde.be/nieuwsbrieven 
en schrijf je bliksemsnel in.

5. Sociale media niet meer weg te denken
 Sociale media winnen 

nog altijd aan belang 
en ondertussen gee  ̄ 
64 procent van de 
Koksijdenaars aan de 
Facebookpagina (of 
de geposte berichten) 
te bekijken. Mooi. De 
Instagrampagina haalt 
een bereik van 24 
procent en daarmee 
doet deze pagina beter 
dan de andere steden 
en gemeenten. 

Koksijdenaars waarderen 
de Facebookpagina van de gemeente en geven 
die een score van 7,92 op 10. Opnieuw goed 
voor een topnotering. Ook Instagram (7,81/10) en 
Twitter (7,25/10) zijn hits en laten in hun categorie 
de concurrentie achter zich.

6. Toeristische website scoort ook bij eigen 
inwoners

 Meer dan 40 procent van onze inwoners gee  ̄ 
aan naar de toeristische website – 
www.visitkoksijde.be – te surfen. En jullie 
waarderen ook de informatie die erop terug te 
vinden is: 7,71 op 10.

Tips van onze inwoners
 meer informatie over subsidies en premies 

mobiliteit en verenigingsleven
 oudere inwoners vrezen dat communicatie 

vooral digitaal zou worden (dat is niet de 
bedoeling)

 bij infovergaderingen en inspraakinitiatieven: 
actiever betrekken van de inwoners en extra 
aandacht voor gemeentelijke dienstverlening 
voor werkende mensen

 meer aandacht voor jongere doelgroepen
 aandacht voor gebruiksvriendelijkheid website
 voldoende aandacht besteden aan de 

verschillende deelgemeenten

Hoe verfi jnen we onze communicatie in de 
toekomst?  
 nog meer inzetten op digitale nieuwsbrief
 niet te veel communicatiemiddelen tegelijk 

inzetten: diverse kanalen worden geëvalueerd
 één snel kanaal gebruiken waar de laatste 

updates steeds verschijnen
 infosessies of workshops over onze 

communicatiekanalen voorzien voor inwoners 
met vragen

 focus op de evenwichtige mix tussen digitaal en 
papier: papieren communicatie blij  ̄ belangrijk 

 burgerparticipatieplatform iedereenmee.
koksijde.be consequent promoten  

En vooral: de communicatiedienst probeert steeds 
mee te evolueren en de trends te volgen. 

Imago van Koksijde
Ten slotte nog een woordje over het imago van 
onze gemeente: de meeste inwoners van Koksijde 
hebben een goed gevoel over hun gemeente. Bij 
de hel  ̄ van de indicatoren hee  ̄ Koksijde de tot nu 
toe hoogste score in de benchmark (vergelijkend 
onderzoek van organisaties, red.). Jullie vinden de 
gemeente vooral bereikbaar, seniorenvriendelijk, 
veilig, gastvrij, gezellig en proper.

Winnaars
Twee respondenten winnen een restaurantbon ter 
waarde van 50 euro: André Lycke en Annemieke 
Verbeke. Naomi Wauters, Brandon Geryl, Jonas 
Moonens en Ayu Rahmawati krijgen een exemplaar 
ter waarde van 25 euro. En de ultieme bon van 100 
euro gaat naar Erik Van den Winckel. Profi ciat! 

Lokaal Bestuur Koksijde bedankt alle respondenten 
voor de deelname én doet er alles aan om ook 
in de toekomst correct, doelgroepgericht en 
uitgebreid te informeren. 

Koksijdenaars waarderen 



Koop lokaal, Koop Koksijde: 
gebruik je bonnen in ons shoppingparadijs!

Speciaal om je te bedanken voor het geduld slaan 
VVV Koksijde-Oostduinkerke en de handelaarsbond Hartje Koksijde
de handen in elkaar. Resultaat is een bonnenboekje ter waarde van 
2.700 euro. Koop, eet, drink lokaal in onze gemeente dankzij de talloze 
kortingen. Deze actie is mogelijk dankzij 70 ondernemers uit Koksijde, 26 
uit Oostduinkerke en 32 uit Sint-Idesbald. 

Je leest het goed: 2.700 euro. In het bonnenboekje vind je meer info 
over de lopende acties. Geniet ervan. 

Veilig shoppen
De winkeliers en de horeca-uitbaters zijn blij om je opnieuw te 
verwelkomen. Om alles veilig te laten verlopen, is er een plan 
uitgewerkt per deelgemeente en specifi ek per winkelstraat 
(zie ook op blz. 6-7). Op maat van ondernemer en consument. 

Nieuwe website
Met de fonkelnieuwe website 
www.koksijde.be/koopkoksijde lanceert Lokaal Bestuur Koksijde 
een handig digitaal overzicht van alle ondernemers op ons 
grondgebied. Ideaal om lokale handelaars op te snorren.  

Afhaalpunten: ook op kaart
Onze ondernemers bewezen tijdens de coronacrisis dat ze fl exibel zijn en zetten in op webshops. 

Check alle afhaalpunten van lokale handelaars op de kaart: www.koksijde.be/afhaalpunten.

Onze twee markten verhuizen  
Koksijde
De openbare markt verhuist tijdelijk van de Zeelaan naar de 
J. Van Buggenhoutlaan (stuk tussen Ter Duinenlaan en kruispunt Zeelaan). 
Elke vrijdag is er markt van 8 tot 15 uur. 

Oostduinkerke
Tot eind september is er elke dinsdag markt van 8 tot 13 uur in Oostduinkerke. 
Deze zomer vindt deze markt plaats op het plein voor de Sint-Niklaaskerk, niet op de Zeedijk.

Puzzel mee met de Koksijdse handelaars en win 
Deze Puzzle-Game eindigt op 31 augustus. 
De wedstrijd is een organisatie van de 
handelaarsvereniging van Koksijde-Bad Hartje 
Koksijde.  

Deelnameformulieren zijn – gratis – verkrijgbaar 
bij de dienst Toerisme en de deelnemende 
handelaars.  Vul het nummer in van het 
puzzelstuk (naast de naam van de handelszaak) 
dat overeenstemt met het stuk in de etalage en 
win één van de mooie aankoopbonnen. 

De totaalwaarde van de prijzen bedraagt 
750 euro. Puzzel mee en win!  

Speciaal om je te bedanken voor het geduld slaan 
VVV Koksijde-Oostduinkerke en de handelaarsbond 
de handen in elkaar. Resultaat is een 
2.700 euro. Koop, eet, drink lokaal in onze gemeente dankzij de talloze 
kortingen. Deze actie is mogelijk dankzij 70 ondernemers uit Koksijde, 26 
uit Oostduinkerke en 32 uit Sint-Idesbald. 

Je leest het goed: 
over de lopende acties. Geniet ervan. 

Veilig shoppen
De winkeliers en de horeca-uitbaters zijn blij om je opnieuw te 
verwelkomen. Om alles veilig te laten verlopen, is er een plan 
uitgewerkt per deelgemeente en specifi ek per winkelstraat 
(zie ook op blz. 6-7)

Nieuwe website
Met de fonkelnieuwe website 
www.koksijde.be/koopkoksijde lanceert Lokaal Bestuur Koksijde 

Afhaalpunten: ook op kaart
Onze ondernemers bewezen tijdens de coronacrisis dat ze fl exibel zijn en zetten in op webshops. 

Koop Koksijde

Koop, eet, drink lokaal!

I    Koksijde

Koksijde I Oostduinkerke I Sint-Idesbald I Wulpen

www.koksijde.be/koopkoksijde
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Verken Koksijde te voet of met de fi ets: 
maak gebruik van onze natuurgebieden
Koksijde hee  ̄ heel wat uitgestrekte natuurgebieden. De Noordduinen, de Doornpanne, het 
Kerkepannebos of Ter Yde. Om er maar een paar te noemen. Mooie plekken waar je tot rust komt en 
letterlijk de natuur opsnui  ̄. Verschillende wandel- en fi etsroutes doorkruisen dit natuurschoon. 

Herontdek onze prachtige natuurgebieden op www.visitkoksijde.be/natuurgebieden 
Stap en trap in onze natuur: www.visitkoksijde.be/natuurroutes

Doe mee: wandelzoektocht in een nieuw jasje
Neem nog tot 8 november deel aan de jaarlijkse wandelzoektocht. Deelnameformulieren (4 euro/stuk) 
koop je in de toerismekantoren. Het parcours van ongeveer 6 kilometer start en eindigt in Koksijde-Bad. 
Extra: als je de foto gevonden hebt, krijg je een bijhorende vraag waarop je het antwoord vindt in de 
nabije omgeving. Er is ook een buggy-, rolstoel- en hondvriendelijk alternatief. Veel zoekplezier!

Tip: Trap de zomer in met de vernieuwde Westkustfi etsroute
Lees alles over de route via www.dekust.be/nl/westkustfi etsroute 
en neem deel aan de fotozoektocht. Te koop in de dienst Toerisme. 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be

Tip: doe mee aan de 
fi etszoektocht Confrérie 
Sint-Willibrordus 2020. 
Info: 0468 19 02 42 en 
sterderzeekoksijde@gmail.com. 



Koksijde vakantieland: zomertips
Door de coronamaatregelen vinden de meeste 
evenementen deze zomer niet plaats. Gelukkig 
beschikt onze gemeente over veel troeven. 
De redactie van Tij-dingen polste bij een aantal 
medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde voor 
alternatieve uittips. Fijne vakantie!

De Noordduinen
Vooral het stuk tussen de Zuid-Abdijmolen, de 
gemeenteschool en de militaire basis is een pareltje.  
Een prachtige plek om met je kinderen op 
ontdekkingstocht te gaan, op zoek naar ezels en 
pony’s. 

Weerstandnest Waldersee
Van dit Duitse weerstandsnest uit de Tweede 
Wereldoorlog zie je nog bunkers en tobruks, dat zijn 
kleinere exemplaren die meestal bemand werden 
door één soldaat met een machinegeweer.  
Vergis je niet: heel wat bunkers en tunnels liggen 
nog steeds onder ons zand verborgen. Deze site is 
de enige in ons land die een beeld gee¯ van een 
weerstandsnest dat de kust moest verdedigen. 

Kunstencentrum Ten Bogaerde 
Geschiedenis, architectuur, kunst, gastronomie en 
natuur komen samen in een uniek kader. En dat 
allemaal op fietsafstand. Wat wil je nog meer?

Weerstandsnest Waldersee uit de Tweede Wereldoorlog Ten Bogaerde: waar kunst en geschiedenis elkaar ontmoeten

Het Kerkepannepad



Charmant Sint-Idesbald
Baaltje is bekend dankzij de authentieke wirwar van 
straatjes met charmante huizen. In Sint-Idesbald vind 
je absolute cultuurpareltjes zoals het Museum Paul 
Delvaux en de Keunekapel.

De Hoge Blekker en het Schelpenpad
Geniet van op de Hoge Blekker van een prachtig 
uitzicht op de Doornpanne en de IWVA-site. 
Het vernieuwd schelpenpad verbindt Koksijde en 
Oostduinkerke en is een ideaal fiets- of wandelpad.  

Wulpen: landelijke parel 
Verscholen achter de kustlijn ligt het pittoreske 
Wulpen. Ideaal om op adem te komen tijdens het 
drukke zomerseizoen. Wist je dat je er elektroboten 
kan huren? Info: www. koksijde.be/elektroboot

Ons Noordzeestrand
Niets is zaliger dan op een vroege ochtend of na een 
lange werkdag al je zintuigen te prikkelen met een 
wandeling op het strand.

Site Duinenabdij en Zuid-Abdijmolen
Deze locatie ademt geschiedenis en spreekt voor 
zich. Ook hier wandel je eindeloos.  
Het Abdijmuseum Ten Duinen en de Zuid-Abdijmolen 
zijn ook heel kindvriendelijk.

Sint-Pieterskerkhof Koksijde
Dit vooruitstrevend ontwerp laat je stilstaan bij het 
leven en gedenkt de mensen die er niet meer zijn.  
Merk de rol op van het water dat het leven 
symboliseert en anderzijds de hemel en de aarde met 
elkaar verbindt door de weerspiegeling.

De Hoge Blekker is de hoogste duin aan onze kust

De pittoreske straatjes van Sint-Idesbald

Wulpen: landelijk rustpunt 

© Westtoer



Maak kennis met de vernieuwde omgeving 
rond De Doornpanne en de IWVA-site 
De Doornpanne en de hoofdsite van de IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-
Ambacht) kregen een duidelijke ruimtelijke verbinding met elkaar en het omliggende natuurgebied. Deze 
herinrichting kwam vorig najaar tot stand dankzij een samenwerking tussen Lokaal Bestuur Koksijde, het 
Agentschap Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen.  

Wat is er veranderd? 
 integratie van natuur: duinkarakter nodigt uit tot verkenning, rust en spel voor de kinderen
 verplaatsing van de parking naar de overkant van de straat, ter hoogte van het bezoekerscentrum
 op de vrijgekomen plaats, is er nu een reliëf met uitzichtpunt over de duinen
 achter de nieuwe duin biedt een shelter beschutting aan het amfi theater
 in dat amfi theater is het mogelijk om te picknicken, er zullen ook workshops plaatsvinden
 natuurlijke speelruimte met klimelementen en waterspeelplek zorgt voor uitdaging voor de kids
 nieuwe toiletvoorziening voor mensen met een mobiele beperking 
 installatie fi etsenstallingen en rustbanken
 creatie van een vogeldrinkplaats en een insectenhotel met bloemenweide voor o.a. wilde bijen 

Het bezoekerscentrum De Doornpanne is open sinds 1996 en maakt jaarlijks duizenden bezoekers wegwijs 
in het natuur- en waterwingebied. 

Praktisch
Openingsuren: www.iwva.be/bezoekers/bezoekerscentrum
Contact: bezoekerscentrum@iwva.be – 058 53 38 33



De zomer Van… 
lokt BV’s naar Koksijde
De zomer Van is het gloednieuwe tv-programma van ereburger 
Eric Goens. In dit dagelijks programma zie je een portret van 
twintig bekende Vlamingen aan de hand van hun bezigheden 
deze zomer. Een goed gesprek, een blik achter de schermen 
en veel goesting, dat zijn de hoofdingrediënten van het 
programma. Elke afl evering wordt afgesloten met een mini-
concert vanop de amfi bieboot Normandie. 

Van 20 juli tot 28 augustus te zien op VTM. Mis het niet.

Dit programma wordt gemaakt door Het NieuwsHuis. 

Ga op reis in je eigen gemeente
De coronacrisis zorgde ervoor dat het merendeel van de geplande activiteiten en evenementen in 
de gemeente werden uitgesteld. Niet getreurd: Lokaal Bestuur Koksijde biedt heel wat alternatieve 
mogelijkheden aan: zoals de verschillende erfgoed- en natuurwandelingen (zie ook blz. 17)  

Dankzij de creativiteit van onze diensten maken we er alsnog een gezellig, maar veilig zomerseizoen 
van! En we hebben geluk, want onze gemeente telt talloze andere troeven: uitgestippelde routes, 
natuurgebieden, erfgoedparels en mooie villawijken, de gemeentelijke musea maar ook het Museum Paul 
Delvaux en MuseOs. Vergeet onze moderne sportinfrastructuur niet waaronder de surfclubs en Koksijde Golf 
Ter Hille. Geniet culinair en shop in onze prachtige winkelstraten. En ten slotte: we beschikken over één van 
de breedste stranden van Europa waardoor we op de juiste afstand van elkaar kunnen genieten van de 
prachtige Noordzee!

Info: www.visitkoksijde.be en www.visitkoksijde.be/activiteiten



Zin
in Zee?

Druk op onze stranden? 
check www.visitkoksijde.be

Vragen?
058 51 29 10

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke




