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Coronavirus: blijf op de hoogte
Lokaal Bestuur Koksijde centraliseert alle nieuws over corona op één website: www.koksijde.be/coronavirus. 
Klik door en raadpleeg meteen de meest recente updates. 
Ook het meest actuele nieuws over de eventuele versoepeling van de maatregelen lees je hier!
Veel gestelde vragen: www.koksijde.be/coronavirus/veelgestelde-vragen of corona@koksijde.be.

Gemeentehuis en Sociaal Huis terug open
Sinds deze week zetten het gemeentehuis en het Sociaal Huis de deuren terug open. Er gelden diverse 
veiligheidsmaatregelen om de bezoekers te beschermen. En ook onze medewerkers kunnen terug veilig aan 
de slag. Bezoekers worden aangeraden om een mondmasker te dragen. 
In het gemeentehuis wordt wel zoveel mogelijk gewerkt op afspraak.
Contacteer de medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde via 058 53 30 30 of info@koksijde.be.

Sociaal Huis: vooral bereikbaar op afspraak
Op zoek naar een job? Bijna aan je pensioen? Of heb je een vraag voor de seniorenconsulent? 
De werkwinkel, de pensioendienst en de seniorenconsulent staan voor jou klaar.
Liefst zoveel mogelijk op afspraak: via 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be.

Exitstrategie: bedrijven en ondernemers
Voor onze ondernemers zijn het moeilijke tijden. Daarom startte Lokaal Bestuur Koksijde met de Koksijdse 
ondernemerslijn op het nummer 058 53 30 36, elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur. 
Bel gerust als je vragen hebt of surf naar www.koksijde.be/ondernemers.

Afhaalpunten vind je ook op kaart 
Bekijk de adressen van de afhaalpunten en webshops van onze lokale ondernemers op de kaart: 
www.koksijde.be/coronavirus/afhaalpunten. 

Geplande activiteiten 
Alle gemeentelijke activiteiten t.e.m. 30 juni zijn afgelast. Check zeker onze officiële communicatiekanalen 
(website en sociale media) of contacteer de organisator. 
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De burgemeester aan het woord
Juni is de eerste maand van de zomer met de langste dagen van het jaar. De natuur staat in volle bloei, 
de grote vakantie is in zicht en ook onze gemeente herleeft stelselmatig na de coronacrisis. Lokaal 
Bestuur Koksijde maakt intussen volop werk van een alternatief zomerprogramma voor onze inwoners, 
tweedeverblijvers en toeristen.   

T-d: Koksijde stelt de grote 
zomerevenementen uit tot 
volgend jaar. Een moeilijke 
beslissing? 
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche: “Het was 
vooral de enige juiste keuze. 
Corona dwingt ons om alle 
drukbezochte activiteiten 
uit te stellen, zeker in functie 
van de afstandsregels. De 
gezondheid primeert, dat is 
al maandenlang het motto. 
Onze diensten werkten 
een plan uit voor de 
winkelstraten en de Zeedijk. 
Zo is onze gemeente 
klaar voor de zomer en 
kunnen onze inwoners en 
tweedeverblijvers winkelen 
en wandelen terwijl ze de 
regels van social distancing 
respecteren. Je leest daar 
alles over in de volgende 
Tij-dingen.” 

T-d: Onze gemeente heeft 
gelukkig veel andere 
troeven?
Burgemeester: “Zeker weten. In de volgende 
editie van Tij-dingen geven we een overzicht 
van alternatieve zomeractiviteiten voor onze 
inwoners en tweedeverblijvers. Denk maar aan 
onze natuurgebieden en erfgoedparels. Wordt dus 
vervolgd!” 

T-d: De 75e verjaardag van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog is achter de rug. Een 
speciaal moment? 
Burgemeester: “Absoluut. Op 8 mei hielden we een 
kleine plechtigheid waarop ik een bloemenkrans liet 
neerleggen ter ere van de krijgsgevangen, politieke 
gevangenen en onze gesneuvelden tijdens WO II. 
De huldiging verliep op een alternatieve, maar erg 
serene manier. Het liet een diepe indruk na. Ik ben 
bezig met schrijven van een boek over de Tweede 
Wereldoorlog. Deze thematiek ligt me na aan het 
hart. (lees meer op blz. 25).”

T-d: De coronamaatregelen werpen hun vruchten 
af? 
Burgemeester: “Hopelijk blijft iedereen zich aan 
de huidige maatregelen houden en vermijden we 

zo Tope Sterk die tweede golf. Gelukkig zijn onze 
winkels terug open. Ik roep iedereen op om zoveel 
mogelijk lokaal te winkelen. We doen er alles aan om 
ondernemers te ondersteunen. Dat geldt zeker voor 
onze horeca-uitbaters die binnenkort heropenen. Als 
je deze Tij-dingen doorbladert, krijg je een beeld van 
wat Lokaal Bestuur Koksijde allemaal op poten heeft 
gezet sinds medio maart. Ik ben alle medewerkers 
enorm dankbaar voor de inzet. Denk aan de 
heropening van de scholen, ons corona-callcenter, 
noem maar op. Wist u trouwens dat we in totaal al 
3.352 alleenstaande 70+’ers contacteerden sinds het 
begin van deze coronacrisis? 400 van hen krijgen 
wekelijks één of twee telefoontjes dankzij de inzet van 
30 medewerkers van de gemeente en 20 vrijwilligers. 
Bedankt!”  

T-d: Ook nog goed nieuws over onze status als 
fietsgemeente? 
Burgemeester: “Inderdaad. Koksijde heeft in onze 
regio de eerste plaats weggekaapt in de verkiezing 
Fietsgemeente georganiseerd door Het Nieuwsblad. 
We waren genomineerd in de categorie middelgrote 
gemeenten. In Koksijde doen we er alles aan om het 
voor de fietsers zo aangenaam mogelijk te maken. 
Fietsen is gezond, vooral in onze gemeente.” 

Koksijde krijgt opnieuw erkenning als fietsgemeente
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Hoe blijf je mentaal gezond?

Beweeg en blijf 
bezig

Wandel, fiets, kook, maak tijd 
voor een gezond ontbijt, tuinier, 

ruim op, teken of lees.

Wees mild voor 
jezelf

Alles wat je doet is goed: erken 
je eigen gevoelens en praat over 

wat deze situatie met je doet.

Zorg voor routine
Sta op tijd op en ga vroeg 

slapen. Maak een dagschema, 
denk concreet na over welke 

activiteiten je doet.

Blijf verbonden
Hou contact met anderen 

via sociale media of telefoon. 
Spreek online af, speel online, 

etc.

Volg betrouwbaar 
nieuws

Ga niet op zoek naar nieuws, 
beperk je tot degelijke 

informatiebronnen.

Zorg voor elkaar
Ga tactvol om met anderen, 

laat zien dat niemand er alleen 
voor staat.
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Koksijde belt 1.140 inwoners op
Zoveel Koksijdenaars tussen 70 en 79 jaar die alleenstaand zijn, kregen een telefoontje van een 
medewerker van Lokaal Bestuur Koksijde. Naast de vraag hoe gaat het met u? gaven de bellers gehoor 
aan eventuele hulpvragen. Een paar weken eerder belden onze collega’s ook al 2.212 80-plussers op. In 
totaal dus al 3.352. Indrukwekkend.

400 personen: wekelijks een belletje
Tijdens de gesprekken gaven 383 
personen aan eenzaam te zijn. Die 
mensen krijgen wekelijks één of twee 
telefoontjes van een telefoonster. 
Telefoonsterren zijn mensen die goed 
kunnen luisteren, sociaal zijn en 
empathisch. Er zijn meer dan vijftig van die 
sterren: dertig personeelsleden van Lokaal 
Bestuur Koksijde (over alle diensten heen) 
en twintig vrijwilligers.

Tij-dingen kon één van die sterren 
strikken voor een paar vragen. Christine 
Samyn werkt normaal in de bibliotheek 
van Koksijde als adjunct-bibliothecaris, 
maar tijdens de coronacrisis ontpopte 
ze zich tot één van de enthousiaste 
telefoonsterren.

Tij-dingen: Zijn de mensen content met 
je telefoontjes?
Christine Samyn: “Ze zijn heel erg 
content en waren bij de eerste 
telefoontjes aangenaam verrast dat 
Koksijde dit initiatief nam. De mensen 
hebben het gevoel dat er echt rekening 
met hen wordt gehouden in onze 
gemeente en dat ze er niet alleen voor 
staan.”  

T-d: Wat zijn de grootste verzuchtingen? 
Waar hebben onze oudste senioren het 
meeste moeite mee?
Christine: “De meeste vragen zijn 
vooral praktisch bv. mag ik nog met de auto 
naar zee om te wandelen, waar kan ik terecht 
om boodschappen aan huis te krijgen. Sommige 
80-plussers hadden het ook moeilijk met de 
dagelijkse berichtgeving in het nieuws dat hun 
leeftijdsgroep de grootste kans op besmetting heeft 
en de grootste kans om eraan te overlijden. Dit 
maakt mensen bang en onzeker om nog buiten te 
komen.”

T-d: Heb je vaste klanten? Mensen die je 
regelmatig terug belt?
Christine: “Ik heb vijf vaste klanten - tussen 83 en 91 
jaar - die ik wekelijks opbel en daar kijkt iedereen, 
ook ikzelf, telkens naar uit. Ik heb er onverwacht 
een telefonische bubbel van vijf bijgekregen. De 
meeste mensen zijn alleenstaand en zijn al een tijdje 
gewoon om hun plan te trekken, maar de  
coronatijden maken het voor hen extra moeilijk. 
Vooral op sociaal vlak.”

T-d: Vragen mensen spontaan dat je hen zou 
terugbellen?
Christine: “Zeker weten! Van in het begin vroeg 
iedereen om minstens wekelijks een telefoontje te 
krijgen.” 

T-d: Doe je dit graag?
Christine: Heel graag! Ik hoor aan hun stem hoe 
de week is geweest. Vooral feestdagen zijn extra 
moeilijk en het alleen zijn valt dan zwaarder. Ik 
luister naar wat hen dagdagelijks bezighoudt, naar 
verhalen over de (klein)kinderen, hun hobby’s, de 
tuin, hun zorgen, hun dromen en vele herinneringen. 
Ondertussen ben ik heel erg benieuwd naar alle 
gezichten achter de telefoontjes en wie weet 
kunnen we elkaar in het najaar echt ontmoeten.
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Laat je coachen: 
zo blijf je mentaal en fysiek sterk
Voldoende bewegen. Het is niet 
eenvoudig en zeker niet in deze 
coronatijden. Voor heel wat 
mensen blijft het een grote stap 
en het is een nog grotere stap 
om ook vol te houden. Gelukkig 
bestaan er hulplijnen. Zoals een 
coach die samen met jou simpele 
manieren zoekt om elke dag wat 
actiever te zijn in en rond het huis.

Zo’n coach wordt voluit een 
Bewegen Op Verwijzing-coach 
genoemd. Op Verwijzing omdat 
deelnemers normaal via de 
huisarts bij deze coach belanden. 
Aangezien onze huisartsen het 
druk hebben door de coronacrisis, 
is die verwijzing tijdelijk niet nodig. 

Iedereen die niet genoeg 
beweegt, veel en langdurig 
stilzit en nood heeft aan meer 
beweging, mag de coach 
inschakelen. Meer bewegen, is nu 
belangrijker dan ooit: zowel fysiek 
als mentaal. Want in deze tijden, 
met minder sociale contacten, 
bewijst die ondersteuning meer 
dan zijn nut. 

Laagdrempelig en persoonlijk
Hoe gaat een Bewegen Op 
Verwijzing-coach te werk?  
Op maat. 
De coach zoekt samen met jou 
naar simpele manieren om meer 
te bewegen in je dagelijkse leven. 
Hij of zij blijft je ook aanmoedigen 
en motiveren. De coach zet je op 
weg naar een fitter, actiever leven 
en volgt je op. 

Effect bewezen
In drie jaar tijd hebben al 4.900 Vlamingen aan het project deelgenomen om actiever te leven. Op dit 
moment zijn 115 coaches inzetbaar, verspreid over heel Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van 
de deelnemers zich beter voelt, de helft gaat beter om met problemen en 40 procent slaapt beter. 

Wacht niet langer
Twijfel je nog? Neem contact op met je huisarts of met de seniorenconsulent en je bent vertrokken. Het 
spreekt voor zich dat de coaching niet face-to-face gebeurt, maar via de telefoon of beeldbellen. Vooraf 
stemt de coach af met jouw huisarts.  En hoeveel kost dat? De coaching wordt grotendeels gefinancierd 
door de Vlaamse overheid. Wie dus meer wil bewegen en (vanop afstand) een duwtje in de rug nodig 
heeft: dit is het moment.  

Info: Katleen Calcoen (seniorenconsulent) - 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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Bescherm jezelf tijdens een hittegolf 
De zomer is in aantocht en daar kijk je zeker naar uit. Een fietstocht, een dagje aan zee met de (klein)
kinderen, een barbecue of misschien een flinke schrobbeurt van je tuinterras. Allemaal veel leuker bij prima 
weer. Maar wat doe je als die zalige zomerbries een hittegolf wordt? Blijf alert en voorkom uitdroging, 
hittestress of een hitteslag.

Vijf tips om een hittegolf te overleven
1. Drink regelmatig, ook al heb je geen dorst. 
 Water blijft de beste keuze. Alcohol, koffie en gesuikerde frisdranken zijn niet geschikt. Zien drinken, doet 

drinken. Een handige tip als één van je huisgenoten méér moet drinken. Geef dan ook zelf het goede 
voorbeeld.

2. Eet voldoende, ook als je je minder hongerig voelt door de warmte. 
 Fruit eten is een goed idee. Dat smaakt altijd.

3. Zorg voor afkoeling en verfrissing. 
 Probeer de hitte uit je huis te houden door goede zonnewering te gebruiken. Draag lichte, katoenen 

kleding. Verfris je voorhoofd regelmatig met een vochtige doek of neem een frisse douche.

4. Doe het rustig aan tijdens hittepieken. 
 Leef op een trager ritme: een siësta mag. Vermijd (zware) lichamelijke inspanningen. Heb je iets 

gepland? Stel dat dan uit tot de grootste hitte voorbij is.

5. Blijf uit de zon. 
 Ga je toch naar buiten? Kies dan voor schaduwrijke plekjes. Smeer je goed in en draag een hoofddeksel 

en een zonnebril.

Hoe herken je uitdroging, hittestress of een hitteslag?
We spreken van uitdroging wanneer je niet langer voldoende water in je lichaam hebt. Bij hittestress of 
een hitteslag raakt je lichaam oververhit en slaag je er niet in om jezelf af te koelen. 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 bij jezelf of iemand anders 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)
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“Het kan verkeren, zei Bredero”
De coronacrisis heeft ons leven helemaal onderuit gehaald. Ook binnen Lokaal Bestuur Koksijde was 
het van de ene dag op de andere zoeken naar een nieuwe manier van werken. Om zoveel mogelijk 
inwoners te helpen, stampte onze organisatie een callcenter uit de grond dat tijdens de piek van de 
crisis zeven op zeven beschikbaar was. Iets totaal nieuw voor onze onthaalmedewerkers. Zij verwerkten 
ruim 3.000 telefonische en meer dan 2.000 digitale oproepen. Tij-dingen sprak met Siegfried Depoorter 
(NAVIGO-museum) en Muriel Beun (dienst Toerisme) die in de vuurlijn stonden. En ook met Bianca 
Krinstinsky (marketingmedewerker musea) die het callcenter coördineerde. 

Tij-dingen: Jullie hebben al veel ervaring in een 
onthaalfunctie. Wat is het grote verschil met dit 
callcenter?  

Muriel Beun: “In het callcenter hebben we geen 
rechtstreeks contact met de klant. Dat is toch nog 
anders dan mensen te woord staan aan je balie. 
De vragen zijn ook heel specifiek. Meestal als er een 
overleg geweest is of een Nationale Veiligheidsraad, 
bellen mensen om verduidelijking te vragen en ik 
probeer dan zo goed mogelijk te antwoorden.”

Siegfried Depoorter: “Het grote verschil is dat je 
geen fysiek contact hebt. De uitvoerende taak 
blijft wel dezelfde: de mensen op een vriendelijke 
en correcte manier helpen bij hun vragen over de 
coronamaatregelen.”

Bianca Krinstinsky: “Normaal heb je zelf heel goed 
in de hand wat je communiceert en wanneer, maar 
nu was en is dit helemaal anders. Vragen stromen 
binnen naargelang van wat er in de pers of op 
sociale media verschijnt of wat er natuurlijk beslist 

wordt in het Ministerieel Besluit. Het is daarom vaak 
erg hectisch werken omdat bepaalde info heel 
snel wijzigt. Het is dan erg belangrijk dat ik tijdig info 
doorgeef aan de onthaalmedewerkers.”

T-d: Normaal is de zomer één van de drukste 
periodes. Nu zal dat iets anders zijn. Hoe gaat 
jouw dienst dat opvangen?

Siegfried: “We spelen heel kort op de bal en 
volgen de federale richtlijnen op de voet. Onze 
museumshop blijft voorlopig gesloten. Ook onze 
activiteiten zoals de Visserijfolkloreavonden zijn 
afgelast. Ik raad iedereen aan om  
www.navigomuseum.be en sociale media te volgen 
voor de laatste nieuwtjes.”

Bianca: “Sinds de lockdown zetten de musea volop 
in op het aanbieden van digitale info via de website 
en sociale media. Ondanks het feit dat de deuren 
gesloten waren, bleven beide teams ijverig aan het 
werk om museumobjecten en immaterieel erfgoed 
tot in de huiskamer te brengen. We blijven dit zeker 
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doen, maar hopen ook dat de mensen nu stilaan 
terugkeren naar de musea.”

Muriel: “Praktisch alle activiteiten zijn afgelast dus 
wordt deze zomer een echte uitdaging. Er zijn nog 
veel vraagtekens, maar ik denk dat dit zo voor iedere 
dienst is. We doen er alles aan om iedereen tevreden 
te houden én een mooie zomer te bezorgen.”

T-d: Vind je het lastiger werken dan in normale 
omstandigheden? 

Bianca: “Ja, ik vind het veel vermoeiender. Mijn 
tuintafel doet nu dienst als bureau in mijn living, zo 
hebben mijn dochters ook elk een plekje om voor 
school te werken. Uit gemak, laat ik mijn spullen er 
netjes, clean desk, liggen, maar dat zorgt ervoor dat 
ik constant met mijn werk in gedachten blijf. Af en 
toe uitwaaien door met mijn fiets naar het werk te 
gaan, mis ik toch wel.”

Muriel: “Toch wel. Ten eerste zie je je collega’s niet 
meer, maar alleen lege bureaus. En ten tweede 
moet je voortdurend op de hoogte blijven van de 
veranderende maatregelen, want wij moeten de 
juiste informatie doorgeven.”

Siegfried: “Het is vooral anders werken, want je moet 
rekening houden met de coronamaatregelen zoals 
social distancing.”

T-d: Neem je ook iets positiefs mee uit deze crisis 
op werkvlak? Heb je er iets uit geleerd?

Siegfried: “Tijdens mijn coronataken ben ik 
werkzaam voor verschillende diensten en op die 
manier leer je ook beter de collega’s kennen van 
die andere diensten. Vooral de collegialiteit blijft me 
bij. Ik heb ook geleerd om te genieten van de kleine 
dingen in het leven, want één virus gooit heel ons 
leven overhoop.”

Muriel: “Ik ben vooral blij dat Lokaal Bestuur Koksijde 
voor zijn werknemers heeft gezorgd en we konden 
blijven werken. En dat het gewone leven dat we 
normaal leiden, geen evidentie is. Het kan met een 
vingerknip gedaan zijn. Bredero’s leuze: Het kan 
verkeren is hier op zijn plaats.”

Bianca: “Ik vind het schitterend om te zien en te 
ervaren dat heel veel collega’s andere taken op 
zich nemen en er volop voor gaan. Dat maakt me 
echt blij. Ondertussen mis ik het echt om met mijn 
collega’s aan tafel te zitten en ideeën te delen.  
Of gewoon eens samen goed te lachen. Wat ik dus 
al wist en nu met nog meer zekerheid weet: ik zie 
mijn collega’s echt graag en vind het fijn om met 
hen te kunnen en mogen samenwerken op twee 
toplocaties in Koksijde.”
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Lokaal Bestuur Koksijde steunt de lokale 
economie en zet in op veilig shoppen 
Onze winkels zijn weer open. En daarom werd een plan uitgewerkt per deelgemeente, specifiek 
per winkelstraat. Op maat van de lokale ondernemer. Zo zijn er witte stippen geschilderd aan 
alle handelszaken. “We contacteerden 500 ondernemers telefonisch met de vraag of ze extra 
beschermingsmateriaal wensten”, aldus Marieke Nolf van de dienst Lokale Economie. De technische 
diensten zorgden vervolgens voor de gratis verspreiding van handgels, handschoenen, mondmaskers en 
plexiplaten. 

Ook zorgden de medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde voor 500 
Hou afstand-stickers en besteedde men aandacht aan de correcte 
wandelrichting. Ten slotte stelde de gemeente coronacoaches aan 
die moeten toezien op de naleving van de geldende maatregelen.  

Info, hulp, tips en documenten voor ondernemers: 
www.koksijde.be/ondernemers
Daar vind je eveneens de tien acties van Lokaal Bestuur Koksijde om 
de ondernemers te helpen. 

Koop Lokaal! Koop Koksijde!
Met de gloednieuwe website www.koksijde.be/koopkoksijde lanceert 
Lokaal Bestuur Koksijde een handig digitaal overzicht van alle 
ondernemers op ons grondgebied. Ben je ondernemer en sta je nog 
niet op de site? Registreer je dan vandaag nog. 

Check www.koksijde.be/koopkoksijde.be. 

Vier papa en Koop Lokaal op Vaderdag
Na de mama’s is het tijd om de papa’s in de schijnwerpers te plaatsen.  
En wie weet hou je er zelf een mooie prijs aan over! Shop (online) bij onze lokale 
handelaars en stuur een foto van je aankoop (incl. kasticket of factuur).  
De actie loopt nog tot 15 juni (winnaars bekend op 17 juni).

Zo maak je kans op één van de honderd 
waardebonnen van 50 euro! 

Info en details: 
www.visitkoksijde.be/vaderdagactie 

Vrijdagmarkt verhuist tijdelijk  
naar Van Buggenhoutlaan 
Het duurde meer dan twee maanden, maar de vrijdagmarkt van Koksijde is 
terug open. De openbare markt verhuist wel tijdelijk van de Zeelaan naar de 
J. Van Buggenhoutlaan (stuk tussen Ter Duinenlaan en kruispunt Zeelaan). 

De openbare dinsdagmarkt van Oostduinkerke vindt, zonder tegenbericht op onze socialemediakanalen, 
vanaf juni plaats op het Sint-Niklaasplein i.p.v. de Zeedijk. 
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Terug open op afspraak en gratis voor inwoners: 

Bezoek het NAVIGO-museum en 
Abdijmuseum Ten Duinen
Onze gemeentelijke musea zetten de deuren weer open voor het 
publiek. In deze vreemde tijden willen beide musea een veilige 
haven van rust zijn voor de bezoeker. 

De belangrijkste maatregel is dat je je bezoek vooraf online moet reserveren.  
De openingsuren, van dinsdag tot zondag, zijn ook aangepast naar 14 tot 18 uur.  
Een bezoek voor inwoners van onze gemeente is en blijft gratis, maar ook jullie 
moeten dat bezoek digitaal vastleggen.

Deze heropening werd tot in de puntjes voorbereid, zodat alles veilig verloopt. De bezoeker zullen 
elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Museumcoaches zorgen voor extra begeleiding zodat de specifieke 
veiligheidsmaatregelen zeker nageleefd worden. 

Praktisch: Surf naar www.tenduinen.be of www.navigomuseum.be en boek je bezoek. Ben je Koksijdenaar? 
Duid dat zeker aan, want dan is het bezoek gratis. Hou je identiteitskaart klaar bij aanvang van het bezoek. 
Na reservatie ontvang je praktische info waaronder een link naar het museumplan. 

Koksijde  onroerend erfgoed
Sinds begin jaren-2000 voert Koksijde een eigen erfgoedbeleid. Daarmee was onze gemeente een pionier 
in de streek. Zo groeide het besef om – naast de Vlaamse beschermingsstatuten – een gemeentelijke 
inventaris voor waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed te ontwikkelen. Dit initiatief kwam tot stand 
om te vermijden dat heel wat van dat bouwkundig erfgoed onder de sloophamer zou  verdwijnen. 

Dit karwei was een titanenwerk! In 2004 startte de toenmalige cultuurdienst met de inventarisatie, 
straat per straat. Alles was afgerond in 2007. De hoogste categorie uit deze inventaris, de zogenaamde 
viersterrenwoningen, komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie.

Het hoeft geen verder betoog dat de situatie sindsdien op bepaalde plaatsen drastisch is veranderd. 
Daarom dat onze gemeentelijke erfgoedconsulenten nagaan of er geen pareltjes door de mazen van het 
net zijn geglipt. Sint-Idesbald is inmiddels afgerond en momenteel is Koksijde aan de beurt. Daarna volgen 
Oostduinkerke en Wulpen. Wordt dus vervolgd! 

Eerste onroerenderfgoedgemeente  
Vijf jaar geleden werd onze gemeentelijke erfgoedwerking bekroond met een voorlopige erkenning als 
onroerenderfgoedgemeente. We waren toen de eerste en enige erkende gemeente in Vlaanderen.  
De definitieve erkenning volgde in maart 2017.

Wat betekent dat dan? Een erkende onroerenderfgoedgemeente 
neemt enkele bevoegdheden over van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed, waardoor eigenaars van beschermd erfgoed vaak korter 
op de bal kunnen spelen als ze bv. hun pand willen restaureren.  

Daarnaast moet Lokaal Bestuur Koksijde aantonen dat het voldoet 
aan de voorwaarden om onroerenderfgoedgemeente te zijn. Dat 
gaat van de ondersteuning van vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, 
de bijeenroeping van de gemeentelijke adviesraad Onroerend 
Erfgoed, de stimulering van duurzaam behoud en beheer, etc. 
Vragen? Contacteer ons via onroerenerfgoed@koksijde.be  
of 058 53 21 05. 

Info: www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente
villa’s Suzette en Sans Gène in de Zeepannelaan
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Topdokter Meersseman heeft roots bij ons
Dit voorjaar volgde VIER opnieuw negen topdokters, deze keer ging het om een speciale editie van 
het bekende en gelijknamige programma. Eén van de geselecteerde artsen was Philippe Meersseman, 
afkomstig uit Koksijde en de zoon van Marie-Monique en Claude die nog steeds wonen in onze gemeente.

Dokter Philippe Meersseman is longspecialist en specialist medisch intensieve 
geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Philippe en zijn 
collega’s stonden in de vuurlijn tegen het coronavirus. Op de website van 
VIER blikte hij terug op de eerste besmettingsgolf van COVID-19. 

Solidariteit
“Ik vind het belangrijk om te laten zien welke inspanningen iedereen in UZ 
Leuven levert om deze crisis te bestrijden. De teams verdienen het om in 
de kijker te staan. Door deel te nemen wilde ik mijn respect en appreciatie 
tonen voor alle teams, want deze crisis heeft een enorme impact op al onze 
medewerkers. Het zijn moeilijke tijden maar dankzij de solidariteit binnen ons 
ziekenhuis en de steun van alle mensen krijgen we dit virus wel klein.”  

Uniek dit seizoen was dat er geen cameraploegen binnenkwamen in het 
ziekenhuis. De reporters hielden online contact via Skype en de dokters 
filmden zichzelf met hun smartphone. Lokaal Bestuur Koksijde is trots op dokter 
Philippe Meersseman die hier opgroeide. Bedankt en proficiat!  

50.000 mondmaskers voor  
alle inwoners, ook voor jou
Lokaal Bestuur Koksijde deelde vanaf eind mei mondmaskers uit aan de 
bevolking. De eerste lichting kwam van Think Pink. Het gaat hier om een Europees 
gecertificeerd mondmasker (OEKO-TEX label). Deze mondmaskers (met K-logo) zijn 
licht en goed aansluitend. De buitenste laag bestaat uit 100 % katoen, de middelste 
laag is een uitneembare filter (membraan) en wordt apart geleverd. Die filter schuif 
je in het masker, tussen de buitenste en de binnenste laag. Ook de binnenste laag 
bestaat uit katoen. Het masker en de filter zijn wasbaar op 60 graden. 

Een tweede lading maskers is afkomstig van een groepsaankoop, georganiseerd 
door het Weshoekoverleg. 

Let wel: was de mondmaskers voor gebruik.  

Iedereen beschermd
Het gemeentebestuur garandeert elke inwoner een gelijke kans op bescherming. Daarom werd  
de eerste lading kwalitatieve mondmaskers huis-aan-huis verdeeld door 100 medewerkers van  
Lokaal Bestuur Koksijde. 

Praktisch
De meest recente informatie lees je op 
www.koksijde.be/mondmaskers. 

Check ook zeker onze 
socialemediakanalen! 

Hoe dragen? 
Surf naar  
www.maakjemondmasker.be/#dragen 
en check de video. 

Zelf eentje maken?  
www.maakjemondmasker.be
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De bib is terug open
Materialen lenen en inleveren is opnieuw mogelijk. 
Om dit allemaal op een veilige manier te laten 
verlopen, moet je wel rekening houden met deze 
voorwaarden: 

 Maximum 30 bezoekers toegelaten in de 
boekafdeling en maximum 5 in de AVM-afdeling.

 Beperk je bezoek tot maximum 30 minuten.
 Hou rekening met de gescheiden looproutes.
 Beperk het aantal leden van je gezin.
 Zitten, lezen en werken mag voorlopig nog niet.
 Het is mogelijk om te studeren na reservatie op 

koksijde.bibliotheek.be/studeren-de-bib 

Nood aan een verse portie lectuur, dvd’s of cd’s? 
Surf naar koksijde.bibliotheek.be/afhaalbib.
Na de heropening kan je nog steeds gebruik maken 
van de afhaalbib en is er nog steeds levering aan 
huis voor risicopatiënten en 65-plussers. 

Werking afhaalbibliotheek wijzigt
Haal je boeken af tussen 13 en 14-15 uur (afhankelijk 
van de openingsuren van
de bib). Thuisleveringen blijven mogelijk voor 
risicopatiënten.
Werkwijze: koksijde.bibliotheek.be/afhaalbib
Reserveer je boeken via koksijde.bibliotheek.be/
formulier/afhaalbibliotheek

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.

De bibliotheken van Koksijde, De Panne, 
Nieuwpoort en Veurne werken samen

En dat is goed nieuws voor wie graag leest. Vanaf nu betaal je  
5 euro lidgeld voor de bibliotheek van Koksijde. Maar je bent dan 
meteen ook lid van de bibliotheken in De Panne, Nieuwpoort en 
Veurne. Zonder extra kosten. Vind je een boek niet in Koksijde?  
Kijk dan even bij de buren. De eerste keer dat je in een andere bib 
leent, moet je je wel nog registeren, maar niet betalen. 

Vier weken
Tot en met 17 jaar blijft het lidgeld gratis. En ook alle materialen 
ontleen je gratis: boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s.  
Met je bibliotheekkaart leen je tot vijftien items uit, cumuleerbaar 
in de verschillende bibliotheken. De uitleentermijn blijft vier weken. 
Je mag je items één keer verlengen (voor max. vier weken extra). 
Reserveren blijft mogelijk, al betaal je dan wel één euro per titel. 
Uitleentermijn overschreden? Dan kost dit 10 cent per item per dag. 

Wil je het vernieuwde reglement lezen? Vraag het op aan de 
balie of bekijk het via bibliotheek.koksijde.be.

De bibliotheek werkt met een volledig nieuw bibliotheeksysteem: 
Wise. Ondanks de moeilijke omstandigheden werd het systeem 
grondig getest en goed bevonden. 
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“Eén van de mooiste spektakels aan onze kust”
Het feeërieke natuurfenomeen zeevonk zorgde voor blauw oplichtend zeewater. 

Bij het horen van het woord fytoplankton gaan 
er waarschijnlijk weinig belletjes bij jou rinkelen. Bij 
plankton denk je vooral aan vissen. En toch. Af en 
toe doen deze uiterst kleine algjes en pantserwiertjes 
van zich spreken. Zeevonk is hier een voorbeeld van. 
Een pantserwiertje dat in ons strandwater rondzweeft, 
maar je fascineert met zijn sprookjesachtig blauw 
licht. Zeevonk steelt na zonsondergang de show na 
een periode van enkele dagen warm en windstil 
weer.  

Verwar dit fenomeen niet met de schuimalgen 
die in het vroege voorjaar in zee bloeien en bij 
het afsterven eiwitten vrijgeven. Wind en golven 
brengen deze eiwitten in beweging en zo ontstaat 
een wit, gelig tot bruin schuim. Dit is geen vervuiling. 
Bacteriën breken het schuim weer af en dat zorgt 
voor een typische geur die kustmensen herkennen 
als de bloei van de zee. Prachtig toch?

Ook op het land ontvingen we dit jaar mooi bezoek. 
Een ooievaarskoppel vond in volle coronacrisis 
hun nieuwe thuis in onze gemeente. Onder andere 
Walter Wackenier, natuurliefhebber van het eerste 
uur, maakte er een aantal prachtige foto’s van. 
Straks een babyboom in Oostduinkerke? 

De zeeraket is aan een opmars bezig op ons strand. 
Het leven op het strand is hard voor een plant, 
maar zeeraket overleeft er. In de zeereep, de eerste 
duinenrij en op het strand kom je hem vaak tegen. 
Zijn bladeren lijken op die van vetplanten. Opvallend 
zijn ook de lila, soms witte, bloemen. Hij leeft op 
ondergestoven dode planten en dieren.

Wil je naar het Milieupark? Maak een afspraak
Alleen wie op voorhand een afspraak boekte, mag binnen. Hou er rekening mee dat er strenge 
veiligheidsmaatregelen gelden. Het aantal bezoekers is beperkt. Kom daarom alleen met dringend af te 
voeren afval en stel je bezoek aan het park uit als dat kan.

Afspraak nodig? Surf dan naar www.koksijde.be/milieupark 

© Walter Wackenier

© Aäron Fabrice de Kinsangani
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Sporten mag (opnieuw) in tijden van corona
De coronamaatregelen versoepelen beetje bij beetje. Dat betekent dat ook sporten (opnieuw) mag. 
Fysieke buitenactiviteiten zoals wandelen, hardlopen en fietsen werden altijd al aangemoedigd, maar sinds 
begin mei zijn atletiek, golf, tennis en padel (onder voorwaarden) mogelijk.  

Dat geldt al een tijdje voor het gebruik van (quick)steps, rolschaatsen, skeelers, hooverboards en 
skateboards. En ook branding- en watersportsporten (o.a. surfen, suppen en roeien) zijn toegestaan. 
Hetzelfde geldt voor (strand)vissen, kruien, hengelen en petanquen. 

Sinds de derde week van mei is het zelfs opnieuw mogelijk om bepaalde sporttrainingen in groep op te 
starten, in open lucht en in aanwezigheid van een begeleider. Met maximaal 20 personen en natuurlijk met 
behoud van de fysieke afstand. Goed nieuws voor onze vele wielertoeristen! 

Skateplaza opnieuw open
Het skatepark naast sporthal Hazebeek is opnieuw open, er gelden wel strikte veiligheidsmaatregelen: 
samenscholingen zijn verboden, afstand houden is verplicht, zitten mag niet en als je klaar bent, moet je 
het terrein meteen verlaten. Er is een maximumcapaciteit van 30 personen en er is regelmatig controle. 
Vragen? Contacteer de sportdienst: 058 53 20 01.

Ziek (geweest)? Dan blijft sporten uit den boze.
Had je drie dagen koorts? Dan moet je nog eens drie extra dagen wachten vooraleer je weer sport.
Pas op de zevende dag na de start van je koorts mag je opnieuw sporten.

Blijfsporten.be
www.blijfsporten.be is een uitgebreide website met allerlei tips, workouts, ideeën etc. Voor jong en oud. 
Dus als je inspiratieloos bent of geen motivatie vindt om te bewegen: neem een kijkje op blijfsporten.be. 
Deel je foto op sociale media en vergeet de juiste hashtags #blijfsporten #8670lovesyou niet ! 

Corona en sportbeoefening: www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen

© Daniil Lavrovski
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Schrijf je nu in voor de zomerkampen
De inschrijvingsdatum voor inwoners, K-passers en kinderen van personeelsleden van Lokaal Bestuur Koksijde 
start op 8 juni om 18.30 uur. De inschrijvingen voor de golfkampen starten al op 3 juni. 

 Speelpleinwerking en sportkampen via www.koksijde.be/webshop. 
 BKO De Speelplekke via www.i-school.be 
 Golfkampen via golfsecretariaat@koksijde.be. 

Pas op. Het kunstkamp (13–17 juli) en het avonturenkamp (3–7 augustus) gaan niet door. 
Ook de activiteiten van Summerfun zijn afgelast, maar er is wel een alternatief voor deze doelgroep 
in de speelpleinwerking. 

Info en brochure: www.koksijde.be/opvang-en-kampen 

Vier tips om de examens te overleven
Het is weer zover. Ook in coronatijden laat het blokmonster je niet met rust. Een pak informatie ligt op je 
te wachten, maar hoe krijg je al die data in je brein? Op tijd beginnen met studeren was alvast van groot 
belang. Niet gelukt? Zorg dan dat je de schade beperkt met deze tips: 

1. Hou geen blokmarathons
 Als je informatie wil onthouden, moet je het 

in je langetermijngeheugen opslaan. En dit 
doe je best over een langere periode, in korte 
leersessies.

2. Slaap genoeg 
 Tijdens je slaap sla je op wat je hebt gestudeerd. 

3. Geef je hersenen energie 
 Bevoorraad je hersenen met (gezonde) suikers. 

Neem een appel of een banaan. Of maak een 
kom fruitsla. Lekker en goed voor je grijze cellen.

4. Sport
 Ga als rustpauze even naar buiten of nog beter: 

ga sporten. Door te sporten krijgen je hersenen 
meer zuurstof en studeer je beter. 

Veel succes. En na het volgen van deze tips, geniet je achteraf van een welverdiende zomervakantie. 

Extra tip
Studeer in het blokkot. Meer info op pagina 30.

Blijf op de hoogte van wat  
de jeugddienst doet
Het is een gemiste kans als je dat niet doet. Want de 
jeugddienst bundelt online een pak tips en leuke activiteiten 
voor je samen. Volg zeker één van deze kanalen: 

 Facebook: www.facebook.com/jocdepit 
 Instagram-pagina: www.instagram.com/depitkoksijde 
 Website: www.depit.be

De jeugddienst heeft ook haar eigen YouTube-kanaal:
 Volg de link via de website

Nog online tips voor de jeugddienst? 
Laat het weten via: jeugddienst@koksijde.be of stuur een berichtje via Facebook of Instagram. 
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Gemeente coördineert heropening scholen en 
organiseert noodopvang andere leerlingen
Lokaal Bestuur Koksijde speelde een grote rol tijdens de heropstart van de lessen en noodopvang van de 
kinderen van alle basisscholen. Vanaf 15 mei gelden strikte richtlijnen in de scholen, ook voor de organisatie 
van kinderopvang en noodopvang zijn er verplichtingen. 

“De scholen werkten, over de netten heen, samen om de aartsmoeilijke puzzel te leggen: veilig herstarten  
en voorzien in noodopvang”, legt Patricia Beddeleem uit. Zij is actief als beleidsmedeweker onderwijs.  
“Om alles volgens de richtlijnen uit te voeren, moesten we keuzes maken. Om de vijf basisscholen maximaal  
de mogelijkheid te geven om lessen te kunnen aanbieden in het eerste, tweede en zesde leerjaar, nam  
Lokaal Bestuur Koksijde de regie over voor de organisatie van de noodopvang voor kleuters en leerlingen uit 
het derde, vierde en vijfde leerjaar.” 

Lees het hele verhaal op www.koksijde.be/coronavirus/onderwijs

De scholen zijn alvast goed gestart. Hieronder wat sfeerbeelden.

De Strandloper

GBS Oostduinkerke

GBS Koksijde

GBS Oostduinkerke 

De Letterzee

Schepen van Onderwijs Lander Van Hove en burgemeester  
Marc Vanden Bussche bezochten een paar scholen 
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Andere tijden zorgen voor een nieuwe timing
Het cultuurcentrum is ondertussen bijna drie maanden gesloten. Tientallen voorstellingen, filmvertoningen 
en lezingen zijn geannuleerd, maar stilaan gloort er licht aan het einde van de tunnel. Op het moment van 
schrijven lijkt de pandemie over zijn hoogtepunt. Het casinoteam kijkt er heel hard naar uit om jou terug te zien. 
Hou je goed en als we met zijn allen de maatregelen volgen, begroeten we elkaar in september in levende 
lijve.

Door de coronamaatregelen is onze gebruikelijke timing veranderd
De feestelijke seizoensvoorstelling eind mei ging niet door. Een spijtige, maar de enige mogelijke beslissing. Het 
casinoteam stelde voor volgend seizoen (2020-2021) wel een programma samen om van te watertanden. 
Een programma dat uitgebreid aan jou wordt voorgesteld. Het hoe blijft voorlopig nog een goed bewaard 
geheim. Hou www.casinokoksijde.be en de socialemediakanalen in de gaten. Je hoort nog van het 
cultuurcentrum.

De minibrochure belandt binnenkort in je brievenbus. Half juni wordt die verdeeld in o.a. Koksijde. 
Ben je abonnee of vaste klant? Dan krijg je de brochure sowieso thuis. De uitgebreide seizoensbrochure met 
meer info volgt later. 

Ticketverkoop: september
Omdat er door de coronamaatregelen heel wat onduidelijkheid heerst, is de start van de ticketverkoop 
uitgesteld naar september. Heel wat cultuurhuizen namen dezelfde beslissing. Later krijg je hierover nog 
uitgebreid nieuws via alle communicatiekanalen van cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

Voorstelling afgelast?
Op casinokoksijde.be vind je een uitgebreide lijst van alle afgelaste voorstellingen en de nodige maatregelen. 
Alle tickethouders werden al verwittigd. Vernam je nog niets? Neem dan contact op: 058 53 29 99 of 
cultuurcentrum@koksijde.be. 

cultuurcentrum
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Kunstwerk De Poort zit in een nieuw kleedje
Het was de bedoeling om het kunstzinnige 
canvasvenster te heropenen op de 
Bloemenjaarmarkt. Om bekende redenen 
werd de 69e editie van dit evenement 
uitgesteld, maar De Poort is dus wel al 
vernieuwd. Eind vorig jaar vonden de 
werkzaamheden plaats aan de constructie. 

Het kunstwerk symboliseert de verbinding 
tussen Koksijde-Bad en Koksijde-Dorp. De 
fontein maakte plaats voor het groen van 
weleer. Liefst 1.700 planten werden verwerkt 
rond De Poort om zo het groene imago van 
onze gemeente extra in de verf te zetten. 

Lokaal Bestuur Koksijde stelt grote 
zomerevenementen uit tot volgend jaar
In het kader van de volksgezondheid en de strijd tegen het coronavirus heeft Lokaal Bestuur Koksijde met 
pijn in het hart beslist om het merendeel van de geplande activiteiten en evenementen in de gemeente uit 
te stellen. 

Night of the Proms Summer Edition was het eerste evenement dat werd uitgesteld, maar ook andere grote 
initiatieven zoals de Garnaalstoet, beide tennistornooien (Flanders Ladies Trophy en Men’s Trophy), de 
Visserijfolklore- en Abdijavonden, de expo’s Artan (NAVIGO-museum) en DACH (Ten Bogaerde), het Wulps 
Weekend en Dunia. Lees alles na via www.visitkoksijde.be/activiteiten.  

Niet getreurd!
In diezelfde lijst staan een aantal activiteiten die allicht wel plaatsvinden, zoals de verschillende erfgoed- 
en natuurwandelingen. Voor enkele andere evenementen wordt onderzocht of de organisatie mits enkele 
aanpassingen al dan niet mogelijk is.  

Op reis in eigen gemeente
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: wandel- en fiets(zoek)tochten 
met uitgestippelde routes, 700 hectare natuurgebieden rond de Hoge Blekker, erfgoedparels en mooie 
villawijken, diverse musea zoals het bekende Abdijmuseum Ten Duinen, NAVIGO, Paul Delvaux en MuseOs. 
Vergeet ook onze moderne sportinfrastructuur waaronder de surfclubs en Koksijde Golf Ter Hille niet. 
Geniet culinair en overnacht zalig bij onze horeca-uitbaters en shop in onze prachtige winkelstraten. 
En last but not least: 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 
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“Corona vraagt meer inzet van het Rode Kruis”
Ook nu blijft het Rode Kruis van Koksijde met zijn crisisvrijwilligers alert en vinden er bloedinzamelingen plaats. 
De vraag naar bloed staat hoog op de agenda. Vooral de nood aan plasma van mannen die door het 
coronavirus besmet zijn. Dit plasma met antistoffen helpt bij de bestrijding van het virus. Tij-dingen sprak met 
Peter Van Acker, secretaris van de lokale afdeling van het Rode Kruis.

Tij-dingen: Wil je eens kort de geschiedenis van 
jullie afdeling schetsen?
Peter Van Acker: “De eerste acties in Koksijde 
vonden plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De plaatselijke afdeling zorgde voor opvang van 
verloren kinderen die op het strand ronddwaalden. 
In 1973 gingen de georganiseerde hulpdiensten in 
Koksijde definitief van start. Voormalig burgemeester 
Henri Dewulf was de eerste voorzitter. In de jaren 80 
en 90 ging veel aandacht naar de begeleiding en 
de verzorging van MS-patiënten die naar de kust op 
vakantie kwamen. De voorzitters in die periode waren 
André Vanbelleghem en Dirk Dawyndt.” 

T-d: Wat is het doel van jullie vereniging?
Peter: “De afdeling biedt preventieve hulp 
aan bij een heel pak evenementen in Koksijde, 
de sociale dienst animeert ouderen in de 
verzorgingsinstellingen de KEI en Dunecluze en er zijn 
natuurlijk bloedinzamelingen. Jaarlijks houden we vier 
bloedinzamelingen in de drie deelgemeenten.” 

T-d: Wie zijn jullie leden? 
Peter: “De afdeling heeft een 60-tal leden, geleid 
door een bestuur. Dit jaar zijn er trouwens nieuwe 
bestuursverkiezingen gepland. Didier Bulthé is 
waarnemend afdelingsvoorzitter omdat Bernard 
Vandensteen zijn voorzitterschap op 1 januari moest 
neerleggen, want bestuursleden mogen niet ouder 
dan 70 jaar zijn. Op dit moment ben ik secretaris en 
Carine Van Goethem penningmeester. Elk bestuurslid 
krijgt een aantal verantwoordelijkheden. Zo ben ik 
verantwoordelijk voor de bloedinzameling, Patrick 
Sercu voor de preventieve en eerste hulpdiensten, 

Ann Duyck voor de vorming samen met Danny 
Mommaerts en Zoë Coppens verzorgt de public 
relations. Maar eigenlijk staat of valt onze afdeling 
met de vele gepassioneerde vrijwilligers. Zij zorgen 
ervoor dat de boel blijft draaien. Ik wil hen via deze 
weg nog eens van harte bedanken.”

T-d: Heb je nog een droom voor je vereniging? 
Peter: “Ik hoop dat we onze activiteiten voort kunnen 
zetten. Liefst met veel jonge mensen. En dat jong en 
oud elkaar helpen - zeker in deze crisis. Ook financieel 
hoop ik dat we alles blijven bolwerken. Door Covid-19 
kon de jaarlijkse Rode Kruis-stickeractie niet doorgaan. 
Een ferme streep door onze rekening. Onze afdeling 
heeft een eigen rekeningnummer (BE82 7380 3562 
3068) waarop alle giften welkom zijn.”

Geef bloed
 Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92):  

3 juni om 17 uur 
 Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): 

4 juni om 17.30 uur
 Koksijde, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A):  

10 juni om 17 uur

EHBO-cursus
Op woensdag 9 september start een cursus 
EHBO. De cursus is gratis en loopt tot december, 
elke woensdag van 19 tot 22 uur (behalve in 
de vakantie en op feestdagen). Schrijf je in via 
vorming@koksijde.rodekruis.be

Info: rodekruis.be/afdeling/koksijde
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“Als je de kans krijgt om dit te doen: grijp ze”
Manon Bossart keerde met een rugzak vol herinneringen terug uit Senegal. Lokaal Bestuur Koksijde moedigt 
jongeren aan om hun grenzen te verleggen en een buitenlandse ervaring op te doen. Vraag net als Manon 
een subsidie rugzakverhaal aan bij de dienst Internationale Samenwerking. Iets om naar uit te kijken na de 
coronacrisis.

Manon, laatstejaarsstudente Sociaal Werk, liep stage 
binnen SPER (Solidarité Pour les Enfants des Rues), 
een opvangcentrum voor straatkinderen in Dakar, de 
hoofdstad van Senegal. 

Tij-dingen: Wat bleef je het meest bij?
Manon: “Naast de dagelijkse activiteiten in het 
opvangcentrum ging ik elke week samen met de 
straathoekwerkers van mijn team op straatactie. Dit 
waren voor mij harde momenten: de verhalen horen 
van deze jongeren, de omstandigheden zien waarin 
ze leven, vaak onder invloed van drugs om te kunnen 
ontsnappen aan de realiteit. Die momenten deden 
mij beseffen hoe kostbaar het leven is.”

T-d: Klopt het beeld dat je had van het land?
Manon: “Absoluut! Het was zelfs nog beter dan ik had 
gehoopt. Senegal staat bekend om haar Téranga, 
gastvrijheid. Het is ongelooflijk hoe warm iedereen je 
ontvangt. Iedereen is welkom bij iedereen. Je wordt 
overal begroet en geholpen. Ik voelde mij op elk 
moment thuis!”

T-d: Wat neem je mee in je rugzak?
Manon: “Tijdens deze stage was ik onder de indruk 
van alle problematieken waarmee ik in contact 
kwam. Ik voelde mij soms zo klein en kreeg het gevoel 
dat ik niets kon betekenen of een te kleine impact 
had. Een prachtig Afrikaans spreekwoord hou ik nog 
altijd in mijn achterhoofd: If you think you are too 
small to make a difference, try sleeping in a closed 
room with a mosquito. Het was dus vaak doorbijten, 
maar ik slaagde er wel in om alles te laten bezinken 
en vond altijd de energie en motivatie om de 
volgende dag de beste versie van mezelf te zijn. Ik 
koos ervoor om de subsidie rugzakverhaal, die ik van 
onze gemeente kreeg, te gebruiken voor de aankoop 
van materiaal voor mijn activiteiten. Zo heb ik samen 
met de jongeren de gevel van het opvangcentrum 
geschilderd.”

T-d: Raad je een buitenlandse stage aan bij 
leeftijdsgenoten?
Manon: “Als je de mogelijkheid krijgt om het te doen: 
grijp ze! Wat ze zeggen over het verbreden van je 
horizon, je onderdompelen in een andere cultuur en 
jezelf ontdekken, klopt. Wel vind ik dat je je westerse 
bril een beetje aan de kant moet schuiven en alles 
op je moet laten afkomen. Respect voor de andere 
cultuur en je aanpassen zijn sleutelwoorden tijdens 
deze buitenlandse ervaring.”

T-d: Wat is voor jou het grootste verschil tussen 
Senegal en België? 
Manon: “Voor mij ligt het grootste verschil in de 
manier van samenleven. In Senegal gebeurt alles 
op een collectieve manier. Iedereen helpt iedereen, 
verschillende religies leven perfect naast elkaar en 
gastvrijheid is hun grote trots. Ik denk dat we in België 
meer individualistisch leven.”

Info: www.koksijde.be/subsidie-rugzakverhaal  

Week van de Korte Keten: Koop Lokaal! 
Van 6 tot 14 juni staat de Korte Keten in Vlaanderen in de schijnwerpers. Door de coronacrisis zijn er helaas 
minder activiteiten dan gepland.

Voedsel legt vaak een lange weg af. In de Korte Keten bestaat er een rechtstreekse band tussen 
producent en consument. Zo bepaalt de landbouwer zelf de prijs, de productiemethode en het 
aanbod. Als consument krijg je verse en kwaliteitsvolle producten, recht van bij de boer. Zonder veel 
voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.
Korte Keten en lokale economie. Nu meer dan ooit belangrijk.

Zoek een verkooppunt in je buurt op www.rechtvanbijdeboer.be, www.100procentwest-vlaams.be, neem 
een kijkje op weekvandekorteketen.be of bezoek één van de vele Koksijdse handelaars.
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Koksijde-Dorp zwaait brandweerarsenaal uit
In februari 1937 kocht 
de gemeenteraad van 
Koksijde een stuk grond om 
een brandweerarsenaal 
te bouwen. Een jaar 
later, op 22 mei, werd het 
nieuwe gebouw officieel 
en feestelijk ingehuldigd 
door burgemeester Gustaf 
Houtsaeger in aanwezigheid 
van verschillende 
prominenten uit de streek en 
de provincie. 

De stoet vertrok aan het 
oud-gemeentehuis van 
Koksijde, in de Kerkstraat. 
Het gebouw fungeert als 
brandweerarsenaal tot in 
1988 aan de overkant van 
de straat een nieuw arsenaal 
wordt geopend.

Levendig Koksijde-Dorp
De afbraak van 
het voormalige 
brandweerarsenaal kadert 
in de opvolging van de 
plannen voor een levendig 
dorpspark in Koksijde-Dorp. 
Door de centrale ligging in 
het dorp is het projectgebied 
een geschikte en unieke 
plek voor kernversterking. 
De inwoners van Koksijde-
Dorp mochten de plannen 
mee vorm geven dankzij het 
burgerparticipatieplatform 
iedereenmee.koksijde.be. 

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Kort na de Tweede Wereldoorlog startte 
de gemeente met de aanleg van straten – 
onder impuls van burgemeester Jacques Van 
Buggenhout. Op de Zeedijk, ter hoogte van 
het Zouavenplein, kwam een speelplein dat 
later een privé-turnclub zou worden met als 
naam les Dauphins. 

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
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Koksijde geeft iedereen een gelijke kans
Ook in deze moeilijke tijden blijven de universele rechten van de mens onverminderd gelden. Het eerste 
artikel van deze rechten van de mens garandeert gelijkwaardigheid en gelijke rechten en Lokaal Bestuur 
Koksijde blijft zich ook nu ten volle engageren om deze rechten te verdedigen voor alle inwoners, ongeacht 
fysieke of socio-economische situatie, geslacht, herkomst of geaardheid.

Koksijde is een regenbooggemeente
Op 17 mei 1990 schrapte de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van 
de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan stond 
homoseksualiteit op die lijst als geestesziekte en dat is nog maar dertig jaar geleden.

Sinds 2003 wordt naar aanleiding van deze schrapping IDAHOT (Internationale dag tegen homofobie en 
transfobie) gehouden. Telkens op 17 mei. Steeds meer landen organiseren activiteiten over seksuele- en 
genderdiversiteit. Zo hingen op 17 mei maar liefst 99 procent van de Vlaamse en Brusselse gemeenten een 
regenboogvlag uit. 

Niet alleen een vlag als symbool
Tussen 11 en 18 mei hing de regenboogvlag uit aan een aantal gebouwen. Hiermee toont Lokaal Bestuur 
Koksijde dat ze zich inzet voor gelijke kansen en strijdt tegen vooroordelen en discriminatie. 

Eerste gemeentelijk holebi-zebrapad 
Op maandag 18 mei huldigden burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Gelijke Kansen 
Lander Van Hove het eerste holebi-zebrapad van onze gemeente in. Vorig jaar lanceerde Lokaal Bestuur 
Koksijde de regenboogkast, gevuld met info over holebi-thema’s en nu gaan we nog verder door de 
aanleg van een regenboogzebrapad in de Zeelaan, het hart van onze gemeente.

Wil je graag meer weten?
Beleidsmedewerker Armoede, Integratie en Gelijke kansen: anke.inghelbrecht@koksijde.be – 058 53 34 59 
Regenbooghuis West-Vlaanderen: www.rebuswvl.be – 059 43 96 17
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Vrienden der Blinden lanceert een nieuw 
online donatieplatform
De vereniging 
Vrienden der Blinden 
zat niet stil de voorbije 
maanden. Na het 
opzetten van een 
callcenter en een 
Facebookgroep om 
personen met een 
visuele beperking bij 
te staan, is dit online 
donatieplatform het 
derde initiatief op rij. 

De lockdown dwong 
de vereniging om haar 
werkwijze te herzien 
en dus ook de manier 
waarop ze giften 
inzamelen. Vandaar 
de stap naar digitale 
fondsenwerving. 

Mensen met een visuele beperking lijden nog meer onder de opgelegde maatregelen. “Het was 
uitgesloten om de contacten met onze begunstigden te onderbreken vanwege de opsluiting. We hebben 
onze activiteiten zeker niet stopgezet. Integendeel, we hebben verschillende projecten ontwikkeld 
waaronder de lancering van dit online platform voor Vrienden der Blinden”, legt Pierre Poivre, directeur 
binnen de vereniging, uit. 

Doe een gift 
Giften worden voornamelijk gedaan via een bankoverschrijving. Dankzij het nieuwe platform is het ook 
mogelijk om direct online te schenken. Naast het doneren van een gift kan je ook deelnemen aan een 
actie die op het platform is gecreëerd. Je kan zelfs een eigen actie opzetten zoals een verjaardag, een 
bruiloft of een eerbetoon. Het platform moet ook een jongere doelgroep aanspreken. Het grote publiek 
informeren over de problemen die mensen met een visuele beperking ervaren. Dat blijft één van de missies 
van de Vrienden der Blinden. 

Wil je de vereniging online ondersteunen? Surf dan naar iksteun.vriendenderblinden.org. 
“We hebben nog steeds giften nodig om onze mensen dagelijks te helpen, zeker om deze ongekende 
beproeving te doorstaan. We rekenen op de warme steun van onze samenleving!”, besluit Pierre Poivre. 

Info: www.vriendenderblinden.be – info@vriendenderblinden.be

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 heeft. Zo krijgen alle betrokken 
inwoners snel de nodige aanbevelingen, zoals bv. tijdens de coronacrisis.  

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

24



De Tweede Wereldoorlog ligt 75 jaar achter ons 
Om het einde van WO II te herdenken, organiseerde Lokaal Bestuur Koksijde een korte plechtigheid op 
8 mei. Op die dag was het exact 75 jaar geleden dat nazi-Duitsland capituleerde. Namens de gemeente 
en de vaderlandslievende verenigingen legde de burgemeester een bloemenkrans neer ter ere van de 
krijgsgevangenen, politieke gevangenen en onze gesneuvelden. V-day (8 mei 1945) is een historische datum. 
Tij-dingen neemt je terug mee naar het huldemoment. 

Foto- en videoverslag via www.koksijde.be/75jaarwo2 

Waardig afscheid overleden inwoners
Geluidstechnicus Piet De Clerck was aanwezig op het huldemoment. 
“Het was speciaal, een beetje onwennig zelfs. Normaal komen hier veel mensen op af. En nu dus niet. 
Gelukkig zorgden Olivier Tilmant (video) en Sofhie Legein (foto’s) ervoor dat we van uit ons kot mochten 
volgen.” 

“Mijn werkdagen verlopen anders”, zegt Piet. “Ik probeer andere mensen te helpen. Vanaf week één 
begeleiden we (de collega’s van team Logistiek) onze ondernemers: we zorgden voor plexischermen, 
alcoholgel en plaatsten stippen op de grond.” Piet De Clerck staat tegenwoordig ook in voor de muzikale 
begeleiding van uitvaarten. “Ik voel dat dit een verschil maakt, we proberen mee te werken aan een 
waardig afscheid voor overleden inwoners.”
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Freddy Bockstael, secretaris van Vl@s Oostduinkerke:

“In de herfst van ons leven laten 
we senioren nog veel zonnige 
dagen beleven”
Vlak voor de coronacrisis uitbrak, sprak Tij-dingen met Freddy en het bestuur van vl@s Oostduinkerke. Freddy 
is secretaris van deze actieve vereniging. Vlaamse actieve senioren-Oostduinkerke is een sociaalculturele 
vereniging waar alle Vlaamse ouderen, jonge en minder jonge senioren, zich thuis voelen.

T-d: Wat is het doel van jullie 
vereniging?
Freddy Bockstael: “Vl@s staat 
voor Vlaamse Actieve Senioren 
met drie gelijkwaardige pijlers. 
Vlaams betekent dat onze 
vereniging volledig partijpolitiek 
onafhankelijk is en met pluralisme 
haar Vlaamse democratische 
identiteit beleeft, inspelend op 
de huidige samenleving. De 
letter a staat voor Actief: onze 
senioren krijgen de kans om 
organisatorische taken uit te 
oefenen, om ideeën aan te 
brengen, te participeren en zich 
te engageren. En met het woord 
Senioren verwijzen we naar 
senioren die worden gestimuleerd 
tot voortdurende ontplooiing en 
levenslang leren.”

T-d: Wat mogen onze lezers zich 
voorstellen bij jullie vereniging? 
Freddy: “Wij willen de 
samenhorigheid tussen 
senioren bevorderen en hun 
belangen verdedigen. We halen 
mensen uit hun huis, brengen 

ze samen en doorbreken de 
eenzaamheid. We geven ze 
zelfvertrouwen en stimuleren zo de 
zelfredzaamheid. Wij hebben een 
ruim activiteitenaanbod: cultuur, 
educatie, sport en ontspanning, 
maar vooral vriendschap en 
gezelligheid. Zo dagen we 
senioren uit om actief te blijven op 
lichamelijk en geestelijk vlak.”

T-d: En welke activiteiten staan 
dan concreet op het menu?.
Freddy: “Eigenlijk hebben we een 
vast wekelijks programma. Op 
maandag kaarten (kleurwhist), 
rummikub en hobby-activiteiten 
in zaal Witte Burg, op dinsdag 
petanque in de Bolledroom 
en op donderdag fietsen (van 
april tot oktober). Maar dat is 
lang niet alles. We organiseren 
infonamiddagen en voordrachten, 
een etentje met nieuwjaar, een 
barbecue met moedertjesdag, 
een bingo of een quiz. Noem 
een activiteit en wij doen het 
(lacht). En jaarlijks organiseren 
we ook nog een busreis naar een 

prachtige bestemming in binnen- 
of buitenland.”

T-d: Dat is inderdaad een hele 
mond vol. Wie zijn de drijvende 
krachten?
Freddy: “Ons bestuur bestaat uit 
zeven gedreven mensen, zonder 
voorzitter, maar wel met een 
secretaris en een penningmeester. 
In de herfst van ons leven 
laten we onze leden nog veel 
zonnige dagen beleven. Vl@s 
Oostduinkerke bestaat veertig jaar 
ondertussen en vijf jaar geleden 
zijn wij met een nieuwe formule 
gestart.  
Met succes! Ons ledenaantal is in 
die periode verdubbeld van 95 
naar 185. Op onze maandelijkse 
bestuursvergadering krijgt elk 
bestuurslid een specifieke taak.”

T-d: Heeft jullie vereniging nog 
een droom?
Freddy : “Goh, moeilijke vraag. 
Dat we verder blijven groeien. 
Wij kijken vooruit… de toekomst 
wenkt.”

Eén van de vele activiteiten op het menu van Vl@s is petanque aan de Bolledroom

ve
reniging in de k
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Werkzaamheden: een overzicht
Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder. 
Lokaal Bestuur Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning. Hieronder 
een overzicht van een aantal werken. Het meest recente overzicht vind je op onze 
website via www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische dienst houdt deze 
pagina (dagelijks) up-to-date. 

Geplande werken
Sint-Idesbald: heraanleg voetpaden op de Zeedijk tussen het Grardplein en het Zavelplein
De eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen vond al plaats. De effectieve start van de 
werken is voorzien voor oktober 2020.

Werken in uitvoering
Wulpen: verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats 
De wegeniswerken zijn half mei gestart. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en 
betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen en het 
inzaaien van de groenzones.

Sint-Idesbald: rotonde Zeepanne
Tussen 2 en 5 juni werkt het Agentschap Wegen en Verkeer in de R. Vandammestraat nabij de rotonde 
Zeepanne. Er zal geen doorgang mogelijk zijn. Er is een omleiding voorzien voor alle verkeer +7,5 ton 
via Veurne – zowel vanaf de Oosthoek als vanaf de rotonde. Plaatselijk is er een omleiding via de 
Meridiaanstraat/Veurnelaan/Strandlaan voor -7,5 ton.

Koksijde-Dorp: herinrichting L. Hegerplein – Noordstraat – Zeelaan
Voor de zomer worden nog een aantal werken uitgevoerd zoals aanleg groenzone op de vroegere 
locatie van Woonhuis Nieko, planten bomen in boomspiegels Hegerplein, plaatsen van paaltjes aan 
het Hegerplein, voorzien van fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan het kruispunt en de aanleg van 
fietssuggestiestroken. De volledige lijst vind je op de website. 

De Lijn werkt aan de tramsporen
Van 22 juni tot 30 juni voert De Lijn werken uit aan de tramsporen tussen het IJslandplein en de Astridlaan. 
Plaatselijk kan er verkeershinder ontstaan.
Van 8 juni tot 19 juni voert De Lijn werken uit aan de tramsporen tussen het Zouavenplein en de Jacob 
Jordaenstraat. Ook hier kan er plaatselijk verkeershinder ontstaan. 

OPGELET: geplande data kunnen altijd opschuiven door weersomstandig- heden.
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Night of the Proms Summer Edition 
op 29 en 30 juli 2021
Vorige zomer genoten 7.000 mensen op een 
zwoele zomeravond van een schitterende show 
op het Kerkplein. Na dat succesverhaal besliste 
Lokaal Bestuur Koksijde om deze zomer uit te 
pakken met een nieuwe editie, verspreid over 
twee dagen. Helaas gooide de coronacrisis roet in 
het eten. 

De organisatie bleef niet bij de pakken zitten. 
De datum voor volgend jaar is bekend: de tweede 
editie van dit uniek evenement vindt plaats op 
donderdag 29 en vrijdag 30 juli 2021. 

Tickets
Kocht je een kaartje voor deze zomer? Dan blijft 
dat gewoon geldig tot volgend jaar. Het is dus niet nodig om tickets om te wisselen. De donderdagshow 
was al volzet voor deze zomer, bij deze is dat meteen het geval voor het concert op donderdag 29 juli 
2021.

Verhinderd? Tickets kopen voor de vrijdag? Surf naar www.teleticketservice.com. Wie een ticket kocht in 
het toerismekantoor, neemt contact op via toerisme@koksijde.be of 058 51 29 10. 

Line-up
Ozark Henry, Stan van Samang, Bart Peeters en John Miles blokkeerden beide data in hun agenda!
We hopen binnenkort nog meer namen bekend te maken. 

Elisabeth Tistaert blaast honderd kaarsjes uit
Elisabeth verblijft in woonzorgcentrum Armonea Noordduin in Koksijde. Op donderdag 14 mei werd haar 
honderdste verjaardag gevierd. Van Lokaal Bestuur Koksijde kreeg ze enkele geschenken en natuurlijk een 
verjaardagskaart. 

Ze werd op 14 mei 1920 geboren in Strombeek-Bever. Elisabeth is de dochter van Louis Tistaert en Marie 
Cooreman. De kranige dame komt uit een gezin van drie kinderen. Elisabeth was de oudste. 
Tot haar 16 jaar liep Elisabeth school in Laken. Nadien ging ze werken op het kasteel van Bever waar ze 
begon als kamermeisje bij de graaf en gravin. Na een tijdje kon ze er aan de slag als kokkin en ze bleef er 
voor de rest van haar carrière. 

Elisabeth huwde in 1944 met 
Maurice De Blaes die overleed in 
1999. Maurice werkte bij de RTT. 
Maurice en Elisabeth kregen twee 
kinderen: Jean en Jeanine. Jean 
werd geboren in 1945, Jeanine in 
1947. Jean huwde met Sonia en 
schonk Elisabeth een kleinzoon: Eric. 
Jeanine kreeg geen kinderen.

Op pensioenleeftijd kochten 
Elisabeth en haar man een huis in 
Strombeek-Bever. In 2008 verhuisde 
ze naar De Panne, haar dochter 
Jeanine woont daar ook. Op 1 
februari 2016 verhuisde ze naar wzc 
Noordduin. 
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Elaine Goderis
Veurne, 1 april
dochter van Jeffrey en Joline Van 
Lierde uit Wulpen

Luna Sinnaghel
Veurne, 4 april
dochter van Stijn en Cynthia 
Oosterlinck uit Koksijde

OVERLIJDENS

Frans Borgonie, 83 j.
†Ieper, 1 april
echtgenoot van Nicole Van Mol

Fernand Demulder, 87 j.
†Veurne, 1 april 
echtgenoot van Rachel Vanhooren 

Johny Thieren, 70 j.
†Koksijde, 2 april

Gilberte Parent, 87 j.
†Veurne, 3 april
echtgenote van Georges Vanbressem 

Romain Harnisfeger, 87 j.
†Koksijde, 3 april
echtgenoot van Odette Mares

Nicole Benoit, 67 j.
†Koksijde, 4 april

Ferdinand Theunynck, 80 j.
†Ieper, 4 april
echtgenoot van Maria Pinte

Johan Devloo, 59 j.
†Koksijde, 4 april
echtgenoot van Leila Bouassida

Pierre Gérin, 72 j.
†Bergen, 7 april
echtgenoot van Françoise Rosman

Rudi Decrop, 71 j.
†Roeselare, 9 april
weduwnaar van Erna Vanhoutte

Hugo De Schrijver, 90 j.
†Anderlecht, 12 april
weduwnaar van Augusta Petit

Rachel Vandewaetere, 90 j.
†Koksijde, 13 april 
weduwe van Pierre Planckaert

Janine Feys, 87 j.
†Koksijde, 14 april
weduwe van Alphonse Deygers

Marc Corthals, 83 j.
†Veurne, 14 april

Mireille Capouillet, 74 j.
†Veurne, 15 april

Etienne Verswijvelen, 68 j.
†Stabroek, 16 april
echtgenoot van Margo Hendrickx

Monique Dumolin, 72 j.
†Oostende, 16 april
echtgenote van Freddy Callewaert

Marie-Louise Van Goethem, 77 j.
†Koksijde, 17 april
echtgenote van Jan Van Espen

Greta Matthys, 80 j.
†Veurne, 17 april

Monique Velle, 78 j.
†Roeselare, 17 april
echtgenote van Robert Demuynck 

Dirk Verbruggen, 63 j.
†Veurne, 19 april
echtgenoot van Gaëtanne Vermeire

Jacques Dejaegher, 75 j.
†Koksijde, 19 april
weduwnaar van Rosette Dereu

Francis Cleeremans, 79 j.
†Koksijde, 20 april
echtgenoot van Magda Cornélis

José Verhoest, 78 j.
†Veurne, 20 april
echtgenote van Philippe Desqueper

Olga Souffriau, 92 j.
†Koksijde, 20 april 2020
weduwe van Joseph Ghesquière 

Jacques Valentin, 85 j.
†Veurne, 21 april
echtgenoot van Evelyne Barre

André Delaere, 83 j.
†Veurne, 23 april
echtgenoot van Annie Couckuyt

Godelieve Desmet, 84 j.
†Veurne, 23 april
weduwe van Aimé Vanwonterghem

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

Therese Vanleke, 76 j.
†Koksijde, 26 april
echtgenote van Adriaan Loran

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

Herman Bonte, 78 j.
†Koksijde, 26 april
weduwnaar van Ivonne Viaene

Hermence Puystiens, 77 j.
†Veurne, 27 april
weduwe van Pierre Declerck

Hilde Taymans, 83 j.
†Veurne, 28 april
echtgenote van Petrus Sneyers 

Georges Marescaux, 76 j.
†Veurne, 28 april
weduwnaar van Leblois Annette

Monique Dedulle, 70 j.
†Oostende, 30 april
echtgenote van Paul Peeren

Hervé Vuylsteke, 71 j.
†Veurne, 1 mei
echtgenoot van Linda 
Vandewynckele

Gerard Devacht, 88 j.
†Ieper, 1 mei
weduwnaar van Lena Notredame

Pierre Martens, 80 j.
†Veurne, 1 mei
echtgenoot van Marie Van Ballingen 

Roberte Weil, 90 j.
†Veurne, 2 mei
echtgenote van Eric 
Vandenkerckhove 

Yves Destoop, 58 j.
†Koksijde, 3 mei

Marthe Severin, 95 j.
†Koksijde, 3 mei

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

Christiane Vereecke, 86 j.
†Laarne, 5 mei 
weduwe van Bernard Crombé

Daniël Capelle, 81 j.
†Ieper, 5 mei
echtgenoot van Anna Vandenberghe

Nieuwe website voor 
Westhoek Academie 
Koksijde  
Surf naar www.westhoekacademie.be en ontdek alles 
over onze kunstacademie. 
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De voorbije maand in woord en beeld

Koksijde start met een Blokkot
Ook tijdens de coronamaatregelen zorgen de bib 
en de jeugddienst dat studenten in stilte kunnen 
studeren. Dit initiatief liep tot 29 mei in de  
W. Elsschotzaal (eerste verdieping bibliotheekgebouw) 
en sinds 2 juni in de feestzaal van cultuurcentrum 
CasinoKoksijde. Reserveren is verplicht via  
koksijde.bibliotheek.be/studeren-de-bib.  

Bankautomaat Sint-Idesbald
De nieuwe geldautomaat werkt! Het toestel staat 
er al een tijdje, maar de coronamaatregelen 
gooiden roet in het eten. Het was niet evident om 
de bankautomaat in deze tijden operationeel 
te krijgen, maar het lukte toch dankzij de vlotte 
samenwerking tussen onze technische diensten en 
BNP Paribas Fortis. 

RTBF interviewt onze burgemeester
Op 12 mei werd onze burgemeester geïnterviewd 
door de Franstalige televisiezender RTBF. Hij legde 
hen uit hoe de coronacrisis in Koksijde wordt 
aangepakt en hoe we ons voorbereiden op de 
zomervakantie.  

Sociaal Huis ontvangt 230 euro 
dankzij pizza-actie
De pizza-actie van Belinda Catering & 
Food Service leverde 230 euro op. Dat 
bedrag werd geschonken aan het Sociaal 
Huis om pretpakketten voor kwetsbare 
gezinnen te maken. In zo’n pakket zit o.a. 
een gezelschapsspel, knutselmateriaal en 
tekengerief. Lokaal Bestuur Koksijde bedankt 
de initiatiefnemers voor dit mooie gebaar!
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Op de socialemediakanalen lanceerde Lokaal Bestuur Koksijde aan het begin van de coronacrisis het kiekje van de dag. 
Zo droomden we allemaal weg van de bikkelharde realiteit en de forse inspanningen die we moesten leveren. Gedurende 
twee maanden bezorgden jullie ons dagelijks prachtige en vooral veel #kiekjesvandedag. 

Bedankt voor jouw #kiekjevandedag

Meer dan ooit staan we met bijzondere 
aandacht stil bij de bijdrage van 
verpleegkundigen. � ️ Zeker tijdens deze 
corona-periode. Ze werken in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra of bij de mensen thuis. � 

� � Op deze #dagvandeverpleegkundige 
applaudisseren we dubbel hard! 
#kiekjevandedag

Zag je hem al blinken aan het Hegerplein? ✨ 
Ons ‘HOU MOED! Alles komt goed!’-doek! 👍 

We beginnen stilaan met de exitstrategie van 
de Nationale Veiligheidsraad. Toch moeten we 
de maatregelen nog even blijven volhouden! 
💙 Daarom willen we jullie allemaal een hart 
onder de riem steken. Heb je vragen? Is iets niet 
duidelijk? Laat het ons weten via onze gekende 
kanalen! #kiekjevandedag

⛱  Het strand oogt precies een maanlandschap. 
🌕  Gelukkig zijn onze collega’s Glenn en Frederick 
van deTechnische dienst elke dag van 6 tot 20u 
in de weer om het opgehoopte zand van de 
stormen terug te duwen. 
 ️ Zo maken ze het 
strand klaar voor het zomerseizoen! � ️ En ja 
hoor... alle grote middelen worden ingezet! 🚜 
#kiekjevandedag

Koksijde - OostduinkerkeKoksijde - Oostduinkerke Koksijde - Oostduinkerke

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

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

Stem: wie eet de hele zomer gratis ijsjes? 
Vanaf 1 juni staat een album op onze facebookpagina (@KoksijdeOostduinkerke) met mooie foto’s van 
originele en vooral lekkere ijsjes. Deze fotoverzameling kadert in een wedstrijd die de dienst Toerisme 
organiseert en waarbij één iemand gedurende de hele zomer gratis ijsjes mag eten. 

Like jouw favoriet
En jij bepaalt mee wie dat wordt door jouw favoriet te liken op onze facebookpagina, er is tijd tot 15 juni. 
De vijf foto’s met de meeste likes en de vijf foto’s die geselecteerd worden door de ijsjeszaken kwalificeren 
zich voor de finale waarin een gespecialiseerde jury de laureaat aanduidt.
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updates exitstrategie: koksijde.be/coronavirus

#TopeSterk #8670lovesyou

Winkels terug open!

Kinderen en jongeren 
terug op kamp! 

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke


