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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.

Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
058 53 30 30
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor alle vragen over gemeentelijke diensten, 
openingsuren, etc. bel je het algemeen 
telefoonnummer. Daar helpen we je verder 
of verbinden we je door met de gewenste 
dienst.

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 10 euro (tot eind 
2021) 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 2021”

Getijden december
dag hoogwater laagwater

di 1 01:27 en 13:33 07:58 en 20:12
wo 2 01:53 en 14:02 08:29 en 20:44
do 3 02:19 en 14:33 09:02 en 21:18
vr 4 02:51 en 15:09 09:39 en 21:54
za 5 03:27 en 15:51 10:19 en 22:37
zo 6 04:11 en 16:41 11:08 en 23:30
ma 7 05:04 en 17:45 12:12
di 8 06:19 en 19:08 00:38 en 13:20
wo 9 07:40 en 20:20 01:46 en 14:25
do 10 08:46 en 21:23 02:52 en 15:31
vr 11 09:45 en 22:20 04:02 en 16:39
za 12 10:40 en 23:13 05:11 en 17:40
zo 13 11:31 en 23:59 06:07 en 18:31
ma 14 12:20 06:56 en 19:19
di 15 00:50 en 13:07 07:42 en 20:04
wo 16 01:36 en 13:54 08:26 en 20:48
do 17 02:21 en 14:41 09:11 en 21:32
vr 18 03:07 en 15:29 09:57 en 22:16
za 19 03:54 en 16:19 10:43 en 23:02
zo 20 04:43 en 17:13 11:32 en 23:51
ma 21 05:38 en 18:11 12:25
di 22 06:36 en 19:12 00:43 en 13:19
wo 23 07:36 en 20:14 01:40 en 14:18
do 24 08:38 en 21:18 02:43 en 15:23
vr 25 09:40 en 22:21 04:00 en 16:32
za 26 10:39 en 23:15 05:09 en 17:29
zo 27 11:29 en 23:59 05:59 en 18:14
ma 28 12:11 06:39 en 18:50
di 29 00:40 en 12:47 07:13 en 19:22
wo 30 01:12 en 13:18 07:44 en 19:53
do 31 01:38 en 13:48 08:17 en 20:28
Referentieplaats is Nieuwpoort.

Nood aan een babbel of zorg?
Bel 058 53 43 10

Ken je iemand die eenzaam is?
Meld het op 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

2



Warme winter 
De winter staat voor de deur. Veel 
mensen zitten tijdens de korte en 
koude winterdagen alleen thuis. 
Zeker in deze coronatijden moeten 
we extra aandacht besteden aan 
mensen die het moeilijk hebben. 

En verder:

Bestuur 

Abonnees 4

Corona 6-9

Vereniging in de kijker 14

Maak een afspraak 

Inwoners aan het woord 19

Cultuur en erfgoed 

Abdijmuseum Ten Duinen 22-23 

NAVIGO-museum 24

Ondernemer in de kijker 25

Bib 27 

Debuutromans uitgelicht 28-29

Jeugd 30

Milieu 31-32

Burgerlijke stand 33

Sport 34-35

In woord en beeld 36-37

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 38-39

Licht in de duisternis 43

12
Nieuwe buurtwerker
De enthousiaste Chiara Sartor zet 
zich namens Lokaal Bestuur Koksijde 
in voor onze wijken. 

Snippers uit de raad
Ook in 2021 zet Koksijde volop in 
op veilige wegen: de Kerkstraat 
en Nieuwpoortsteenweg worden 
heraangelegd. Kapel Rozenkrans 
krijgt een nieuwe look en ons 
sportpatrimonium wordt verder 
uitgebreid met een clubhuis voor 
de atletiekclub.

Natuurgebieden
Koksijde beschikt over meer dan 
700 hectare natuurgebied en een 
breed strand: ideaal om ook tijdens 
de winter uit te waaien. Blijf in 
beweging.

10-13

15

16-17

40-41
Tij-dingen ging op 20 november in druk. 
Met wijzigingen na die datum kon de 
redactie geen rekening houden.
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Vanuit de Schoonverblijfstraat kan je in de Lejeunelaan kijken: er is nog nagenoeg geen bebouwing.  
In de verte zie je de dubbelvilla Gypsy, vandaag te vinden in de Lejeunelaan (51).

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

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen
Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners 
ontvangen Tij-dingen gratis.

Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is bijna toe aan de 26e jaargang.  
Tij-dingen informeert de burger maandelijks over de algemene beleidsinformatie 
van het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten. 

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement te 
hernieuwen. De prijs voor 2021 blijft ongewijzigd: amper 10 euro, over te schrijven 
op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041 (Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB). 
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven staat in 
de overschrijving. 

Alvast bedankt voor de belangstelling en de inschrijving vanwege het 
gemeentebestuur en de redactieraad.

Tij-dingendingen

infoblad voor de inwoners vanKoksijdeOostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen
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BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties:  
Een grote brand, stormschade, overstroming, een zwaar warmte-onweer 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 heeft. Zo krijgen alle betrokken 
inwoners snel de nodige aanbevelingen, bv. als de coronamaatregelen worden aangepast.  

Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be. 
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 
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De burgemeester aan het woord
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van COVID-19. Ook voor onze gemeente was het een historisch 
jaar. Nu staan we aan de vooravond van de winter. Bij het ter perse gaan van deze editie van Tij-dingen 
was het nog niet duidelijk hoe de feestdagen er zullen uitzien. Wat er ook gebeurt: focus op warmte en 
verbondenheid. Want Tope staan we Sterk, meer dan ooit. 

Tij-dingen: Koning Winter is in aantocht. Niet 
gemakkelijk voor wie hulp nodig heeft? 
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt. 
Daarom neemt het Sociaal Huis verschillende 
initiatieven. Mensen die zich eenzaam voelen, mogen 
altijd contact opnemen met onze medewerkers. 
Datzelfde geldt voor wie zijn of haar stoep niet zelf 
sneeuwvrij krijgt. Bij deze doe ik een warme oproep 
naar alle inwoners om extra aandachtig te zijn 
voor mensen in een moeilijke situatie. Ook onze 
strooidiensten zijn voorbereid. Dankzij ons strooiplan 
kunnen we snel schakelen bij een plotse winterprik. 
Op de website zie je welke straten dan sneeuw- en 
ijsvrij worden gemaakt. En uiteraard vergeten we de 
fietsers niet.”

T-d: Over de zwakke weggebruiker gesproken. 
Er komen twee veilige fietspaden langs de 
Nieuwpoortsteenweg.
Burgemeester: “Dat is inderdaad de bedoeling. 
En ook de Kerkstraat in Koksijde-Dorp wordt 
heraangelegd met aandacht voor de fiets- en 
voetpaden. Beide topprojecten starten volgend jaar. 
Voor de Kerkstraat hebben we een subsidiedossier 
ingediend. In Koksijde-Bad hebben we ook oog 
voor de voetgangers, zoals in de Mariastraat en 
Pierre Sorrellaan waar er nieuwe voetpaden komen. 

Daarnaast staan een nieuw clubhuis voor de Atletiek 
Club Koksijde en de verfraaiingswerken – inclusief 
nieuw bezoekerscentrum – van de Rozenkranskapel 
met stip genoteerd op onze planning. Allemaal 
actiepunten die in ons meerjarenplan staan.”

T-d: Heeft u met Kerstmis in zicht nog een 
slotboodschap voor onze inwoners?  
Burgemeester: “2020 is een moeilijk jaar geweest. 
Het coronavirus heeft ons allemaal in snelheid gepakt 
en heeft voor iedereen gevolgen. Voor jong en 
oud. Er was veel menselijk leed: van overlijdens tot 
eenzaamheid. Veel projecten sneuvelden – voor 
Koksijde denk ik dan aan Night of the Proms en de 
Duinencross. En helaas was er veel commercieel 
leed doordat handelszaken moesten sluiten. Wat me 
hoopvol stemt, is dat er veel solidariteit is. Heel wat 
acties werden gelanceerd, ook in Koksijde. Doe zeker 
mee aan Koksijde fonkelt, een organisatie van de 
VVV en het Bloemencomité. Luc Deltombe, Greta 
Suber-Delie en Bart Bostoen zetten hier hun schouders 
onder.  Ondertussen zorgt de wetenschap voor 
vooruitgang door de ontwikkeling van een vaccin. De 
uitdrukking na regen komt zonneschijn is hier zeker op 
zijn plaats. Ik wens iedereen een goede gezondheid 
toe. Nu is dat nog zoveel belangrijker dan vroeger.”

Volgend jaar vinden werkzaamheden 

plaats in de Kerkstraat
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Nood aan een babbel? 
Een maaltijd aan huis of boodschappen? 
Contacteer het Sociaal Huis
Lokaal Bestuur Koksijde is in deze 
moeilijke periode extra bezorgd. Er 
wonen heel wat mensen in onze 
gemeente die zorg en warmte nodig 
hebben. 

De vrijwilligers staan klaar voor jouw 
dringende boodschappen
Ben je minder mobiel en/of ziek? En kan 
je geen beroep doen op mensen in 
je buurt? Roep dan de hulp in van de 
vrijwilligers van het Sociaal Huis. Onze 
vrijwilligers halen jouw lijstje en contant 
geld op aan de voordeur en brengen de 
boodschappen terug tot aan jouw deur. 
Geef je aanvraag door op het nummer 
058 53 43 30 of via vrijwilligers@
sociaalhuiskoksijde.be.

Het Sociaal Huis levert maaltijden aan huis
Dit zijn vriesverse maaltijden die gemakkelijk op 
te warmen zijn (in de microgolfoven). Heb je een 
maaltijd nodig? Neem dan contact op: 058 53 43 33 
of evelien.lepla@sociaalhuiskoksijde.be.

De Telefoonster: voor wie zich alleen voelt en af 
en toe nood heeft aan een babbel
Wie wil, wordt wekelijks opgebeld door een 
telefoonster. Wat houdt dat in?
 Een vrijwilliger belt je op, op momenten die voor 

jou het best passen.
 Deze dienst is kosteloos
Wil je ook regelmatig een telefoontje krijgen?  
Bel dan naar Katrien Debruyne: 058 53 43 19.

Koksijde belt 1.861 inwoners opnieuw op
Koksijde telt 800 alleenstaande tachtigplussers en 
861 alleenstaande zeventigplussers. Om te polsen 
of alles goed gaat, belt Lokaal Bestuur Koksijde hen 
nogmaals allemaal op. 

Ken je iemand die eenzaam is?
Meld het op 058 53 43 19 of 
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. Ook 
mensen die als vrijwilliger willen meewerken aan 
dit project, mogen contact opnemen. Er zijn 
momenteel veel mensen die alleen zijn en voor wie 
een telefoontje een lichtpunt is in hun dag! 

Laten we samen zorgen voor elkaar.  
Nu meer dan ooit. #topesterk

Steun onze lokale ondernemers
Lokaal Bestuur Koksijde roept iedereen op om zoveel mogelijk te kopen bij je 
lokale handelaar.  
Daarnaast treedt de dienst Lokale Economie ondersteunend op.

We verzamelen alle info voor ondernemers op www.koksijde.be/coronavirus/handelaars.
 Via de link informatie omtrent corona vind je heel wat nuttige info en downloads. 
 Ook alle verwijzingen met meer info over Vlaamse en federale maatregelen vind je hier.

Horeca-uitbaters hebben jouw steun nodig 
Wil je onze handelaars en restaurantuitbaters een hart onder de riem steken?
Steun ze en maak gebruik van hun vernieuwde dienstverlening via webshops en afhaalpunten.
 Overzicht afhaalpunten (op kaart): www.koksijde.be/takeaway

Lokaal Bestuur Koksijde roept op om een beroep te doen op de afhaalservice van onze horeca-uitbaters. 
Geniet in je kot van de kookkunsten van onze topchefs! 

I    Koksijde

6



Zorg jij goed voor jezelf? 
Zelfzorg is cruciaal, vandaag meer dan ooit. De redactie van Tij-dingen selecteerde zeven tips om hiermee 
aan de slag te gaan.

1. Wees niet te streng voor jezelf 
Lopen de dingen niet zoals je wil? Wees dan niet te streng voor jezelf. Het is oké als het even allemaal  
niet meer lukt. Wanneer er veel op je afkomt, kan het helpen om enkele richtingaanwijzers te kiezen. 
Stel bijvoorbeeld (kleine) doelen voor jezelf en maak een planning, maar leg de lat niet te hoog.

2. Structuur draagt bij tot mentale rust
Sta altijd op hetzelfde uur op, eet op regelmatige tijdstippen en ga ongeveer op hetzelfde uur slapen.  
Zit je thuis door bijvoorbeeld (technische) werkloosheid, ziekte of quarantaine? Zorg dan zeker voor 
voldoende afleiding: wissel taken die je moet doen af met creatieve en rustgevende dingen. Ook als je 
thuiswerkt, is het goed om regelmatig een pauze in te lassen.

3. Blijf niet bij de pakken zitten
Niet alles is op dit moment mogelijk. Ga op zoek naar wat wél kan. Probeer af en toe naar buiten te gaan 
en te bewegen: dans (met je kinderen), doe shakend de afwas of zet je tuin op orde. Onderhoud je 
weerstand. En niet vergeten: eet en drink gezond.

4. Hou afstand, maar blijf sociaal verbonden
Hou contact met andere mensen, ook al is het met een mondmasker of vanop afstand. Ga langs bij je 
oudere buurvrouw voor een babbel – achter glas of buiten op veilige afstand met mondmasker – of maak 
een praatje in de wachtrij bij de supermarkt. Vriendelijkheid, warmte en respect kosten niets.

5. Blijf positief denken
Wat er nu gebeurt, heb je zelf niet in de hand. Laat los wat je niet kan veranderen, focus op dingen die 
je wel kan doen en ga aan de slag. Lucht je hart bij iemand als dat nodig is. Maar sluit altijd af met een 
positieve noot.

6. Zet je in voor anderen
Weet je met jezelf geen blijf? Help iemand anders, je zal verrast zijn hoeveel deugd dit doet. Kijk en luister 
eens rond in je buurt: misschien is er iemand die je kan helpen met boodschappen doen? Bel naar wie 
alleen is of maak samen een wandeling (eventueel met mondmasker).

7. Bouw rust in voor je geest
Probeer elke dag bewust tijd te maken voor een activiteit die rust brengt: doe ademhalingsoefeningen, 
maak een wandeling of luister naar muziek. Pieker je veel? Dat is oké. Voel je daar niet schuldig over, maar 
wees je er bewust van. Beperk gepieker tot maximaal één uur per dag.

Meer info: www.checkjezelf.be 
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Download nu de contactopsporingsapp
De Coronalert app is een instrument in de strijd tegen 
COVID-19: een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele 
applicatie om samen corona te verslaan.  
De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest 
met iemand die besmet is met het virus. Ook voor contacten 
die je niet persoonlijk kent. Deze toepassing draagt zo bij tot 
een snellere contactopsporing. 

Hoe werkt Coronalert?
De app registreert via Bluetooth wanneer je met anderen 
in contact komt, op minder dan 1,5 meter en langer dan 
15 minuten. Bijvoorbeeld wanneer je op de trein of bus 
naast iemand zit. Dankzij de app krijg je automatisch een 
waarschuwing als je in contact kwam met een besmette 
persoon. Tenminste als die andere persoon ook de app 
gebruikte toen jullie in contact kwamen. Bovendien 
gebeurt dat anoniem. Je weet niet wie de besmette 
persoon is en waar of wanneer er contact was, maar wel 
dat er een risico op besmetting is. 

Testresultaat
Laat je een coronatest afnemen (omdat je symptomen 
hebt, op reis was in een rode zone of in contact was 
met een besmet persoon)? Dan ontvang je het resultaat 
direct in de app. Zo ben je meteen op de hoogte.  
Laat bij het voorschrijven de testcode van je app 
registeren of voer zelf de testcode in die je kreeg  
van je arts. 

Hoe gebruik je de app?
1. Download de app gratis via je gebruikelijke app store.
2. Installeer de app en geef toestemming om Bluetooth 

te gebruiken. Zet je Bluetooth niet uit.
3. Check regelmatig je meldingen: zo bescherm je 

jezelf en de anderen. 

Info: www.coronalert.be

Laatste updates 
mondmaskerplicht in 
Koksijde: 
surf naar www.koksijde.be/mondmaskers 

Op onze website – of via onze socialemediakanalen – lees je 
in welke straten een mondmasker voor voetgangers en fietsers 

verplicht is. 
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NEE

NEE
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Wanneer moet je je laten testen? 
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Hou je altijd aan de 6 gouden regels!

HEB JE KLACHTEN?

Vermoed je dat je besmet zou kunnen 
zijn of ben je in een rode zone of 

risicogebied in het buitenland geweest?

Klachten:
• verkoudheidsklachten
• hoesten
• benauwdheid
• koorts
• plots verlies van smaak en geur 

(zonder neusverstopping)
• vermoeidheid

Is één van je nauwe 
contacten COVID-positief?

Geen test nodig.
Geen quarantaine 
of isolatie nodig.

10 dagen quarantaine.
Krijg je toch klachten? Laat een test uitvoeren.

Test uitvoeren en thuis in quarantaine 
blijven in afwachting van de resultaten.

Vraag aan je huisgenoten en nauwe contacten 
om ook dit schema door te nemen.

Is de test positief?

Geen isolatie of 
quarantaine nodig.

Je moet in isolatie gaan.
• Je huisgenoten en andere personen met wie je een nauw 

contact had, moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Als zij 
ook klachten vertonen tijdens deze periode, moeten zij zich 
laten testen.

• Je dokter zal met jou het contact-tracingproces opstarten. 
• Als je de Corona-App hebt, moet je in de app melden dat je 

positief getest hebt.

Informatie van het COVID-19 Commissariaat.

Quarantaine 
Als iemand met wie je nauw contact had, positief getest heeft op COVID-19 

(= jij bent een hoogrisicocontact), moet je in quarantaine. Die duurt 10 dagen 
vanaf het laatste contact dat je had met de besmette persoon óf tot je de 

negatieve resultaten van je test krijgt. Je kan besmet zijn en blijft thuis, zonder 
bezoek te ontvangen. Voor zorgpersoneel en orde- & veiligheidspersoneel 

gelden uitzonderingen. Na je quarantaine moet je nog 4 dagen extra 
voorzichtig zijn.

Isolatie
Je moet in isolatie bij een positieve COVID-19 

test. Je isolatie duurt minimum 7 dagen, van bij 
de start van je klachten. Je mag pas uit isolatie 
gaan als je 3 dagen geen koorts meer hebt en 

je klachten duidelijk verbeterd zijn. Je wordt als 
“besmettelijk” beschouwd.

Respecteer de 
hygiëneregels

Doe je activieiten 
liefst buiten

Denk aan kwestbare 
mensen

Hou afstand
(1,5 m)

Beperk je nauwe 
contacten

Volg de regels over 
bijeenkomsten

Wanneer moet je je laten testen?
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?
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Sinterklaas komt langs bij CAMINO vzw 
Camino is een kledingbank 
die kledij en huisgerief – in 
goede staat – verzamelt. 
Deze spullen worden aan 
een symbolische prijs 
verkocht aan mensen met 
een beperkt inkomen. Met 
die kleine inkomsten, en 
dankzij sponsors, verwent 
Camino hun klanten af 
en toe extra. En ook hun 
kinderen. Met de start van 
het nieuwe schooljaar 
kreeg elk kind een pakket 
schoolgerief of nieuwe 
schoenen. Straks brengt 
Sinterklaas, dankzij CERA, 
een doos duplo- of 
legoblokjes voor meer dan 
100 kinderen.

Zelf iets schenken?
Door de coronamaatregelen is Camino voorlopig niet open. Heb je gerief liggen waarmee je iemand 
anders kan helpen? Hou die voorlopig bij en wanneer Camino terug opent, kun je dat afgeven tijdens hun 
openingsuren (Noordduinen, derde verdieping).

Wat?
√ uitsluitend propere en herbruikbare kledij in goede staat
√ huisgerief, babybenodigdheden, schoolgerei en speelgoed waar niets aan mankeert 

Waar?
Noordduinen, Helvetiastraat 47 (derde verdieping)

Info: 0493 14 33 15 – 47camino@gmail.com  
Camino bedankt alle sponsors en in het bijzonder CERA voor de Sinterklaas-steun.

Hou je kot gezond en zorg voor frisse lucht
Door corona breng je meer tijd door in je woning, zeker nu het weer kouder en natter wordt. 
En dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is. 

Ververs je de lucht in je woning niet genoeg? Dan raken vocht en schadelijke stoffen niet weg. Dit kan 
zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie 
of astma. Bij CO-vergiftiging zelfs tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, 
ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar. 

Hoe doe je daar iets aan? Volg de vier vuistregels:
1. Ventileer: zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis
2. Verlucht: zet je raam extra open
3. Beperk vervuilende stoffen in huis (vermijd luchtverfrissers en rook niet binnen)
4. Vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel te laten nakijken

Wil je meer weten? Kijk dan op www.gezondbinnen.be
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Sociale kruidenier Koksifood is er 
voor onze meest kwetsbare inwoners
Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen voedsel, huishoud-, hygiënische en themagerichte 
producten verkrijgen – bijvoorbeeld in kader van terug naar school. Deze spullen worden ofwel gratis 
(voedseloverschotten) verdeeld ofwel verkocht aan een verminderde prijs. Een enthousiaste ploeg 
vrijwilligers staat voor je klaar.   

Wist je dat… het Sociaal Huis vorig jaar 23.030 kilo 
voedseloverschotten ophaalde? 

Voor wie? 
De sociale kruidenier is er voor inwoners die 
financiële problemen hebben. Voorlopig gebeurt 
de doorverwijzing alleen door de maatschappelijk 
werkers. Vanaf volgend jaar verwijzen ook andere 
organisaties, zoals Kind en Gezin of de scholen, 
mensen door. 

Info: sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be of 
058 53 43 54
De sociale kruidenier is open op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.  
Op woensdag ook open van 14 tot 17 uur. 

Heb je nood aan een aangenaam gesprek?
Wil je jouw hart eens luchten? Of je gevoelens delen? Kom dan langs bij het kraampje van Lokaal Bestuur 
Koksijde in de J. Van Buggenhoutlaan (ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk). Daar staan 
medewerkers en vrijwilligers van het Sociaal Huis voor je klaar.  

Elke vrijdag – van 8 tot 12 uur – luisteren onze 
medewerkers naar hoe het met je gaat. Misschien 
heb je een hulpvraag? Of heb je nood aan wat 
sociaal contact of een opbeurend praatje?

Kom gerust langs. Onze medewerkers en de 
vrijwilligers ontvangen jou met open armen. 
Uiteraard met mondmasker en op nodige afstand. 
Je krijgt ook een zakje met info en een gadget.

Deze actie ging initieel uit van de Provincie West-Vlaanderen 

(Oe ist-campagne) tegen vereenzaming.

Quarantaine-boekje voor wie dat nodig heeft
Lokaal Bestuur Koksijde wil het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk houden.  
En daarom krijgen inwoners die in quarantaine moeten een brochure. Daarin staat een 
eenvoudige uiteenzetting met wat die quarantaine inhoudt. Of wat het verschil is met 
een isolatieperiode. 

Ook op de praktische vragen Wat moet je doen als je zelf ziek bent en Hoe zit 
thuisisolatie in elkaar vind je een antwoord in het boekje. Ten slotte kan je aftellen 
dankzij het Isolatiedagboek én staan er heel wat leuke doetips.

Info en download via www.koksijde.be/coronavirus/hulp-nodig.1

Mijn quarantaine-boekje
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Een warme kerstperiode voor iedereen
De kerstdagen zijn een tijd vol warmte. Helaas niet voor iedereen. Wie deze warmte niet heeft, 
voelt in die periode een groot gemis. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode? Ben 
je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal 
Huis: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Strooidiensten staan klaar voor winterprikken
Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en 
ijsvrij te houden. Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw 
geruimd. Dit is uiteraard niet mogelijk voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen we hiervoor 
een beroep op jou. 

Maak je stoep zelf sneeuw- en ijsvrij
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- 
of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze 
verplichting staat ook in het politiereglement: “De 
eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht 
ervoor te zorgen dat de voetpaden en de goten 
voor hun eigendommen in reine staat zijn en de 
modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, 
weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg 
voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten 
en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval 
moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd 
worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium 
of geraffineerd zout - natriumchloride - aan te 
wenden.”

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het 
risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken 
uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een  
beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis.

Vrije weg op 300 meter van je deur
Daarnaast zet de gemeente ook een moderne 
zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een 
vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te 
bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt Lokaal 
Bestuur Koksijde rekening met factoren zoals milieu, 
veiligheid en kostprijs. Belangrijk uitgangspunt is dat 
de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal 
van ongeveer 300 meter rondom jouw woning.

Plan op website
Op de website van de gemeente vind je een 
plan waarop je ziet welke wegen de gemeente 
sneeuwvrij maakt en welke wegen voor rekening zijn 
van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Info: www.koksijde.be/strooidienst 
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Help mensen die het moeilijk hebben 
De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, 
zieken, ouderen en mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude 
winterdagen alleen thuis. Zeker in deze coronatijden moeten we extra aandacht besteden 
aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij jouw steentje bij. In je eigen buurt wonen 
misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te 
komen. Een kleine attentie, een coronaproof digitaal bezoek of een boodschap doen dan 
deugd. 

Vind je het moeilijk om die stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan 
het Sociaal Huis: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Heb je hulp nodig bij het 
ruimen van sneeuw?
Vorige winters telden weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best alert. Want volgens het politiereglement 
moet je bij sneeuw en ijzel het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis stelt enkele vrijwilligers ter beschikking 
om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre omstandigheden niet buiten raken. Bij een hevige 
sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10. Voor deze dienstverlening betaal je  
5 euro per uur en een kilometervergoeding van 0,34 euro per km. 

Belangrijk: de sneeuwtelefoon is er alleen voor zorgbehoevende personen die de sneeuw zelf niet kunnen 
ruimen. Bel naar het Sociaal Huis (elke werkdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur) en na dat telefoontje komt er zo 
snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en weekenddagen.  

Sneeuwtelefoon Sociaal Huis: 058 53 43 10 of vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be
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Tij-dingen: Wat is het doel van jullie vereniging?
Paula Thijs: “OKRA staat voor Open, Kristelijk, 
Respectvol en Actief. Contact en vriendschap staan 
centraal. Je kan bij ons terecht voor vragen en 
advies over je pensioen, zorg of andere thema’s die 
je aanbelangen. Verder kan je erop rekenen dat 
OKRA de stem van de 55-plussers laat horen bij de 
beleidsmakers. OKRA komt voor je op.”

T-d: Wat mogen onze lezers zich voorstellen bij julie 
werking?
Paula: “Ons aanbod is heel divers. Wandelen, gezellig 
samenzijn, een bezoek aan een museum of een 
reis. Onze meest actieve leden zijn de kaarters en 
rummikubspelers. Zij komen elke week samen.  
Ook fysiek actief blijven, vinden wij belangrijk. Daarom 
organiseren we wekelijks een activiteit lijndansen en 
gaan we maandelijks bowlen en wandelen. In de 
zomer komen daar nog fietstochten en spelletjes kubb 
bij.”

T-d: Een hele boterham. En dat is nog niet alles?
Paula: “Elk jaar is er een kerst- en paasfeest, een 
algemene vergadering en af en toe komt daar 
nog een voordracht of een uitstap bij. Onze 
koepelorganisatie organiseert ook regelmatig 
activiteiten voor de leden: academievoordrachten, 
een quiz, een zangnamiddag of een culturele uitstap. 
Jammer genoeg konden dit jaar veel activiteiten niet 
doorgaan, maar we kijken uit naar betere tijden.”

T-d: Vertel kort iets over julie geschiedenis.
Paula: “In 1958 werd in Koksijde de Katholieke Bond 
van de gepensioneerden, kortweg KBG, opgericht 
door Leo Haegeman. In 2006 werd die beweging 
omgedoopt tot OKRA. Sinds 2010 vormen de 
trefpunten Koksijde en Oostduinkerke samen één 
vereniging.”

T-d: Jullie bestaan dus al meer dan zestig jaar?
Paula: “Dat klopt. 2018 werd een feestjaar, eentje 
die we niet zomaar voorbij lieten gaan. Op het 
menu? Een eucharistieviering, een buffet gevolgd 
door een optreden van Paul Bruna en een receptie 
aangeboden door Lokaal Bestuur Koksijde.”

T-d: Wie zijn julie leden?
Paula: “Momenteel telt onze vereniging 150 leden. 
Dat is een mooi cijfer, maar nieuwe leden en 
medewerkers zijn altijd welkom. Het lidgeld bedraagt 
21 euro voor een alleenstaande en 42 euro voor 
een gezin. Mensen die in een woonzorgcentrum 
verblijven, betalen 10 euro.” 

Meer weten over OKRA Koksijde-Oostduinkerke?
Neem dan contact op met: Paula Thijs via 
058 51 71 26 (’s avonds) of paulathijs@live.be.
www.okra.be/trefpunt/koksijde-oostduinkerke 
facebookpagina: OKRA Koksijde-Oostduinkerke

Paula Thijs, teamleider van OKRA Koksijde-Oostduinkerke:

“OKRA laat de stem horen  
van onze 55-plussers”
OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Bij OKRA ontmoet je 
leeftijdsgenoten om samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten 
te ontplooien, blijf je actief en ben je mee in een altijd evoluerende wereld. Hun doel? 
Een warmere samenleving voor iedereen. Tij-dingen sprak met Paula Thijs, teamleider van 
deze vereniging.

ve
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Tij-dingen: Wie is onze gemeentelijke buurtwerker?
Chiara Sartor:  “Ik ben 25 jaar, woon in Koksijde sinds 
ik zes ben en voltooide twee bacheloropleidingen in 
Brugge: Toegepaste Gezondheidswetenschappen 
en Psychologie. In mijn vrije tijd vind je me vaak op 
het strand. Vroeger werkte ik ook als redder aan zee. 
Ik ken de meeste plekjes in onze gemeente door en 
door, een pluspunt voor de job als buurtwerker.”

T-d: Wat houdt die job concreet in?
Chiara: “De bedoeling is om mensen ertoe aan 
te zetten voor elkaar te zorgen binnen hun wijk. Als 
er een probleem is, moet ik faciliteren en op zoek 
gaan naar een efficiënte en duurzame oplossing. 
Daarvoor is een goede samenwerking vereist met alle 
professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. En daar 
ben ik volop mee bezig.”

T-d: De coronapandemie heeft ook een impact?
Chiara: “Het is voorlopig een raar jaar. Ook voor 
mij staat het professionele leven deels on hold. Of 
moet ik mij anders organiseren. Voorlopig is het niet 
mogelijk om buurtbijeenkomsten te houden of om 
op huisbezoek te gaan. Ik probeer deze situatie te 
zien als een kans. Wie weet volgen er extra inzichten 
omdat we nu zo creatief moeten zijn. Anderzijds besef 
ik dat het verlangen naar sociaal contact nog nooit 
zo groot is geweest. Als ik een goed beeld heb van de 
buurten en met alle betrokkenen heb gesproken, volgt 
een buurtactieplan met concrete to-do’s die moeten 
zorgen voor een grotere sociale samenhang.” 

T-d: Welke inzichten heb je al opgedaan tijdens je 
eerste maanden? 
Chiara: “Er zijn verschillende doelgroepen in Koksijde 
en niet iedereen is op dezelfde manier bereikbaar.  
Bij jongeren zetten we meer in op 
socialemediakanalen. Sommige senioren en 
kansarmen moet je rechtstreeks aanspreken. En 
niet te vergeten: vooral de manier waarop je iets 
communiceert, is van cruciaal belang. Ook daarover 
moeten we goed nadenken. Niemand mag uit de 
boot vallen.”

T-d: Wat geeft je de meeste voldoening? 
Chiara: “Andere mensen helpen. Iets dat 
ogenschijnlijk weinig impact heeft, betekent soms een 
groot verschil. Met een kleine handeling het leven 
eenvoudiger maken voor de mensen: dat is kort 
samengevat de hoofdreden waarom ik voor deze job 
solliciteerde.”

T-d: Heb je een favoriet plekje in onze gemeente?
Chiara: “Zonder twijfel de Doornpanne. De leukste 
spot is waar je vrij rondloopt tussen de wilde ezels.”  

Heb je een vraag voor onze buurtwerker?  
Ideeën of tips voor bepaalde buurten of wijken? 

Neem dan contact op met Chiara Sartor: 
058 53 34 19 of chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be.  

Maak kennis met Chiara Sartor,  
kersvers buurtwerker bij Lokaal Bestuur Koksijde

“Niemand mag uit de boot vallen”
De buurtwerker is als neutraal aanspreekpunt de verbindingspersoon tussen onze wijken en de gemeentelijke 
dienstverlening. Chiara wil zorgzame buurten creëren waar elke burger zich goed voelt. “Met bepaalde acties 
hopen we de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten. Zeker onze meest kwetsbare inwoners verliezen 
we hierbij niet uit het oog.” 

Ivan Vancayseele, schepen van Sociale Zaken, Chiara en Sieglinde Dewaele 

(diensthoofd Algemeen Welzijnswerk) zetten zich in voor onze buurten. 
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Snippers uit de raad van 21 oktober
Koksijde-Dorp: heraanleg Kerkstraat 
Na de herinrichting van de Zeelaan, het Hegerplein en de Noordstraat in Koksijde-Dorp, start de gemeente 
in 2021 met de heraanleg van de Kerkstraat. De lastenvoorwaarden en gunningswijze voor deze werken 
werden unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. De kostprijs wordt geschat op 1.249.108 euro, btw 
inbegrepen. 

Nieuwe fiets- en voetpaden 
Deze werken staan in het teken van fietsveiligheid: er komen aparte fietspaden en als dat niet mogelijk is – 
zoals aansluitend met de Noordstraat – komen er fietssuggestiestroken. Ook alle voetpaden worden vernieuwd 
en aan de kant van het Sint-Pieterskerkhof komt er een parkeerstrook, afgewisseld met bomen. Ter hoogte van 
de zaal ’t Oud Schooltje investeert Lokaal Bestuur Koksijde in materiaal om het plein voor de Sint-Pieterskerk 
visueel te laten doorlopen over de rijweg. Het rondpunt ter hoogte van de Galloperstraat verdwijnt, in plaats 
daarvan komt een overzichtelijke inrichting – ook al in functie van de zwakke weggebruiker. 

Sportpark Hazebeek: clubhuis voor Atletiek Club Koksijde 
Er komt een nieuw clubhuis naast de atletiekpiste in sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. Er wordt gekozen 
voor een houten constructie die past in de groene omgeving van het sportpark. De kostprijs bedraagt ca. 
239.915 euro (incl. btw). Unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Secretariaat
Het nieuwe clubhuis wordt ingericht als bergingsruimte voor trainingsmateriaal, zoals karren voor de 
steeplebalk en hordes, speren, discussen en kogels. Daarnaast wordt het mogelijk om bij heel slecht weer 
indoor trainingsmomenten te organiseren. Het nieuwe clubhuis biedt onderdak aan het clubsecretariaat en de 
wedstrijdjury. Een overdekte buitenruimte aan de voorkant van het clubhuis biedt de atleten een schuilplek bij 
slecht weer. Ook handig voor supporters en ouders bij wedstrijden of trainingen. 

Koksijde legt twee veilige fietspaden aan langs Nieuwpoortsteenweg
Volgend jaar start de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg tussen de Farazijnstraat en de watertoren. Er 
komt een fietspad langs beide kanten van de weg, afgescheiden van de rijbaan door een groene strook. Het 
dossier is gekoppeld aan de plaatsing van nieuwe riolen, er komen eveneens veilige en toegankelijke bushaltes 
en een uitbreiding van het voetpad. 

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert de gemeente ruim 6 miljoen euro in het project. 
Van de 2,2 miljoen euro die de gemeente neertelt, krijgt ze via de Vlaamse Milieumaatschappij een subsidie van 
om en bij de 700.000 euro voor de rioleringswerken. Ook deze lastvoorwaarden en gunningswijze werden unaniem 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 
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Kapel Rozenkrans: verfraaiingswerken en  
nieuw bezoekerscentrum
De raad verleende eenparig goedkeuring voor 
de lastenvoorwaarden en gunningswijze van deze 
overheidsopdracht. De raming van de algemene 
bouwwerkzaamheden bedraagt 438.813 euro (incl. btw).  
De binnenkant van de kapel wordt zoveel mogelijk bewaard, 
maar er staan wel elektriciteits- en schilderwerken gepland. 
Ook komt er een nieuwe onthaalruimte. Ten slotte wordt er ook 
werk gemaakt van een betere verlichting. Kapel Rozenkrans 
wordt vooral gebruikt voor socioculturele activiteiten. 

Vernieuwing tramsporen in Oostduinkerke-Bad
Volgens De Lijn zijn de nieuwe sporen absoluut noodzakelijk en zelfs dringend. Deze werken vinden plaats 
tussen de Barkenstraat en het IJslandplaan. Helaas zal dit gepaard gaan met hinder.

√ geen autoverkeer mogelijk in beide richtingen (voetgangers en fietsers kunnen wel door) 
√ de tram blijft wel rijden tijdens deze werkzaamheden

Lokaal Bestuur Koksijde maakt van deze werken gebruik om het openbaar domein op te frissen met nieuwe 
verharding, openbare verlichting, straatmeubilair en openbaar groen. Bij het drukken van Tij-dingen 
onderzocht de VVM De Lijn de planning en fasering van de werken om ze zo kort mogelijk te houden.  
De werken starten op 4 januari.

De meest recente info vind je via www.koksijde.be/geplande-werken 

Schrijf je in op de nieuwsbrief over deze werkzaamheden via www.koksijde.be/wegenwerken 

Word jij onze nieuwe 
medewerker? 
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 
Wil je graag het verschil maken in ons mooie Koksijde?  
Ga je samen met onze collega’s die uitdaging aan?

Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief: 
www.koksijde.be/vacatures en blijf op de hoogte. 
#topesterk #groei
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Ga vanuit het gemeentehuis digitaal 
op bezoek bij mensen in az West, KEI en 
woonzorgcentra 
Door de coronacrisis is er 
een bezoekverbod in het 
ziekenhuis az West in Veurne. 
Videogesprekken met 
patiënten zijn wel toegelaten. 
Heb je geen smartphone, 
computer of tablet? Dan geeft 
Lokaal Bestuur Koksijde jou de 
kans om te videochatten met 
een patiënt van het ziekenhuis. 

√ Het callcenter voor 
videochat is operationeel 
in het gemeentehuis van 
Koksijde. Videogesprekken 
zijn mogelijk op dinsdag en 
donderdag tussen 14.30 en 
15.30 uur.  

√ Ook voor het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) en de woonzorgcentra is het mogelijk om een afspraak te 
maken. Elke namiddag van 14.30 tot 15.30 uur.

Een videochat gebeurt op afspraak en met de nodige begeleiding. 

Info en reservatie: 058 53 43 42 of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Geef bloed en red mensenlevens
Het Rode Kruis van Koksijde blijft 
alert: ook in december vinden er 
bloedinzamelingen plaats. En dit jaar 
zijn deze inzamelmomenten belangrijker 
dan ooit, want door de coronacrisis is er 
een drastische terugval van het aantal 
bloeddonoren. Vooral voor de voorraad 
bloedplaatjes heeft dit negatieve 
gevolgen omdat die maar vijf dagen 
houdbaar blijven. 

Er is dus een constante opkomst van 
voldoende donoren nodig om alle 
patiënten te helpen. Dat dreigt een 
moeilijke taak te worden. Peter Van 
Acker, verantwoordelijke voor de 
bloedinzameling in Koksijde, doet 
nogmaals een warme oproep: geef bloed. 

 Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A): maandag 7 december om 17 uur
 Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 16 december om 17 uur 
 Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): donderdag 17 december om 17.30 uur

Het Rode Kruis van Koksijde wil Dirk Janssens uit Oostduinkerke via deze weg uitdrukkelijk bedanken.  
Dirk gaf in september voor de honderdste keer bloed, een voorbeeld voor velen! 

Info: www.rodekruis.be/afdeling/koksijde
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Aantal diensten voortaan alleen bereikbaar op afspraak

Wat vinden de Koksijdenaars? 
Lange wachtrijen in het gemeentehuis zijn verleden tijd. Sinds de zomervakantie boek je een afspraak op 
voorhand voor de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Financiën en het Woonloket. Voor het Milieupark 
is dat al een tijdje zo. Lokaal Bestuur Koksijde garandeert zo een klantenvriendelijke én coronaveilige 
dienstverlening. Tij-dingen verzamelde enkele getuigenissen van wat onze inwoners hiervan vinden. 

Lieve Cornette (57, kleuterjuf)
“Het ging heel vlot om een afspraak te maken. De uiteindelijke afhandeling verliep telefonisch, want het 
was voor mijn tante en niet voor mezelf. Anders zou ik de aanvraag zeker digitaal doen, want het ziet er 
gebruiksvriendelijk uit. Over de service ben ik alleszins erg tevreden. Na registratie werden we zo goed als 
onmiddellijk ontvangen.”

Sonny Defever (52, arbeider)
“Er zijn geen wachtrijen meer, volgens mij is dat het grote 
voordeel. Ik ben tevreden van deze module. Dat geldt ook 
voor het digitaal loket: ook hier is mijn ervaring positief.” 

Lilliane Leysen (73, gepensioneerd)
“Deze werkwijze is ideaal. Nadat je je afspraak maakt, ontvang 
je een code. Zorg dat je op tijd naar het gemeentehuis gaat en 
na registratie mag je praktisch meteen door naar je afspraak. 
Het gaat vooruit. Ik ben zeker van plan om ook eens gebruik 
te maken van het digitaal loket. Zo is er zelfs geen verplaatsing 
meer nodig.”

Brigitte Surkijn (49, verkoopster) 
“Het grootste voordeel voor mij is dat deze nieuwe werkwijze 
ervoor zorgt dat het snel gaat.”

Afspraak maken
Afspraak nodig met de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Financiën 
of het Woonloket?  

Surf naar www.koksijde.be. 

Boek ook je afspraak in het Milieupark online. 

Digitaal loket
Wat? 
 bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister  

(woonst, gezinssamenstelling, leven)
 uittreksels uit strafregister
 afschriften van akten en documenten burgerlijke  

stand (geboorte-, huwelijksakten)

Hoe?
 Surf naar www.koksijde.be 

2020
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Vrienden der Blinden zoeken avond- en 
weekendopvang voor geleidehonden 
Wil je 's avonds of in het weekend een toekomstige superheld in huis? Dan ben jij de geknipte persoon om 
deze vereniging te helpen. Maak mee het verschil.  

Wat houdt dit precies in?
Deze honden trainen stevig 
tijdens de week. Daarom 
is het belangrijk dat ze tot 
rust komen in een huiselijke 
sfeer. Slapen en knuffelen zijn 
dan de hoofdactiviteiten. 
Tijdens het weekend behoort 
een gezellige wandeling 
met de hond zeker tot het 
programma. De Vrienden 
der Blinden zorgen voor het 
materiaal zoals voeding, 
leiband, bench (metalen 
kooi voor honden, red.) en 
speeltjes.

Ben jij de perfecte match? 
√ Je woont in de buurt van Koksijde en hebt geen kinderen jonger dan 8 jaar
√ Je hebt niet meer dan twee eigen honden en beschikt over een afgesloten tuin
√ Weekendopvang: je kan de hond ophalen op vrijdag (tussen 11 en 12 uur) en terugbrengen op 

maandag (tussen 7.30 en 8.30 uur )
√ Avondopvang: je kan de hond ophalen tussen 16 en 17.30 uur en ’s ochtends terugbrengen  

tussen 7.30 en 8 uur 
√ Je bent een dierenvriend in hart en nieren 

Antwoordde je op alles ja? Perfect. Dan kan je deze vereniging ongetwijfeld helpen. 

Heb je interesse? Of nog enkele vragen? Stuur een mail met de vermelding avondopvang of 
weekendopvang naar: instructeurs@vriendenderblinden.be of neem contact op via 058 53 33 00. 

Burger moet aanvraag tot erkenning als ramp vanaf nu zelf doen

Vlaams Rampenfonds voert enkele 
wijzigingen door
Voor tegemoetkomingen in door (natuur)rampen 
aangerichte schade op Vlaams grondgebied zijn enkele 
aanpassingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving. 
Zo is het o.a. niet langer Lokaal Bestuur Koksijde maar de 
schadelijder zelf die binnen zestig dagen de aanvraag 
tot erkenning als ramp moet indienen. De volledige 
wetgeving vind je in de Vlaamse codex. 

√ Het Vlaams Rampenfonds stelt een e-loket ter 
beschikking: rampenfonds.vlaanderen.be 

√ Voor schade tussen 1 januari en 9 november kan je nog 
het nodige doen t.e.m. 8/1/2021

Verdere inlichtingen? 
overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of 
rampenfonds@vlaanderen.be
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Volgende maand
zit Tij-dingen in  
een nieuw jasje

En we gaan een stap verder… lees de XL-versie van Tij-dingen online
Lancering nieuwe website op 1 januari 2021: www.tij-dingen.be



Nieuw: Podcast en website over DNA-
onderzoek rond Koksijdse Merovingers 
Histories vzw lanceerde een podcast en een website 
rond het DNA-onderzoek naar de Merovingers die in 
Koksijde werden opgegraven. In oktober was er een 
staalafname voor DNA en isotopen bij vijf personen uit 
het oudste grafveld van de Duinenabdij (twaalfde eeuw) 
en zes individuen uit het oudste kerkhof van Wulpen 
(elfde-twaalfde eeuw). Dit materiaal wordt vergeleken 
met de analyses op de vroegmiddeleeuwse personen, 
opgegraven in de Ter Duinenlaan tijdens de bouw van het 
nieuwe politiegebouw. Deze laatstgenoemden leefden in 
de periode 650-750 na Christus. 

Waarom? 
De staalafname stond aanvankelijk gepland in maart, 
maar dat kon door de coronamaatregelen pas dit najaar 
worden uitgevoerd. Voor die gelegenheid werden enkele 
individuen uit de skeletcollectie voor eventjes vanuit het 
Abdijmuseum overgebracht naar het Koninklijk Belgisch 
Instituut der Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel. 

Wil je meer weten over dit onderzoek? 
Beluister dan de podcast en surf naar de gloednieuwe 
website www.merovingerdna.be. 

Het project Merovinger-DNA is een samenwerking tussen het 

Abdijmuseum ten Duinen, de KU Leuven, Tartu University (Estland), 

Histories vzw, Agentschap Onroerend Erfgoed, het KBIN en de VUB.

Abdijmuseum Ten Duinen zet in op 
collectieregistratie en -beheer
Ook achter gesloten deuren blijft Team Abdijmuseum Ten Duinen inzetten op de ontsluiting van de 
museumcollectie. Die collectieregistratie blijft belangrijk om zicht te krijgen op de omvangrijke Duinenabdij-
verzameling. En dat is dan weer nuttig voor toekomstige expo’s en bruiklenen. 

Hoe werkt die registratie?
Na de basisregistratie worden de stukken één voor één gefotografeerd, verpakt en opgeslagen in het 
depot. Het museumteam voert die gegevens in via een softwareprogramma waarna een selectie online 
wordt ontsloten. 

Ook natuurstenen uit de collectie worden gereinigd. 
Vaarwel aarde, zand, mossen, algen en andere 
steenbewoners. Zo worden de natuurstenen proper 
opgeslagen in het depot en/of dienen deze als 
presentatiestuk. Kortom, ondanks de sluiting zet het museum 
volop in op zijn (digitale) collectie. 

Bekijk de collectie
Wil je de collectie van Abdijmuseum Ten Duinen en andere 
organisaties online ontdekken? 

Surf naar www.erfgoedinzicht.be. Volg het museum ook op 
Facebook en Instagram, want ook via die kanalen staat de 
collectie in de kijker.

Maarten Larmuseau (KU Leuven en Histories vzw) tijdens 

het DNA-onderzoek. 
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Vijf historische weetjes over Ho(l)f Ter Hille 
Op zondag 11 oktober vond er een rondleiding plaats bij Koksijde Golf Ter Hille, onder begeleiding van 
gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. Deze rondleiding naar aanleiding van de Archeologiedagen was 
in een mum van tijd volzet. Daarom schiet Tij-Dingen to the rescue voor wie er niet bij was. We presenteren vijf 
interessante weetjes over Hof Ter Hille. 

De oude hoevewoning waar nu het clubhuis 
gevestigd is, dateert uit 1642-1644. Nog heel wat 
authentieke bouwelementen bleven intact na de 
renovatie. Zoals de eiken balken aan het plafond in 
de woonruimte, het tongewelf van de kelder of het 
dakgebinte van de zolder. Niet alles is zichtbaar voor 
het publiek, maar als je in de golfshop gaat, sta je 
eigenlijk in die oude woonruimte. 

Tijdens de opgravingswerken op Ter Hille werd er 
een kolfslof gevonden. Een wat? Een kolfslof is de 
voorloper van een clubhoofd, het onderste gedeelte 
van een golfclub. Het stuk dateert uit de eerste helft 
van de zestiende eeuw. Bewonder het stuk in het 
huidige clubhuis, samen met nog enkele andere 
archeologische vondsten.

Het hof werd aangekocht door de Duinenabdij 
in 1342 en werd gebruikt als pachthoeve. 
Het was een typische middeleeuwse hoeve, 
opgedeeld in een residentieel gedeelte en één 
voor bedrijfsactiviteiten. Rond het hof lag een brede 
gracht om nieuwsgierigen buiten te houden en de 
dieren binnen. Ten Duinen was één van de big five 
onder de abdijen in middeleeuws Vlaanderen. Op 
het hoogtepunt, rond 1300, bezat de abdij 10.000 
hectare, verdeeld over vier landen: Nederland, 
België, Frankrijk en Engeland. 

Op het golfterrein vind je de legendarische 
duivelsput. Hole 18 van de Langeleedcourse kreeg 
zelfs de naam Devil’s hole. Verschillende kronieken 
en verhalen geven aan hoe duister en onheilspellend 
deze plek was. In deze bodemloze put verdween alles 
wat je erin gooide. Ook de koets van de eigenaars 
van hof ter Hille (of was het een gravin?) en zelfs een 
pastoor. 

Archeologisch onderzoek leverde daarvan geen 
bewijs. Er werd wel heel wat puin en ander afval 
teruggevonden uit de late negentiende eeuw en de 
eerste helft van de twintigste eeuw, wat erop wijst dat 
men heeft geprobeerd om de put te dichten. En mét 
succes. Tijdens de aanleg van het golfterrein werd de 
put terug de moerassige put van weleer…

Het domein heette niet altijd Ter Hille. Die naam, 
verwijzend naar de duinen, duikt pas op rond de 
zestiende-zeventiende eeuw. Hoe de plek daarvoor 
heette? In de veertiende eeuw dook de naam Hof 
Pikegny regelmatig op, naar de toenmalige eigenaar 
(de Picardische edelman Ferri de Picquigny). Ook 
de naam Pharis, dat vuurtoren betekent, was in de 
middeleeuwen een veelvoorkomende benaming. 
Was er dan ooit een vuurtoren op Ter Hille? Geen 
gekke denkpiste, want de zee, de zeedijk en zelfs de 
aanlegsteigers lagen vroeger dichter bij Hof Ter Hille 
dan vandaag. 

Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck geeft toelichting voor de oude hoevewoning van Ter Hille

23



Hoe zou het nog zijn met… Potvis Valentijn 
van Sint André? 
Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden, van 
mei 2019, dat potvis Valentijn werd opgegraven. 
Sindsdien is de potvis in goede handen 
bij Prof. dr. Pieter Corneille en zijn team 
van de Universiteit Gent, faculteit 
diergeneeskunde - vakgroep Morfologie.

Puzzel
De resten van het zeventien meter lange zeezoogdier werden tijdens de opgravingen ter plekke versneden 
op de site van Ten Bogaerde. De laatste restjes weke delen die nog aan de botten hingen, werden in 
Merelbeke verwijderd. In een tweede fase genoot Valentijn van een zonnebad dat ervoor zorgde dat zijn 
botten bleekten. In de loop van september van vorig jaar werden die botten uit de vloeistoftanks gehaald 
en grondig gereinigd. Een tiental maanden lagen ze te drogen. Tijdens deze fase werden de resten verder 
onderzocht, en werd ook schimmel- en vetbloei aangepakt. De voorbije zomer ging de laatste fase van 
start: de ontvetting van de botten. Als deze stap is afgerond, begint het échte puzzelwerk.

NAVIGO-museum sluit de deuren,  
maar binnen enkele jaren verschijnt een 
gloednieuw museum
2020 gaat de geschiedenisboeken in als een 
moeilijk jaar voor onze musea. Ook het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum moest voor meerdere 
maanden de deuren sluiten. En die deuren zullen 
de komende twee jaar dicht blijven. 

Er komt een potvis wonen  
Het skelet van potvis Valentijn keert binnenkort terug 
naar Koksijde en dat heeft ingrijpende gevolgen 
voor het NAVIGO-museum. Want om het skelet 
van zeventien meter te tonen, is er meer ruimte 
nodig. Daarom sluit het museum. De heropening 
is gepland in de loop van 2023. Ondertussen vindt 
ook de eerder geplande bouw van een nieuwe 
depotruimte en demonstratiekeuken plaats.

Benieuwd? 
Het NAVIGO-museum is wel gesloten, maar 
blijft open op www.navigomuseum.be en via 
@navigomuseum op sociale media. Volg de 
werken op de voet dankzij de nieuwsbrief: 
www.koksijde.be/nieuwsbrieven

Heimwee? Bezoek het museum online
Lockdown of niet, het museum blijft open. Klik jezelf naar een gepersonaliseerd bezoek door onze virtuele 
gebouwen. Onderweg vertellen we verhalen bij opmerkelijke objecten en bijzondere scènes. 

Bezocht je het museum al eens in het echt? Dan nog zijn we zeker dat je iets ontdekt wat je nog niet wist 
of nooit eerder zag. Met dit project, ontwikkeld in het kader van de Dag van de Wetenschap, legt het 
museum ook vast hoe het er uitzag vóór de ingrijpende verbouwingen. 

Info: surf naar www.navigomuseum.be
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“Bloemen en planten vrolijken mensen op, 
ook tijdens de moeilijke momenten”
Tij-dingen zet elke maand een ondernemer in de kijker: een nieuwe handelszaak die 
opent, een zelfstandige die een speciale gebeurtenis viert of iemand die een mijlpaal 
bereikt. Deze maand ging Tij-dingen langs bij Charlotte Wittewrongel van Lots Flowers,  
een verse bloemenwinkel in Sint-Idesbald.  

Tij-dingen: Was Lots Flowers opstarten een droom 
van jou?
Charlotte Wittewrongel: “Zeker. En de eerste taak 
is volbracht. Geslaagd zal het pas zijn als ik mijn 
klanten tevreden terug zie en dit avontuur nog jaren 
kan voortzetten. Het heerlijke aan deze job is dat 
bloemen en planten mensen opvrolijken. Niet alleen 
bij leuke gebeurtenissen, maar ook tijdens moeilijke 
momenten.” 

T-d: Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
Charlotte: “De naam verklapt het natuurlijk al. 
Bloemen en planten zijn mijn ding, maar dan wel 
gepresenteerd in een mooi kader. Denk aan een 
prachtige vaas, sfeervolle decoratie of kaarslicht om 
in de juiste stemming te komen. Ik ben altijd graag 
met bloemen bezig geweest en ik had nooit gedacht 
dat ik een eigen zaak zou starten. Ik heb meer dan 
een jaar gewerkt in een bloemenwinkel in Koksijde en 
kreeg daar de smaak te pakken. Na wat wikken en 
wegen heb ik dan toch de stap gezet. De bedoeling 
is uiteraard om mensen te laten kennismaken met de 
prachtige wereld van bloemen en planten. En alles 
wat erbij hoort.”

T-d: Wat betekent de term 
zelfstandige voor jou?
Charlotte: “Als zelfstandige moet je er altijd staan: 
van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat. De job houdt 
je constant bezig. Je moet voortdurend op zoek naar 
nieuwigheden of leuke hebbedingen. Je moet ook 
constant je eigen kennis bijschaven om je klanten op 
een professionele manier te helpen.”

T-d: De coronacrisis betekent een aardverschuiving 
voor veel handelaars. Geen gemakkelijke periode 
om met een nieuwe zaak te beginnen?
Charlotte: “We leven inderdaad in zeer onzekere 
tijden, maar ik denk dat een bloemetje of plantje 
nog steeds een meerwaarde betekent. Het blijft een 
plezier om te krijgen voor gelijk welke gelegenheid. 
Het fleurt de mensen op in deze bizarre tijden. 
Tijdens de lockdown in maart en april schreef ik 
dagelijks hartverwarmende boodschappen op 
bloemenkaartjes. Pluk de dag. Letterlijk en figuurlijk.”

T-d: Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Charlotte: “Ik wil alle klanten bedanken voor de vele 
positieve reacties die ik de voorbije maanden kreeg, 
hopelijk kan ik in de toekomst iedereen blijven helpen 
in hun zoektocht naar het ideale bloemstuk. Blijf 
vooral genieten, ondanks de moeilijke tijd waarin we 
leven.”
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Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke   @gem_koksijde  koksijde_oostduinkerke

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

asian_quest
Oostduinkerke

anobensil
Oostduinkerke

asiaur
Oostduinkerke-Bad

accousteven
Koksijde

bartseyshoutem
Oostduinkerke

sev_euh
Koksijde

decodeman.koksijde
Koksijde

coxy_penthouse_koksijde
Koksijde

claeskites
Oostduinkerke Sint-André

Koksijde door de ogen van ...
Staat jouw foto hier volgende maand?
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Geen koude winteravonden dankzij 
deze vijf leestips van de bibliotheek 
Niets is gezelliger dan op een koude, donkere en natte winterdag genieten van een leuk 
boek. En dat in combinatie met een dekentje en een drankje, knus in de zetel. 

Niets wees erop dat er iets zou gebeuren die nacht … 
In de bibliotheek vind je de meest prachtige kerst- en winterverhalen. Om zelf te lezen, maar ook om voor te 
lezen. Het bibteam selecteerde zelf enkele boeken die je zeker moet lezen:
 Kom vanavond met verhalen... : eigentijdse kerstvertellingen (Robert Alberdingk Thijm)
 Het vroor dat het kraakte: de mooiste winterverhalen (Sylvia Vanden Heede)
 Wintervuur: verhalen voor koude dagen (Carl Norac)
 Een kerstvertelling (Charles Dickens)
 Kerst met Poirot (Agatha Christie)

Dan is het nu nog wachten op de sneeuw.

Ben je op zoek naar een  
goed boek? 
Gebruik Mijn Leestipper voor persoonlijke leestips. Deze 
dienst tipt boeken uit de collectie van de bib volgens 
je eigen smaak en voorkeur. En dat elke maand. 
Om je voorkeuren te kennen, maakt Mijn Leestipper 
gebruik van je leenhistoriek en je leesprofiel. Log in via 
je Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.
be. Zo krijg je elke maand leestips in je mailbox.

Het beste van 2020 volgens…  
het bibteam
Het jaar zit er weer bijna op. Hoog tijd voor een terugblik 
naar het beste van 2020 op literair, muzikaal en filmisch vlak. 
Op de sociale media van de bib ontdek je heel de maand de 
favorieten van onze bibmedewerkers. Benieuwd welke boeken, cd’s 
of films hun harten hebben veroverd in 2020? Volg dan de Facebookpagina 
of Instagramaccount van de bib en laat je verrassen door de keuze van het 
bibliotheekteam.

Blader door de sinterklaascollectie
Op 6 december is het weer zover: de verjaardag van Sinterklaas. Ontdek de reeks sinterklaasboeken die 
de bib (of was het Sinterklaas?) voor je heeft klaargezet. Ga op jacht naar pakjes in een zoekboek, laat je 
meeslepen in een spannend voorleesverhaal of kies een leuke cd vol liedjes om mee te zingen. 

Speel met woorden tijdens de poëzieweek
SAMEN is dit jaar het thema van de poëzieweek. Deel je mooiste gedicht met de bibliotheek. Teken of knutsel 
er zelf iets bij, laat je fantasie de vrije loop. Werk alleen of SAMEN met je broer, zus, (groot)ouder of klasgenoten. 
Ga aan de slag, met veel of weinig woorden, voor groot en klein.

Jouw creatieve inzendingen zijn welkom t.e.m. woensdag 16 januari. 
Geef ze af in de bibliotheek of stuur ze door naar jeugdbibliotheek@koksijde.be.
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Tij-dingen: Stel jezelf kort voor. Wat is jouw link met 
onze gemeente?
Kristiaan Vandenbussche: “Ik ben geboren en 
getogen aan de Westkust. Ik liep middelbare school in 
het College van Veurne en studeerde daarna rechten 
in Gent. Nadien bleef ik professioneel als advocaat 
werken in Gent, maar ik ging wel wonen in Koksijde en 
later in De Panne. Mijn kinderen Stien en Juul wonen 
trouwens nog steeds in Koksijde. Juul loopt school in 
De Ark. Ik ben dus nog steeds heel veel aan zee.”
Ines Enbrie: “Als kind heb ik meerdere 
zomervakanties doorgebracht aan de Westkust. Toen 
ik zwanger was van mijn eerste kind, keken mijn man 
en ik uit naar een vaste stek in Koksijde. Het leek ons 
ideaal om de bruisende grootstad – we wonen in 
Antwerpen – te combineren met de zaligmakende 
rust van de zee. Na de geboorte van onze zoon, 
ongeveer twintig jaar geleden, vonden we ons 
droomappartement aan de zeedijk.”

T-d: Hoe wordt je boek onthaald?
Ines: “De mensen uit mijn directe omgeving waren 
onder de indruk. Zonder uitzondering lazen mijn 
vrienden mijn roman in één ruk uit. Het verhaal kruipt 
onder de huid, een hartverscheurende liefdesroman 
en tastbare passie: geweldige complimenten kreeg 
ik. Het bleef wel nieuwsgierig wachten op de eerste 
reacties van het grote publiek. Gelukkig was ook daar 
veel lof!”
Kristiaan: “Zowel de uitgeverij als mijn proeflezers 
zeggen dat het een spannend boek is met een 
hoog tempo, onverwachte wendingen en een 
flitsende ontknoping. Opmerkingen zoals ik kan niet 
meer stoppen met lezen, het leest als een trein en 
ongehoord spannend, doen me vermoeden dat de 
lezer opgeslorpt wordt door het verhaal. Het is geen 
klassieke whodunit waarbij bv. twee politiemensen op 
zoek gaan naar een moordenaar. Het gaat over een 
groep vrienden wiens leven overhoop wordt gegooid 
en waartussen intriges en spanning ontstaan.”

T-d: Ben je van plan om nog meer boeken uit te 
brengen?
Kristiaan: “Ik heb al enkele ideeën in mijn hoofd 
voor een vervolg, maar ik wil eerst het verloop 
van mijn debuut afwachten. Bovendien moet mijn 
drukke agenda het ook toelaten, want schrijven in 
combinatie met mijn job is moordend (glimlacht). 
Ik kreeg gelukkig goede tips van Michiel Devlieger 
(Woestijnvis).”

Ines: “Absoluut! Afgelopen zomer ben ik trouwens 
begonnen aan een tweede boek. De eerste 
hoofdstukken zijn al geschreven, het kader van de 
gebeurtenissen ligt vast en de slotscène zit in mijn 
hoofd. Meer verklap ik nog niet (glimlacht). Het 
schrijven van een roman is een reis: de hoofdlijn biedt 
houvast, maar toeval maakt het verloop interessant.”

T-d: Verwijs je in je boek naar onze regio? Of 
haalde je inspiratie uit Koksijde?
Ines: “Ik laat me inspireren door wat er om me heen 
gebeurt: door de dingen die ik zie, hoor en meemaak. 
Ook wanneer ik hier aan zee vertoef, wordt mijn 
fantasie geprikkeld door de werkelijkheid. Eigenlijk 
ben ik in mijn hoofd constant aan het schrijven, zelfs 
tijdens een strandwandeling bij stormweer.”
Kristiaan: “Het verhaal speelt zich af in Koksijde, 
Oostduinkerke, Nieuwpoort, Veurne, Middelkerke en 

Kristiaan Vandenbussche en Ines Enbrie schrijven elk  
debuutroman met knipoog naar onze gemeente 

“Geniet van kleine dingen en lees een boek”
De dagen worden korter en de weergoden strekken hun kille vingers uit. De ideale periode om met een boek 
in de zetel te kruipen. Tij-dingen sprak met twee auteurs die onlangs elk hun debuutroman uitbrachten. Twee 
auteurs met een Koksijdse band. Kristiaan Vandenbussche is strafpleiter en bracht op 20 november zijn debuut 
Cupido uit. Een misdaadthriller. Ines Enbrie bracht de roman De eerste sneeuw uit. Een verhaal vol passie.
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Cupido is te koop in elke boekhandel in België en Nederland. Ook online. 
De prijs bedraagt 21,99 euro voor een spannende actiethriller van 420 
bladzijden.

De eerste sneeuw is een sensuele roman die doet denken aan Benoîte 
Groults tijdloze klassieker Zout op mijn huid. De prijs bedraagt 19,99 euro. 
Verkrijgbaar in de boekhandel en online.

Noord-Frankrijk. Een paar van de hoofdpersonages 
wonen trouwens in Koksijde. Omdat ik zelf een 
natuurmens ben, spelen het strand, de duinen en de 
zee ook een rol. Ik mag natuurlijk niet veel verklappen, 
maar ook de luchtmachtbasis van Koksijde komt aan 
bod.”  

T-d: Welke verborgen plek in onze gemeente 
moeten we dringend (her)ontdekken?
Kristiaan: “Ik vind de weg van de bootrestaurants 
Normandie en Peniche tot aan de Hoge Blekker 
een prachtige route. Ook Oostduinkerke heeft een 
prachtige duinengordel dichtbij de zee en ik eindig 
graag op het terras of de beachbar van brasserie ’t 
Zand op de Zeedijk. Daar ga ik na de coronaperiode 
zeker weer op herontdekking (lacht).”
Ines: “Als ik er eentje moet uitpikken, dan kies ik 
het Museum Paul Delvaux. Op een hete zomerdag 
vergaap ik me graag aan de schilderijen van 
deze kunstenaar. Het intieme museum dat is 
ondergebracht nabij het Vlierhof, een villawijk in Sint-
Idesbald, charmeert me altijd. Opnieuw en opnieuw.”

T-d: Heb je nog een speciale boodschap voor onze 
lezers?
Ines: “Nu we in deze sombere tijden zoveel moeten 
missen, zal een duik in het leven van Alice en Matteo 
(de hoofdpersonages uit De eerste sneeuw, red.) 
zorgen voor veel uren onbezonnen en onbekommerd 
wegdromen. Mijn roman is een pageturner die 
vlinders tovert in je buik. Het perfecte leesvoer voor 
winterse dagen en ideaal voor onder de kerstboom 
(glimlacht).”
Kristiaan: “Blijf positief, ook nu. Geniet van de kleine 
dingen in je leven. En lees mijn boek in de winter bij 
de open haard of de warme kachel (lacht). Je zal 
het je niet beklagen. Ook een warme oproep om de 
culturele sector te steunen, want die heeft het heel 
moeilijk.”
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Studeertips in moeilijke coronatijden
In deze woelige tijden lijkt studeren een nog moeilijkere puzzel dan anders. De redactie van Tij-dingen voelt 
mee met onze studenten en lanceert daarom deze vier tips:

1. Breng structuur in je dag én je 
studeerplek

√ Sta elke weekdag op hetzelfde uur op en 
ga tijdens de lesweek op een normaal 
tijdstip naar bed. 

 Zo blijf je in het week- en weekendritme.
√ Lunch op een vast tijdstip én eet ergens 

anders dan op je studeerplek.
√ Richt een studeerplek in waar je rustig en 

geconcentreerd kunt werken. 
√ Gebruik je sociale media tijdens pauzes 

of na je blokuren. En leg je gsm weg 
tijdens het studeren. 

√ Maak een goede examenplanning op. 
Op die manier ga je de examenperiode 
in met meer zelfvertrouwen, controle en 
productiviteit. Op www.teleblok.be vind 
je een studieplanner. 

2. Let op wat je eet
√ Sla je ontbijt niet over en beperk fastfood. Studeren vergt namelijk veel van je brein én je lichaam. 
√ Eet regelmatig, slaap genoeg en vergeet vooral niet te ontspannen. Ga even naar buiten voor wat frisse 

lucht. Neem je fiets of ga joggen. 
√ Beweeg. Er zijn online heel wat initiatieven om op afstand toch samen te sporten. 

3. Studeer samen in Koksijde: blokkot voor studenten
√ Het is niet evident om van thuis uit te studeren. Daarom opent Lokaal Bestuur Koksijde studeerruimtes voor 

studenten hoger onderwijs en leerlingen vanaf het derde middelbaar. Ontdek waar en op welke dagen 
via koksijde.bibliotheek.be/studeren.

4. Stress of andere zorgen? Blijf er niet mee zitten
√ Het zijn onzekere en stressvolle tijden. Weet dat je niet de enige bent en dat je je ongerust mag voelen. 
√ Bezorgen de nieuwsberichten je te veel spanning? Volg dan alleen de headlines.
√ Blijf in uw kot is de boodschap, maar zorg dat je niet eenzaam bent. Wil je je stress of eenzaamheid met 

iemand delen? Of heb je nood aan een luisterend oor? De vrijwilligers van Teleblok staan elke weekdag 
tussen 18 en 23 uur klaar voor jou. Ze delen ook tips om gemotiveerd te blijven.

√ Andere kopzorgen? Surf naar www.watwat.be 

Belangrijk!

De jeugddienst is verhuisd 
Hun nieuwe stek vind je in de Zeelaan (42) in Koksijde-Dorp. De polyvalente zaal en het 
muziekproject De Muze blijven voorlopig nog op de huidige locatie (Kursaallaan). 

Wat vind je op de nieuwe locatie?
√ het loket en de bureaus van de jeugddienst
√ de uitleendienst: info via www.depit.be/uitlenen
√ vergader- en gespreksruimte 

Maak kennis met de nieuwe jeugddienst en neem ter plaatse deel aan de 
kerstballenactie. 

Kom langs, kies een kerstbal uit de kerstboom en win een leuke prijs.
Deze actie loopt van 28 december tot 29 januari 2021. Tot snel!

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be
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Mondmaskers en flesjes alcoholgel belanden 
te vaak in zee: doe hier niet aan mee
Plastic zakjes, flessen en sigarettenpeuken. Het 
probleem van afval in zee is bekend. Vandaag duiken 
ook mondmaskers op, niet alleen als zwerfvuil op straat, 
maar ook in zee. Via de wind, beekjes en rivieren 
komen ze daar terecht. Daarom lanceert de dienst 
Marien Milieu van Volksgezondheid een campagne 
die ons bewust maakt van het probleem en ons tips 
geeft om het beschermingsmateriaal bij te houden en 
correct weg te gooien. 

Probleem voor dieren
Zeedieren zoals kwallen, vissen of vogels raken verstrikt 
in een mondmasker. Het is moeilijk zwemmen als de 
vleugels of vinnen vastzitten. Bovendien eten ze het 
ook op. Hun maag lijkt dan vol, maar ze verzwakken 
omdat ze te weinig energie opnemen. Met alle 
gevolgen van dien. 

Probleem voor ons
Plastics blijven tot 450 jaar aanwezig en de kleine 
fragmenten verdwijnen zelfs nooit helemaal. Stukjes 
van dat soort afval komen in die dieren terecht en 
uiteindelijk ook in ons lichaam wanneer we die opeten. 

Op de website van Volksgezondheid vind je heel wat 
tips over hoe jij de zee kunt beschermen.

Info: www.dezeebegintbijjezelf.be

Samen dringen we de uitstoot van 
koolstofdioxide met veertig procent terug 
Ook al zijn de klimaatuitdagingen mondiaal, lokale besturen spelen een cruciale rol in het geheel. Wie zorgt er 
beter voor dat klimaat en energie geen ver-van-je-bedshow is?

Minder CO2
Samenwerking is noodzakelijk. Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de krachten met Diksmuide, Koekelare, 
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. 

De West-Vlaamse Intercommunale 
kreeg de opdracht om voor ons 
een intergemeentelijk energie- en 
klimaatactieplan op te maken. De 
ambities liggen hoog. Dat moet. Tegen 
2030 wil de groep de uitstoot van CO2 
op het gezamenlijk grondgebied met 
veertig procent terugdringen. Tegelijk 
willen we ook klaarstaan voor de 
toekomst, onze veerkracht verhogen en 
ons aanpassen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering. In het voorjaar van 
2021 wordt ook jouw input gevraagd 
aan de hand van een enquête en 
klimaattafels.
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Zeehond gespot? Laat het dier met rust
Wie aan de kust een zeehond op het strand ziet liggen, moet het dier vooral niet storen. Meestal is er 
niks aan de hand met de zeezoogdieren en is het niet nodig om ongerust te zijn. Afstand houden is de 
boodschap. 

Hou 20 meter afstand
Het beste wat je voor zo'n vermoeide zeehond doet, is dus afstand houden. Anders komen de dieren in 
de problemen. Mensen willen zeehonden voederen of nat houden. En dat is helemaal niet nodig, want 
het zijn geen walvissen of dolfijnen die buiten het water niet overleven. Dat brengt stress teweeg bij de 
dieren. Hoe meer rust het dier krijgt, hoe groter de kans dat de zeehond gewoon verder kan leven in onze 
mooie Noordzee en niet naar een zeehondenopvang hoeft. Geniet van de dieren, maar hou twintig meter 
afstand. Dat geldt zowel voor mensen als voor honden. 

Ziek of niet ziek?
Toch is het af en toe wél nodig om hulp in te roepen voor een zeehond. Als een zeehond zichtbare 
verwondingen heeft, hoest of zwaar ademt met open, droge ogen bijvoorbeeld. Ook een dier dat heel 
passief en plat uitgestrekt op het strand ligt, is misschien ziek. Al is het soms moeilijk om zo'n ziek dier te 
onderscheiden van een uitgeput exemplaar. 

Blijf ook dan op afstand en verwittig het zeehondenopvangcentrum via 0477 34 58 90 of info@sealife.be. 
Een extra foto of filmpje helpt hen om de situatie beter te beoordelen.

In Koksijde komt Oscar – een oude grijze zeehond – regelmatig rusten. Bewonder hem dus vanop afstand. 
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Leon Anthoni
Antwerpen, 11 september
Zoon van Peter en Britt De Wambersi 
uit Oostduinkerke

Faïya Boudeweel
Veurne, 2 oktober
Dochter van Jonas en Océane 
Toussaint uit Koksijde

Ryan Ibrahim
Veurne, 9 oktober
Zoon van Ahmed en Hayfaa Al-Maliki 
uit Koksijde

Elin Al-Jarah
Veurne, 12 oktober
Dochter van Adeeb en Wasan 
Abbood uit Koksijde

HUWELIJKEN

Christian Vanderstichelen en 
Marie-Christine Ramon uit Koksijde 
(10 oktober)

Marc Dawyndt en Chloé 
Maquestiau uit Oostduinkerke  
(10 oktober)

Eric De Meyere en Katy Houpline 
uit Koksijde (16 oktober)

Pieter-Jan Buyse uit Oostduinkerke 
en Stephanie Thompson uit de 
Verenigde Staten (23 oktober)

OVERLIJDENS

Christiaan Milleville, 85 j.
†Veurne, 8 oktober 

Arlette Gilbert, 71 j.
†Ieper, 13 oktober

Georges Vanderschelden, 81 j.
†Veurne, 14 oktober

Maria Bultynck, 92 j.
†Veurne, 16 oktober

Christiane Lecot, 67 j.
†Oostende, 17 oktober

Jacqueline Vander Cluyzen, 76 j.
†Koksijde, 17 oktober

Philippe Larbalestrier, 65 j.
†Veurne, 19 oktober

Lea Van Rentergem, 71 j.
†Oostende, 20 oktober

Fréderic De Bruyn, 63 j.
†Antwerpen, 21 oktober

Christiane de Molinari, 93 j.
†Veurne, 21 oktober

Jan Spitael, 69 j.
†Koksijde, 21 oktober

Willy Decloet, 76 j.
†Veurne, 22 oktober

Léonard Trotman, 82 j.
†Ieper, 22 oktober

José Vandecasteele, 67 j.
†Koksijde, 23 oktober

Ignace Debruyne, 73 j.
†Koksijde, 23 oktober

Elisabeth Tistaert, 100 j.
†Koksijde, 26 oktober

Greta Rooms, 63 j.
†Koksijde, 27 oktober

Jacqueline Depoorter, 92 j.
†Koksijde, 29 oktober

Firmin Legein, 91 j.
†Veurne, 29 oktober

Geert Nolf, 62 j.
†Roeselare, 30 oktober

Marie-Louise Vandeplas, 89 j.
†Veurne, 1 november

Hubert Landrieux, 92 j.
†Koksijde, 1 november

Irène Pincket, 78 j.
†Antwerpen, 1 november

Cyriel Simoen, 75 j.
†Veurne, 3 november

Louis Hindryckx, 72 j.
†Antwerpen, 3 november

In memoriam: 
Volksman Ghislain Storme is overleden
Ghislain Storme, bekend Oostduinkerkenaar en ondernemer, is op zaterdag 7 november overleden.  
Hij was 79 jaar. Ghislain was gedurende vele jaren voorzitter van de Orde van de Paardevisser en het 
Feestcomité. 

Als handelaar kennen we Ghislain als oprichter van Storme Bikes in Oostduinkerke. Hij en zijn vrouw 
Christiane Meuleman waren daarnaast ook een tijdje het gezicht van groentenwinkel Huis Storme in 
Nieuwpoort. Die winkel namen ze over van hun (schoon)moeder. Christiane en Ghislain hebben vier 
kinderen en twee kleinkinderen. Begin de jaren 70 verhuisde het koppel naar Oostduinkerke en startten ze 
daar een speelgoedwinkel met gocartverhuur. Tegenwoordig runt zoon Bart de fietswinkel Storme Bikes. 
Ghislain was een bekend figuur in Oostduinkerke. Naast zijn inzet voor de Orde van de Paardevisser en het 
feestcomité was Ghislain ook politiek actief in de gemeentepolitiek als raadslid voor de CVP. Ten slotte was 
Ghislain ook bekend als de bezieler van de Stormfeesten (2004-2014) waar hij de baljuw speelde. Lokaal 
Bestuur Koksijde wenst de familie veel sterkte.

Ghislain Storme, vierde van rechts, met het dagelijks bestuur van de Orde van de Paardevisser. 

33



Zorg dat je deze winter fit blijft in je kot
De feestdagen staan voor de deur en misschien zorgde de tweede lockdown al voor extra coronakilootjes? 
Daarom is het belangrijk om elke dag te bewegen. Ook voor een goede geestelijke gezondheid is sport 
cruciaal. Probeer minstens een paar keer per week te wandelen of te fietsen, liefst dagelijks. Voor wie dat 
niet volstaat, presenteert Elona van de sportdienst enkele oefeningen aan de lezers van Tij-dingen. Doe elke 
inspanning drie keer dertig seconden. 

Lukt dat? Probeer dan om elke oefening telkens een minuut vol te houden.    
Belangrijk: forceer je niet, het voornaamste is dat je in beweging bent. Veel succes!  

Schouders: strek je armen zijwaarts en draai de flesjes

Buikspieren: hef je knie in de lucht en wissel af

Superman: strek je rechterarm en je linkerbeen uit en omgekeerd 
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Variatie plank: vorm een plank en tik de grond met je knie (afwisselend) 

Bilspier: maak een bruggetje en span je billen op

Schouders: start met een rechte hoek in je ellebogen en strek je armen uit 

#SPORTERS 

BELEVEN 

MEER
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De voorbije maand in woord en beeld

Plantje en mooie kaart voor wie zijn 
of haar partner verloor
De periode rond Allerheiligen is een moeilijke 
periode. Vooral voor zij die voor het eerst alleen 
zijn. In Koksijde verloren 147 mensen recent hun 
partner en het lokaal bestuur wil hen een extra 
hart onder de riem steken. Eén voor één kregen 
ze een stoepbezoek van een medewerker 
en ontvingen ze een plantje en een kaart. 
#topesterk

Martine Imbrechts winnares 
publiekswedstrijd Cabin Art
Het kunstwerk van Martine Imbrechts werd door het 
publiek als eindwinnaar aangeduid. Cultuurschepen 
Stéphanie Anseeuw overhandigde de laureate de 
eerste prijs, het boek Kunstenaars aan de Westhoek. 
Martine is afkomstig uit Brussel en is al jarenlang 
tweedeverblijver in onze gemeente. Uit de 410 
inzendingen werden ook nog drie winnaars geloot. 

Koksijde is een fiere 
pleegzorggemeente
Wist je dat er pleegzorggemeenten 
bestaan? En dat ook Koksijde dit label 
met trots draagt? Daarmee toont onze 
gemeente dat we actief zoeken naar 
nieuwe kandidaat-pleeggezinnen: door de 
inwoners actief te informeren en lokalen ter 
beschikking te stellen voor overleg tussen 
medewerker en gezin. 

Info: www.pleegzorgvlaanderen.be

Vrije Basisschool Oostduinkerke kiest 
milieuvriendelijke koers
Namens de IVVO en Mooimakers mocht 
schepen Guido Decorte een cheque van 570 
euro overhandigen aan juf Heleen, overtuigd 
trekker van Operatie Proper van Mooimakers. 
Haar school kiest voluit voor herbruikbare 
drinkbussen en ruimde regelmatig het zwerfvuil 
op in de omgeving. Ook De Strandloper nam 
met succes deel. Zij ontvingen eveneens een 
beloning van 207 euro. 
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Halloween… griezelig anders
Ondanks de vele voorbereidingen 
vonden er dit jaar geen leuke 
griezeltochten of huiveringwekkende 
activiteiten plaats. Toch zorgden onze 
medewerkers voor een griezelige 
Halloweensfeer in de Strandlaan.  
En daar zijn ze zeker in geslaagd. 
Bedankt! 

Vliegeniers
Op woensdag 4 november vond de 
traditionele bloemenhulde plaats aan 
het monument van de vliegeniers. Deze 
herdenkingsplechtigheid is een jaarlijkse 
organisatie van de Vriendenkring der 
Oudgedienden van het Kwartier Koksijde 
(VOK) en vindt plaats aan de rotonde 
tegenover de Zuid-Abdijmolen.

Wapenstilstand 

Sinds 1918 vieren we het einde van 
WO I op 11 november. Er vond dit jaar 
een coronaproof huldemoment plaats op 
de Britse militaire begraafplaats Coxyde 
Military Cemetery. En net daarvoor ook aan 
het monument van de gesneuvelden in 
Koksijde-Dorp (Hegerplein).

Zonta zegt nee tegen geweld
Van 25 november tot 10 december wordt 
wereldwijd stilgestaan bij het geweld tegen 
vrouwen. 

De dames van Zonta Middelkerke-Westkust 
maken zoveel mogelijk mensen bewust en 
stimuleren hen om hiertegen op te komen, in 
deze coronatijden meer dan ooit. Dit jaar focust 
Zonta op huiselijk geweld. Zo steunen ze een 
opvanghuis dat een tijdelijk onderkomen biedt 
aan vrouwen (en hun kinderen) die niet langer 
thuis kunnen wonen.

© Phillipe Desmyttere
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“Mijn voorstelling over aanrakingen  
werd plots actueel”
Het cultuurcentrum moest eind oktober opnieuw de deuren sluiten. Koen de Preter bracht met Tender 
Men de laatste voorstelling voor de tweede culturele lockdown. Al wist op dat moment niemand dat 
cultuurliefhebbers opnieuw enkele maanden verstoken zouden blijven van hun portie Casino-cultuur. 

Koen de Preter: “Ik kom altijd heel graag in Koksijde spelen. Het CasinoKoksijde is één van de weinige 
cultuurcentra waar ik al m’n producties mocht spelen. Dus het is altijd een blij weerzien. De combinatie met 
een fijne strandwandeling maakt een bezoek aan CasinoKoksijde alleen maar aangenamer.” 

Tij-dingen: Je maakte een voorstelling over de onbevreesdheid, schoonheid en poëzie van 
aanrakingen. Hoe pakte je dit praktisch aan? 
Koen: “Dat was allesbehalve evident. We hebben de eerste repetities moeten verplaatsen. Uiteindelijk 
verliepen die dan zelfs online. En dat is bizar, geloof me. Nadien zijn we gaan oefenen met de nodige 
social distance, dus op anderhalve meter en met handschoenen aan. Een voorstelling over intiem contact 
inoefenen met de nodige afstand, begin er maar aan…”

T-d: En de thematiek werd nog actueler.
Koen: “De voorstelling kreeg inderdaad een onverwacht actuele bijklank. Net tijdens het jaar waarin we 
(sociaal) contact zo veel mogelijk moeten vermijden, breng ik een stuk over aanraken, intiem contact en 
de reacties daarop.”

Alle up-to-date nieuws over de coronamaatregelen en de gevolgen voor het cultuurcentrum vind je op 
www.casinokoksijde.be. 

© Stanislav Dobak
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Coronaproof genieten van cultuur  
dankzij team
Begin september opende het cultuurcentrum opnieuw (tijdelijk) de deuren. De maanden daarvoor was er 
hard gewerkt om een bezoek aan CasinoKoksijde helemaal veilig te maken. 

Wat hield dat dan in?  

√ Een circulatieplan voorkwam dat bezoekers elkaar kruisten. 
√ Overal in het gebouw kon je je handen te ontsmetten.
√ Bij de versoepeling van de maatregelen in september koos het Casinoteam er bewust voor om toch één 

rij extra vrij te laten en niet de volledig toegelaten capaciteit te benutten. 
√ De luchtcirculatie werd uitgerust met filters die ook in ziekenhuizen gebruikt worden en tot 80 procent van 

alle virussen neutraliseren. 
√ Mondmaskers zijn verplicht in het hele gebouw, dat was ook zo tijdens de voorstellingen.
√ De baliemedewerksters werkten steeds achter plexiglas.

Vooraleer de deuren (eind oktober) weer dicht gingen, had het cultuurcentrum enkele podium- en 
filmvoorstellingen achter de rug. Tij-dingen geeft enkele sfeerbeelden mee om nostalgisch terug te blikken. 
Of om hongerig vooruit te blikken. 

 22 september: schoolfilm Ridder Muis
 10 oktober: Warre Borgmans en Katelijne Verbeke – K.A.L.M.
 17 oktober: Toneelgroep Maastricht – Jungfrau
 24 oktober: Koen De Preter – Tender Men

#staysafe #zorgvoorelkaar #wemissenjullie #topesterk

cultuurcentrum
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Wandelen tijdens de wintermaanden? 
Maak kennis met onze natuurgebieden
2020 was geen gemakkelijk jaar. De normale wereld stopte plots met draaien en alle grote evenementen 
werden uitgesteld. Maar zoals een bekende voetbaltrainer ooit zei heeft elk nadeel zijn voordeel. En hier 
is dat we met z’n allen de natuurpracht van onze gemeente herontdekten. Koksijde beschikt over meer 
dan 700 hectare natuurgebied en een breed strand: ideaal om ook tijdens de winter uit te waaien. Blijf in 
beweging en besef dat veel mensen jaloers op ons zijn… 

Een overzicht in twee delen. Volgende maand nemen we je mee naar onze andere natuurparels.  

1. Kerkepannebos - Houtsaegerduinen
De Houtsaegerduinen en het aangrenzende Kerkepannebos vormen een waardevol stukje groen.  
Het droge duinlandschap van de Houtsaegerduinen behoort tot de best ontwikkelde van de kust en het 
Kerkepannebos is één van de oudste bossen. Er zijn drie korte wandelpaden.
Info: www.natuurenbos.be/houtsaegerduinen

2. Noordduinen 
Hier vind je duingraslanden, duinvalleien, bosjes en oude vissershuisjes. Het meest bekende hiervan is 
het gerenoveerde Vanneuvillehuis. Dit 73 hectare groot duinengebied ligt in de schaduw van de Zuid-
Abdijmolen en de ruïnes van het Abdijmuseum Ten Duinen. De naam verwijst naar de ligging ten opzichte 
van de dorpskern van Koksijde. 
Info: www.natuurenbos.be/noordduinen

3. Schipgatduinen 
Dit kostbaar en kwetsbaar natuurgebied is 45 hectare groot. De huidige duinengordel is relatief jong. En 
schermt een diepe panne af die het relict is van een kreek, letterlijk een Schipgat. Aan de westelijke rand 
bevindt zich één van de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel. Midden in de duinen vind je 
Natuureducatief Centrum Duinenhuis: www.koksijde.be/duinenhuis. 
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4. Doornpanne en Hoge Blekker 
Samen met de Schipgatduinen vormen de Doornpanne en de Hoge Blekker een aaneengesloten 
duinenmassief van 235 hectare. De Hoge Blekker (33 meter) is dan weer de hoogste duin van de kust. 
Geniet op de top van het uitzicht op de Doornpanne. Wist je dat… een vernieuwd schelpenpad Koksijde 
en Oostduinkerke verbindt in de Doornpanne? Dé geknipte plek voor een fiets- of wandeltocht.
Info: www.natuurenbos.be/doornpanne-hoge-blekker  

5. Witte Burg
Deze uitloper van de Doornpanne is 15 hectare groot met als blikvanger de 21 meter hoge stuifduin. 
Oorspronkelijk heette dit natuurgebied Witte Buik als plastische verwijzing naar de omvang van het blanke 
zandmassief. 

Lees meer over onze prachtige natuurgebieden op www.visitkoksijde.be/natuurgebieden 
Wandel en fiets in onze natuur: www.visitkoksijde.be/natuurroutes 
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Koksijde schittert tijdens het eindejaar
De kerstverlichting in onze gemeente heeft een ijzersterke reputatie. Veel mensen komen speciaal naar 
Koksijde om zich onder te dompelen in de sfeer met lichtjes. Ook deze winter wordt een voltreffer. De 
dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt alles zelf en is al sinds mei bezig met de blikvangers. Een extra 
reden om tijdens de donkere dagen toch die levensbelangrijke buitenlucht op te snuiven. Je weg wordt 
verlicht door onze schitteringen. In grote lijnen zorgt de gemeente voor sfeerverlichting in de omgeving van 
dorpskernen, handelszones en kerken. Nieuw deze winter zijn een aantal ankerpunten op onze zeedijken 
zoals in Koksijde-Bad. 

Koksijde-Bad (De Poort, Zeelaan)
Een grote ijsbeer skiet aan de rotonde het nieuwe jaar in. Dit kunstwerk wordt de blikvanger van de 
kerstschitteringen in Koksijde. Let vooral op zijn hoofd. 

Oostduinkerke-Dorp
De grote kerstbomen krijgen een nieuw jasje om de winter schitterend te doorstaan. Ook het Konzplein 
verwelkomt enkele kerstbomen.

Oostduinkerke-Bad
Ook dit jaar voorziet Koksijde een Bos van Commerce op het strand. De bomen worden verder uit elkaar 
gezet zodat er meer plaats is. Zo wandel je in coronaveilige omstandigheden door het strandbos. 

In de Albert I-Laan moesten onze technici extra creatief zijn. De verlichtingspalen zijn aan vernieuwing 
toe waardoor die de kerstlichten niet van stroom kunnen voorzien. Daarom wordt elke verlichtingspaal 
geflankeerd door een kerstboom en strooit de kerstman her en der met verlichte cadeaus. 

Zeedijk
Op het Zouavenplein en het Prof. Blanchardplein staan fonkelende kerstbomen. Zo baadt het strand ook in 
kerstverlichting. 

Nog tot 3 januari
De kerstverlichting brandt nog tot zondag 3 januari. Telkens van 7 tot 9 uur en 15 tot 23 uur. 
Op kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ’s anderendaags 9 uur. 

Prettige feestdagen!

NIEUW!
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Koksijde fonkelt en dankzij jou nog meer? 
Wist je dat bijna 150.000 lampjes goed zijn voor zeven kilometer lichtsfeer in onze gemeente? Glitter met ons 
mee en creëer nog meer licht als teken van hoop en verbondenheid. Voor de zorgsector én voor elkaar. 
Maak van jouw voortuin, gevel, balkon, raam of handelszaak een baken van licht en word één van de 
winnende hotspots. 

Hoe deelnemen? 
Bevestig je deelname voor 10 december via darius.hillewaere@koksijde.be en geef je naam, adres  
en e-mail aan. Vermeld zeker de categorie waarvoor je inschrijft (1. voortuin, 2. gevel-balkon-raam,  
3. handelszaak). Organisatie: VVV en dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke. 

Prijzenpot van 7.500 euro
Gezelligheid loont. Een eerste prijzenpot van 6.000 euro gaat naar de winnaars gekozen door de vakjury – 
samengesteld door het Bloemencomité. Maar ook jij beslist. Per categorie is er een publieksprijs ter waarde 
van 250 euro. En uit de ingediende stemformulieren (één per persoon) loten we 30 waardebonnen uit van 
50 euro, goed voor 1.500 euro! Stemformulieren zijn verkrijgbaar in de dienst Toerisme vanaf 19 december.   

Info: www.visitkoksijde.be/koksijde-fonkelt

Koop je eindejaarscadeau lokaal en win 
Wie een cadeau koopt bij één van de handelaars, maakt kans op één van de 100 cadeaubonnen ter 
waarde van 50 euro. Lekkere of originele pakjes nodig? Je vindt zeker iets bij onze ondernemers. 

Hoe deelnemen?
√ Koop lokaal tussen 7 december en 3 januari (niet-essentiële winkels, take away, click&collect en online) 

voor minstens 50 euro
√ Stuur een foto van je aankoop (geschenk, bon) en je kasticket/factuur naar communicatie@koksijde.be 

(één inzending per persoon)

Prijzenpot van 5.000 euro
Op 13 januari worden de 100 winnaars van elk 50 (2x25) euro uitgeloot uit alle inzendingen. 

Praktisch
√ Reglement: www.visitkoksijde/eindejaarsacties
√ Overzicht lokale handelaars: www.koksijde.be/koopkokstijde - www.koksijde.be/afhaalpunten

Info: dienst Toerisme: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be
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In NAVIGO-museum 
komt een potvis wonen

We gaan even dicht 
maar blijven open op 
navigomuseum.be

Of via  $  !   @navigomuseum
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