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infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 11
november
2020

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

Reserveer jouw afspraak in het gemeentehuis online
Afspraak nodig met diensten Financiën, Wonen, Stedenbouw of
Burgerzaken? Surf naar www.koksijde.be/afspraak-maken
Laatste coronamaatregelen: www.koksijde/corona
Meest recente info mondmaskerplicht: www.koksijde/mondmaskers

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 november
dag
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

hoogwater

laagwater

01:16 en 13:25
01:46 en 13:54
02:13 en 14:22
02:39 en 14:51
03:08 en 15:24
03:41 en 16:03
04:22 en 16:50
05:14 en 17:57
06:41 en 19:36
08:14 en 20:53
09:21 en 21:55
10:17 en 22:47
11:05 en 23:33
11:50
00:17 en 12:34
01:01 en 13:18
01:46 en 14:04
02:32 en 14:51
03:19 en 15:41
04:11 en 16:36
05:08 en 17:39
06:11 en 18:46
07:18 en 19:59
08:29 en 21:14
09:38 en 22:17
10:33 en 23:05
11:18 en 23:46
11:56
00:23 en 12:32
00:57 en 13:04

07:53 en 20:11
08:20 en 20:39
08:49 en 21:08
09:20 en 21:38
09:52 en 22:10
10:26 en 22:46
11:07 en 23:35
12:15
01:00 en 13:47
02:18 en 14:57
03:26 en 16:06
04:36 en 17:11
05:37 en 18:04
06:27 en 18:51
07:12 en 19:36
07:56 en 20:20
08:40 en 21:03
09:24 en 21:48
10:09 en 22:33
10:58 en 23:23
11:53
00:19 en 12:54
01:21 en 13:59
02:29 en 15:11
03:57 en 16:27
05:04 en 17:23
05:50 en 18:07
06:28 en 18:43
07:01 en 19:15
07:30 en 19:44

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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 feestdagen, 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.
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Bescherm anderen en
jezelf
Respecteer de zes gouden regels.
Was je handen, hou afstand,
beperk nauwe contacten, doe je
activiteiten liefst buiten. Denk aan
de kwetsbare mensen en volg de
regels over bijeenkomsten.

6-8
Seniorenadviesraad biedt
cursussen aan
De SAR organiseert wekelijks
kleinschalige activiteiten en dat
coronaproof.

En verder:

11
Nieuw hockeyterrein
ingeslagen
De lokale hockeyclub is intussen
helemaal geïnstalleerd op de
nieuwe uitvalsbasis aan sportpark
Hazebeek. Tij-dingen sprak met
Nathalie Jacob, voorzitter van de
hockeyclub.

24-25

Bestuur
Iedereen mee
Senioren

4
10-11

Cultuur en erfgoed
Abdijmuseum Ten Duinen

13

NAVIGO-museum

14

Reveil

15

Vereniging in de kijker

16

Jeugd

17-18

Milieu

20-21

Ondernemer in de kijker

22

Begraafplaatsen in de
kijker

Sport

In onze gemeente vind je
twee kerkhoven en twee
begraafplaatsen. Deze locaties
bieden naast stilte ook een
soort schoonheid. Leer deze vier
verborgen plekjes kennen.

Jubilarissen

26

Burgerlijke stand

27

32-35

23-25

Storm Odette

28-29

In woord en beeld

30-31

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 36-37
Halloween

39

Burgerparticipatie: eerste realisaties
iedereenmee.koksijde.be zijn afgerond
In

Koksijde willen we jou zoveel mogelijk betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten. Het platform
iedereenmee.koksijde.be is de tool die Lokaal Bestuur Koksijde hierbij gebruikt. De eerste concrete
realisaties zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeentediensten. Enkele voorbeelden:

Grondmarkerkeringen Noordzeedreef
In deze straat zijn twaalf extra grondmarkeringen
en één extra verkeersbord aangebracht om de
voorrangsregel (van rechts) te benadrukken.
Bandenspanning
Binnen het project van de deelfietsen wordt een
lastenboek opgemaakt om degelijke fietspompen
aan te kopen. Dus dit is nog onder voorbehoud.
De fietspompen zouden een plaats krijgen aan de
parkings, zoals aan het station en het gemeentehuis.
Er wordt verder uitgekeken naar andere geschikte
plaatsen.
Pictogrammen op regenboogzebrapad
Op het kleurrijke zebrapad staat o.a. de aanbeveling om gsm-gebruik te vermijden terwijl je de straat
oversteekt. Het aanbrengen van deze pictogrammen zit voorlopig nog in een testfase.
Laat je idee achter
Via iedereenmee.koksijde.be is het als burger mogelijk om op elk moment een idee achter te laten of een
vraag te stellen.
Hoe log ik in op het platform?
Log in door je aan te melden met je voornaam, naam en e-mailadres. Je kunt ook je Google- of Facebookaccount gebruiken. Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar voor anderen.
Weet je hoe…
je te weten komt welke persoon er achter jouw straatnaam zit? Ook dit idee werd geplaatst op
iedereenmee.koksijde.be. Lees meer op blz. 19 of surf naar www.koksijde.be/straatnamen.

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Net voor de Tweede Wereldoorlog vertrekt de derde bloemencorso (bloemenstoet, red.) in Sint-Idesbald.
Op de foto zie je Marie-Thérèse Dhooghe op kop met haar fietsje, vergezeld door haar moeder. MarieThérèse wint de eerste prijs voor de mooiste versieringen.

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

De burgemeester aan het woord
Sinds vorige zondag is het opnieuw vroeg donker, want het winteruur is van kracht. Ideaal dus om het thuis
extra gezellig te maken. En dat is zeker aangewezen in deze coronatijden. Traditiegetrouw is november een
maand waarin we denken aan de mensen die hier niet meer zijn. Daarom zoomt de redactie van Tij-dingen
in op onze begraafplaatsen en kerkhoven.
T-d: Onze gemeente beschikt over een uitgebreide
waaier funerair erfgoed.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt.
En deze periode is een moment waarop we meer
stilstaan bij onze overledenen. Heel wat van mijn
dichte familieleden hebben hun laatste rustplaats
op het kerkhof van Koksijde-Dorp. Mijn ouders, mijn
nonkel, mijn broer en mijn eerste echtgenote die op
jonge leeftijd stierf. Ik vind dat het wel iets doet dat
onze gemeente veel inspanningen levert om die
laatste rustplaatsen te onderhouden. Er zijn de serene
begraafplaatsen waar onze overleden inwoners hun
laatste rustplaats hebben. Daarnaast is er het Coxyde
Military Cemetery dat zeker op Wapenstilstand
een bezoekje waard is. Wist je trouwens dat dit de
grootste militaire begraafplaats is aan onze kust? Er
liggen 1.507 slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog en
155 uit de Tweede Wereldoorlog. Op 11 november
worden ze herdacht tijdens een bloemenhulde op
het Engels Kerkhof.”

niet op onze lauweren. We blijven het fietsbeleid in
de gemeente enthousiast voortzetten en iedereen
motiveren om zoveel mogelijk met de fiets te rijden.
Het is gezond en tegelijk ook nog goed voor het
milieu.”

T-d: Koksijde eindigde opnieuw in de top-drie als
fietsgemeente 2020. Trots?
Burgemeester: “Het is niet onze eerste erkenning op
dat vlak, maar het doet altijd deugd natuurlijk als
externen zeggen dat je goed bezig bent. Het bewijst
dat we de juiste weg zijn ingeslagen, maar we rusten

Onze gemeente zal extra aandacht besteden aan
mensen die wat geïsoleerd zijn. Ken je iemand die
hulp nodig heeft? Contacteer dan zeker het Sociaal
Huis: 058 53 43 10. Hou onze socialemediakanalen
en website zeker in de gaten om op de hoogte te
blijven.”

T-d: In deze Tij-dingen roept Lokaal Bestuur
Koksijde nogmaals op om de coronamaatregelen
op te volgen. Heeft u nog een boodschap voor
onze inwoners?
Burgemeester: “Koksijde ontsnapt niet aan de
tweede coronagolf. Meer dan ooit moeten we
met zijn allen alert blijven. Blijf de zes gouden regels
volgen: was je handen, hou afstand, beperk nauwe
contacten, doe je activiteiten liefst buiten, denk
aan kwetsbare mensen en volg de regels over
bijeenkomsten. Download Coronalert, die app geeft
aan of je in contact bent gekomen met een besmet
persoon. Heel handig om de brandhaarden in te
dijken.

Volg deze tips

Gebruik uw
gezond verstand

Volg de algemene richtlijnen

Respecteer uw bubbel

Respecteer de
hygiënerichtlijnen

Volg de aanwijzingen in de
handelszaken

Blijf thuis bij symptomen

mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

Hou 1,5m afstand

Wandel rechts en wees
hoffelijk

Meest recente info: www.koksijde.be/corona

Mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

Download nu de contactopsporingsapp
De Coronalert app is het nieuwe 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, bus of op
café 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 verplicht is.
Let wel: het is altijd verplicht om een mondmasker bij te hebben
voor als de afstand niet gegarandeerd kan worden.

Quarantaine en isolatie: hoe werkt het?
Quarantaine betekent dat je preventief wordt afgezonderd om een mogelijke verspreiding van het
coronavirus te beperken. Test je tijdens je quarantaine positief, dan moet je zeven dagen in isolatie.

Je moet in quarantaine als:

 je je ziek voelt, maar nog geen positieve
coronatest hebt afgelegd
 je contact had met een persoon die corona
heeft
 je op reis was in een land waar veel personen
corona hebben (rode zone)
Deze quarantaine voor het coronavirus duurt
gemiddeld zeven dagen.
Procedure
 blijf zeven dagen thuis
 doe een coronatest, vijf dagen nadat je
• contact had met een besmette persoon
• thuiskomt van een reis in een rode zone
 Test je negatief? Je mag na zeven dagen uit
quarantaine
 Test je positief? Blijf zeven dagen extra in je huis.
Volg de procedure Isolatie (zie rechterkolom)

Je moet in isolatie als:

 je positief test op het coronavirus.
De isolatie duurt minstens zeven dagen.
Procedure
 blijf zeven dagen thuis
 Ben je na zeven dagen nog ziek of word je ziek?
Blijf in je huis tot je niet meer ziek bent
Wat moet je doen
 ga niet naar buiten
 je mag in je tuin of op je terras zitten
 laat geen andere personen in je huis
 je mag niet op bezoek
 zet je ramen open
 poets elke dag wat je veel aanraakt
 blijf weg van de personen die in je huis wonen
 gebruik andere spullen, een andere bad- en
slaapkamer en toilet dan je huisgenoten

Wat moet je doen
 draag altijd een mondneusmasker
 je mag alleen naar de apotheek, de dokter of de
supermarkt
 laat geen andere personen in je huis
 je mag niet op bezoek bij andere mensen
 je mag wel in je tuin of op je terras zitten
 meet twee keer per dag je temperatuur
 zet je ramen open
 poets elke dag wat je veel aanraakt
 gebruik andere spullen, een andere badkamer
en toilet dan je huisgenoten
Mag je werken?
Als je kan thuis werken, moet je thuis werken. Je
gaat dus niet naar kantoor. Als dat niet mogelijk
is, krijg je een attest van de dokter. Je kan ook
beroep doen op de uitkering voor tijdelijke
werkloosheid. Zelfstandigen doen beroep op een
overbruggingsrecht.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie
niet? Dan krijg je een straf of boete.
Meest recente informatie:
www.info-coronavirus.be/quarantaine-isolatie

Deze maatregelen gingen in op 9 oktober en duren zeker t.e.m. 9 november.

Meer info op www.info-coronavirus.be

Wijkdirecteur Dirk Calcoen geeft
fakkel door aan Mario Van Imschoot
Na jarenlange dienst bij de politie
Westkust, sluit commissaris Dirk
Calcoen (derde van links) zijn
carrière af om te genieten van
zijn pensioen. Hoofdinspecteur
Mario Van Imschoot treedt vanaf
1 november in zijn voetsporen als
hoofd van de wijkdienst Koksijde.
Hoofdinspecteur Van Imschoot
(uiterst links) kent de politie
door en door. Hij startte zijn
carrière bij de gemeentepolitie
Koksijde in september 1989. In
januari 1997 kon hij aan de slag
bij de toen opgerichte lokale
opsporingsdienst van de gemeentepolitie Koksijde.
Bij de hervorming zette hij in januari 2002 zijn functie verder bij de lokale recherche van PZ westkust. In
januari 2009 promoveerde hij tot hoofdinspecteur bij PZ Spoorkin als directeur operaties en directeur van
de lokale recherche. In maart 2017 keerde hij als hoofdinspecteur terug naar de lokale recherche van PZ
Westkust toen hier een plaats vrijkwam.

Rowie David nieuwe wijkagent Sint-Idesbald
De wijkdienst Koksijde is sinds kort een werkkracht rijker.
Maak kennis met Rowie David, zij is het nieuwe gezicht
van Sint-Idesbald. Na een carrière van vijf jaar bij de
interventiedienst maakt zij de overstap naar de wijk.
Wat doet een wijkagent?
Ten eerste onderhoudt een wijkagent nauwe contacten
met de buurt. Hij of zij treedt bemiddelend op en is
zichtbaar aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat ook in
voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke
opdrachten zoals:
 controleren van adresveranderingen en nazicht verblijf
 signaleren van incidenten in de wijk
 bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en
notarissen
Wil je weten wie jouw wijkinspecteur is?
Surf dan naar www.politiewestkust.be, klik op contact en vervolgens op je wijk.
Je geeft vervolgens je straat en huisnummer en klikt daarna op zoeken.

Is jouw fiets verplicht verlicht?
De dagen worden korter en dan is het belangrijk dat je wordt gezien. Naast fietsverlichting, zijn ook
goedwerkende remmen en reflectoren cruciaal voor de verkeersveiligheid. Tot eind januari controleert de
politie extra op o.a. fietsverlichting.
Wanneer je tijdens de controles op de openbare weg niet verplicht verlicht bent of niet voldoet aan de
andere technische eisen dan volgt een sanctie. Je riskeert (naargelang de overtreding en je leeftijd) een
onmiddellijke inning, een proces-verbaal of een brief aan je ouders om verkeerslessen te volgen.

Mindermobielencentrale zoekt chauffeurs
Rij je graag met de wagen? Ben je sociaal ingesteld? En heb je enkele uren per week tijd?
Dan is dit iets voor jou. Als vrijwillige chauffeur sta je in voor het vervoer van minder mobiele mensen.
Je voert hen naar de kapper, een medische afspraak of een bezoekje bij vrienden. Je helpt ook bij
het in- en uitstappen als dat nodig is.
Teamwork
Je krijgt een onkostenvergoeding (per kilometer),
de vrijheid om te rijden wanneer je zelf wil en een
aanvullende verzekering (je rijdt met je eigen wagen).
Bovendien kom je terecht in een leuk team. Als
chauffeur breng je niet alleen Koksijdenaars van punt
A naar punt B, je doorbreekt ook het sociaal isolement
van mensen. Maak het verschil.
Heb je interesse?
Neem dan contact op via 058 53 43 30 of
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

“Hou contact met kwetsbaren en ouderen,
zeker nu eenzaamheid op de loer ligt”
Ons leven is op zijn kop gezet door een virus dat onze vrijheid beperkt. Contact houden met ouderen en
kwetsbare mensen is nu heel belangrijk, want door het coronavirus blijven juist deze mensen veel thuis.
Eenzaamheid en verveling liggen op de loer.
Hieronder vier tips om die eenzaamheid tegen te gaan:
1. Bel meer en langer
Is oma gewend aan wekelijks bezoek dat vanwege corona niet meer komt? Spreek dan af om in plaats
daarvan regelmatig te bellen. Maak daar samen afspraken over. Dat kan bijvoorbeeld met een schema:
spreek af wie wanneer belt.
2. Schrijf kaarten en brieven
Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken thuis. Investeer die gewonnen tijd door een brief of
kaart te schrijven. Dat kun je doen met je eigen ansichtkaarten en enveloppen. Of maak gebruik van de
Koksijdekaart, gratis te verkrijgen via onze gemeentediensten.
3. Speel samen online spelletjes
Van veel populaire spellen zijn ook digitale
varianten gemaakt die je online met of tegen
elkaar speelt. Scrabble of schaken zijn perfecte
voorbeelden om een eenzame dag te
doorbreken.
4. Meldpunt tegen eenzaamheid
Lokaal Bestuur Koksijde roept je op om aandacht
te hebben voor kwetsbaren en ouderen in je
onmiddellijke omgeving. Ken je iemand die hulp
nodig heeft, het risico loopt om geïsoleerd te
raken en mogelijk essentiële informatie mist?
Ga langs of telefoneer regelmatig. Bied zelf hulp
aan of neem contact op met de diensten van
het Sociaal Huis.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 42 - www.sociaalhuiskoksijde.be

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

De Seniorenadviesraad houdt het graag veilig en daarom organiseren ze momenteel geen lezingen of
activiteiten. Wil je graag iets bijleren of heb je nood aan beweging? De SAR organiseert wekelijks enkele
kleinschalige activiteiten, coronaproof en met een beperkt aantal personen.
Lessen Android en iPhone
Krijg je door het coronavirus minder bezoek? En dat terwijl je daar eigenlijk altijd naar uitkijkt? Misschien voel
je je daardoor eenzamer en wat geïsoleerd? Dat geldt zeker als je (nog) niet met de digitale middelen uit
de voeten kan. Daarom organiseert de SAR lessen smartphone en iPhone voor senioren: Alles voor in je kot.
In deze cursus leer je werken met je smartphone/tablet. Breng dus je eigen toestel mee.
Wat leer je?
√ basisvaardigheden tablet
√ apps installeren en gebruiken
√ foto’s en video’s maken
√ informatie zoeken op internet
√ e-mails versturen en ontvangen
√ veilig met je tablet werken
√ skypen of telefoneren via internet
Lessen Nederlands voor anderstalige senioren - Beginnerscursus
Ken je iemand die weinig of geen Nederlands spreekt? En wil hij of zij dat graag leren? De spreekateliers
zijn de geknipte momenten hiervoor en dat terwijl je nieuwe mensen ontmoet. Er wordt gesproken over
het dagelijkse leven. Iedereen heeft de vrijheid om een idee voor te stellen. Via taalspelletjes kweek je
de moed om te durven spreken. En je mag fouten maken. Elkaar leren kennen en de taal oefenen,
dat is wat telt.
Lessen Tai chi voor senioren
Tai chi is effectief als valpreventie, bevordert de energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde
bloedsomloop en werkt rustgevend voor lichaam en geest. Een manier van bewegen waardoor je volledig
tot jezelf komt. Kortom: een veilige manier om de coronaperiode te trotseren.
Vragen? Contacteer katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42.
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn dat deze activiteiten niet of op een alternatieve manier doorgaan.
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Werkzaamheden
Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden
zorgen meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde
informeert je zo goed mogelijk over de planning.
Het meest recente overzicht vind je op onze website
via www.koksijde.be/wegenwerken.
De Technische dienst houdt deze pagina (dagelijks)
up-to-date.

Geplande werken
Via de kaart van geopunt, de link staat op
www.koksijde.be/geplande-werken, raadpleeg je
de wegeniswerken die hinder veroorzaken.
Overzicht van plaatsen waar de komende weken
en maanden werken gepland zijn:
 Renovatie Polderstraat
 Aanleg voetpad NAVIGO-museum
 Aanleg fiets- en wandelpad in de Dorpsstraat
 Vernieuwen persleiding Witte Burg
 Herstel Vrijheidsstraat

Werken in uitvoering
Koksijde-Bad: parking Ter Duinenlaan
Uitbreiding van de openbare parking naast het
Politiehuis. Ook de voetpaden en opritten worden
aangepast.
Koksijde-Bad: heraanleg van de Hagedoornstraat
en de Lusthuisjesstraat
Start van de werken was voorzien voor eind oktober.
Er worden nieuwe rioleringen aangelegd.
Sint-Idesbald: heraanleg voetpaden op de Zeedijk
tussen Grardplein en Zavelplein
Een gedeelte van het voetpad is opgebroken.
In dit deel zijn de nutsmaatschappijen ondertussen
gestart met de aanleg van nieuwe leidingen. Na de
aanleg van leidingen, start men met een volgende
fase en herhaalt men telkens deze werkwijze.
De werken evolueren van het Zavelplein richting
G. Grardplein.

Gebruik je het openbaar domein?
Ben je toe aan nieuwe ramen of een klein herstel aan je dak?
Plan je een verhuis of leg je je tuin of oprit aan? Of kies je voor
een volledige verbouwing van je woning?
Dan volstaat je tuin of oprit dikwijls niet om de materialen
te plaatsen of om werkzaamheden uit te voeren met
een kraan, container, verhuislift of vrachtwagen.
In dat geval maak je gebruik van het openbaar
domein. Daarvoor heb je een vergunning nodig
en die vraag je aan bij Lokaal Bestuur Koksijde.
Praktisch
Deze vergunning aanvragen kan makkelijk
via www.koksijde.be door in de zoekfunctie
gebruik openbaar domein of werven in te
geven. Daarna klik je op Doe je aanvraag.
Of surf rechtstreeks naar de pagina
www.koksijde.be/werven. Geen computer
of internet? Maak dan een afspraak bij de
dienst Stedenbouw.

Wie was Lievinus van Damme?
De kronieken van de Duinenabdij hebben ons uitzonderlijke lijsten van monniken en lekenbroeders
overgeleverd: honderden, zelfs enkele duizenden namen over een periode van bijna zeven eeuwen.
De leden van de abdijgemeenschap werden meestal anoniem begraven op het grafveld ten noorden
van de abdijkerk. Af en toe wordt die anonimiteit toch doorbroken.
In 1975 werd, bij opgravingen in de
noordoostelijke hoek van de pandgang,
een kleine vloertegel bovengehaald:
gebakken, ongeglazuurd en deels
afgebroken. Toch stond er nog leesbare
tekst op: dans lievin van d[…]me
sta[rf] in t iaer [..]. En hoe weinig
dat ook is, het is de sleutel naar
Duinheer Lievin van Damme.
De vorm van de letters en het
gebruik van het Nederlands
verwijzen naar de 16e eeuw.
De aanspreektitel dans
verwijst naar een monnik,
zij werden aangesproken
als dom of damps. In de
lijsten komt dan alleen
Lievin van Damme in
aanmerking.
Veurnse Noordwatering
Lievin of Livinus van Damme is de
eerste monnik die de kloostergelofte
aflegde onder abt Robrecht de
Clercq (1519-1557). Hij was enkele
jaren watergraaf en later portier. Als
watergraaf had hij de leiding over de
Noordwatering van Veurne, die instond
voor de waterhuishouding in heel
de regio. Als portier bepaalde hij
wie toegang kreeg tot de abdij en
beheerde hij de gelden waarmee
hij armenzorg verstrekte. Twee
belangrijke functies, maar zijn
topaanstelling was die van prior.
Van 1563 tot 1566 was Lievin in de
abdij de belangrijkste man na de abt
en die verbleef vaak in Brugge.
We weten niet precies wanneer van Damme overleden is – vermoedelijk in 1572 of 1573 – want de datum
van zijn overlijden ontbreekt op de tegel. De tekst betekent waarschijnlijk: Dom Lievin van Damme, die stierf
in het jaar… Veel lijkt dit niet. En toch.
Collectie Duinenabdij
Het graftegeltje sluimerde decennia lang in de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen. Pas toen de
tekst werd herbekeken en een zoektocht naar de betekenis begon, bleek dat dit graftegeltje wel wat te
vertellen had. De graftekst laat Lievinus van Damme uit de naamlijsten naar voor springen. Zijn loopbaan in
de abdij toont dat hij het vertrouwen en het aanzien van zijn kloostergemeenschap genoot. En dat wordt
alleen maar bevestigd door een eigen graf in het abdijcomplex, aangetoond door dat graftegeltje.
Zijn skelet werd helaas nog niet teruggevonden.
Meer weten over het Abdijmuseum Ten Duinen? Surf naar www.tenduinen.be.

Kunstwerk van Permeke en Spilliaert
aangekocht door Koksijde
Zeezichten en het NAVIGO-museum gaan hand in hand. Zeezichten is niet alleen de titel van een mini-expo
(#zeezichtNAVIGO, nog gratis te bezoeken tot 4 januari), maar ook het onderwerp van twee aanwinsten
voor onze gemeente. Twee prachtige schilderijen, geschilderd door twee kleppers: Constant Permeke en
Léon Spilliaert.
Constant Permeke - Marine (1925-1927)
Constant Permeke (1886-1952) geldt als één
van de belangrijkste vertegenwoordigers
van het Vlaams expressionisme. Met zijn
aparte techniek, die schilderen en tekenen
combineerde, verbeeldde hij landschappen.
Hoewel hij geboren is in Antwerpen, werd de
Noorzeekust al snel zijn (tijdelijke) woonplaats
én het onderwerp van veel werken. Aan
de Oostendse kade, op zee of in het
visserskwartier gaf hij zijn ogen de kost, waarna
hij de zeelieden, vissers(vrouwen) en marines
in herkenbare expressieve stijl aan het doek
toevertrouwde. In het midden van de jaren
1920 schilderde hij talloze zeegezichten,
waaronder ook de aangekochte Marine.
Permeke was sterk verbonden met Oostende,
maar de familie had ook nauwe banden met
Oostduinkerke. Henri Permeke, vader van
Constant, werd hier begraven (naast schilder
Louis Artan). Zijn broer Edouard (nonkel
van Constant) was dan weer pastoor in
Oostduinkerke tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Léon Spilliaert - Marine (1935)
Léon Spilliaert (1881-1946) was een autodidact
en een buitenbeentje in de Belgische
schilderkunst. Tijdens zijn beginjaren leunde
hij aan bij het symbolisme, maar doorheen
zijn verdere carrière bleek hij moeilijk onder
te brengen in één stijl. Hij was ook meer
tekenaar dan schilder en werkte vooral in
gouache, aquarel, inkt, pastel en potlood.
Net als tijdgenoot (en vriend) Permeke was
Spilliaert een man van de zee. De geboren
en getogen Oostendenaar haalde zijn
inspiratie uit nachtelijke zwerftochten door zijn
geboortestad en lange wandelingen langs
het strand. Zijn meest bekende werken, uit
de vroege twintigste eeuw, schepten een
desolaat en donker beeld van de wereld,
maar later kroop er meer licht in zijn werk. Het
werk Marine is daar een mooi voorbeeld van.

Hou je van de zee? En van schilderkunst?
Dan zijn deze twee meesterwerken van twee topschilders meer dan het bekijken waard.
Info: www.navigomuseum.be

Mis het niet: Reveil breekt
de stilte op Allerheiligen
Het project Reveil brengt mensen samen met woord en muziek. Op zondag 1 november zorgt het
eendagsevenement naar jaarlijkse gewoonte voor sfeer en warmte. Voor het eerst organiseert Lokaal
Bestuur Koksijde een dubbele editie: geniet van de sfeervolle muziek en de poëzie op het Sint-Pieterskerkhof
in Koksijde-Dorp en de gemeentelijke begraafplaats van Oostduinkerke.
Gemeentelijke begraafplaats, Oostduinkerke-Dorp
 Loogaroo (om 10.30, 11.30 en 12.30 uur)
 poëzie op verschillende locaties op de begraafplaats (doorlopend van 10.30 tot 13 uur)
Sint-Pieterskerkhof, Koksijde-Dorp
 Les Bandits (om 15.30, 16.30 en 17.30 uur)
 poëzie op verschillende locaties op het kerkhof (doorlopend van 15 tot 18 uur)

Loogaroo is een duo dat bestaat uit de muzikanten Pablo Golder (accordeon) en Florian De Schepper
(akoestische gitaar). Samen spelen beide vrienden ook nog met de funky folky band Zigo en het
jazzensemble Les Bandits.
Les Bandits is een
gepassioneerd kwintet
(jazz/pop) met Gentse
roots. De eigenzinnige
composities zijn typerend
voor de band, ook door
de originele combinatie
van instrumenten
waardoor stemmige,
intieme melodieën
afgewisseld worden door
ritmische virtuositeit.
Gratis toegang.
Deze activiteit houdt rekening
met de meest recente
coronamaatregelen.

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

Les Bandits

Expo Dach 2.0: uitstel is geen afstel
Voor wie uitkeek naar de tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde in samenwerking met S.M.A.K.,
hebben we goed nieuws. Vanaf april 2021 heten we jou met veel plezier welkom op deze tentoonstelling.
Na Ungenau (Geel, 2015), TRUST (Luik, 2018) en House of Opportunity (Menen, 2020) is dit de vierde expo
waarbij een selectie werken uit de collectie van het museum wordt tentoongesteld op een externe locatie.
Volg de facebookpagina van het Kunstencentrum Ten Bogaerde en blijf op de hoogte!

Wil jij een tentoonstelling organiseren in 2022?
P

OPROE

De geplande expo’s van dit jaar worden verplaatst naar 2021, maar wij blijven op zoek
naar nieuw talent. Wil jij jouw werken tonen aan het Koksijdse publiek? Lees dan de
tentoonstellingsvoorwaarden na op www.koksijde.be/tentoonstelling-organiseren.
Bezorg je kandidatuur met CV en portfolio aan dienst Cultuur & Erfgoed
(cultuur@koksijde.be) en wie weet word jij uitgekozen. Veel succes!
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“Wij zijn pittige jonge dames die
graag buitenkomen… en genieten
van een hapje en een drankje”

ker

Charlotte Deltombe, voorzitter van Best Pittig Koksijde:

in g i n de

Na een atypisch jaar hebben we een gesprek met Charlotte Deltombe. Zij is al sinds de oprichting in 2014
heel actief bij Best Pittig. Ze kijkt er naar uit om er binnenkort weer in te vliegen en te genieten van pure
me-time in gezelschap van pittige vrouwelijke leeftijdsgenoten.
Tij-dingen: Wat is het doel van
jullie vereniging?
Charlotte Deltombe: “Als
vereniging vallen wij onder
Markant, maar wij richten ons
naar jonge vrouwen tot 45 jaar.
Dames die graag nog eens
buiten komen, maar er moeilijk
toe komen door de combinatie
werk en gezin. We organiseren
maandelijks een originele activiteit:
een kennismaking met een nieuwe
hobby of een unieke ervaring
waarbij je fijne contacten legt. Ons
doel? Vrije tijd bijkruiden.”

Zo schonken we al 6.000 euro aan
Elora Nieuwpoort en richtte de
palliatieve afdeling van az West in
Veurne een huiselijke kamer in met
onze schenking.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Charlotte: “Elke vrouw jonger
dan 45 jaar kan lid worden van
Best Pittig. Wij hebben een erg
gevarieerd publiek, maar stuk
voor stuk zijn het toffe meiden
die graag eens het huis uit zijn en
nieuwigheden ontdekken. Ons
lidgeld bedraagt jaarlijks 45 euro.”

T-d: Vat de geschiedenis van Best
Pittig eens samen.
Charlotte: “Lien Devloo en ikzelf
hebben Best Pittig opgericht
in september 2014, op vraag
van de dames van Markant. Zij
merkten op dat er een nood was
bij vrouwen van mijn leeftijd om
af en toe iets leuks te doen met
vriendinnen en leeftijdsgenoten.”

T-d: Welke activiteiten
organiseren jullie?
Charlotte: “We doen ons best
om heel verrassende activiteiten
te voorzien en ook om nieuwe en
toffe zaken in de streek in de kijker
te zetten. We organiseerden al
workshops muurklimmen, boksen,
yoga+SUP en garnaalkruien, maar
bv. ook een kerstontbijt waarbij
de kinderen welkom waren. Ook
de creatievelingen vinden bij ons
zeker hun gading. Op 19 november
introduceren we je in de wereld
van de Japanse opruimgoeroe
Marie Kondo. Wil je meer weten
over onze activiteiten? Volg ons
dan op Facebook.”
“Dit jaar kunnen we helaas geen Soirée
Féminine organiseren, maar houden we een
grote inzameling van BH’s en oude brillen”

T-d: Wat waren de belangrijkste
hoogtepunten tot nu toe?
Charlotte: “Het is moeilijk om er
één iets uit te pikken, maar ik denk
met veel plezier terug aan ons
weekend naar Durbuy.
Een bende toffe madammen,
een gevuld programma met een
mix van avontuur en relaxatie en
dat overgoten met een hapje
en een drankje. Wat heb je nog
meer nodig? Ook onze Soirée
Féminine is altijd een schot in de
roos. Dat is een pop-upbeurs met
lokale handelaars die we jaarlijks
bij Garage Marrannes organiseren
ten voordele van een goed doel.

Contact
bestpittigkoksijde@gmail.com
Facebook: Best Pittig Koksijde by Markant
www.markantvzw.be/best-pittig

Lien Devloo

Charlotte Deltombe

Huiswerkklas TOP(PIE) zoekt helpende
handen om jongeren een boost te geven
TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar.
In deze huiswerkklas krijgen kinderen extra
ondersteuning bij het leren leren. Het doel van
deze TOPPIE-klas is om kinderen de kans te geven
om zich te ontplooien tot betere studenten.
Teamwork
De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle
lagere scholen. Eén (of twee) keer per week
begeleiden de vrijwilligers, samen met Shirley
Tyteca (verantwoordelijke van dit project), acht
kinderen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens
het maken van hun huiswerk, het leren plannen
en organiseren. Ze maken ook ruimte voor een
praatje. De huiswerkklas duurt van 16.15 tot
17 uur.
Eén keer in de maand, telkens op
woensdagochtend, komen alle vrijwilligers
samen om te overleggen of te brainstormen. Elke
vrijwilliger staat samen met minstens één of twee
andere vrijwilligers in een team en loopt eerst een
tijdje mee vooraleer hij of zij voor de leeuwen
wordt gegooid.
Werk je graag met kinderen of ken je oudleerkrachten, (groot)ouders die dit graag doen?
Mooi. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers.
Meer info? 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be

Zin in een leuke uitdaging tijdens
de paas- of zomervakantie?
Word animator, begeleid kinderen op de speelpleinwerking en bezorg hen een onvergetelijke vakantie.
Bovendien kom je terecht in een supertof team en verdien je nog een mooi bedrag ook.
Om aan de slag te gaan als volwaardige monitor volg je een animatorcursus. Tijdens deze cursus leer je alle
vaardigheden om kinderen of jongeren te begeleiden. EHBO, communicatie en allerlei soorten spelen: je
leert het allemaal. Verschillende organisaties bieden een animatorcursus aan tijdens de kleine en grotere
vakantieperiodes. Na je cursus loop je stage
(50 uur). Dat kan op De Speelveugel
(gemeentelijke speelpleinwerking). Vraag meer
info op de jeugddienst.
Is de functie van monitor voorlopig nog
een stap te ver? Ga dan aan de slag als
hulpmonitor.
Contact: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be
Info: www.koksijde.be/word-monitor

Nieuw: slaapklasje in de gemeenteschool
van Oostduinkerke
Sinds het verdwijnen van het Dommelplekje was
er een gebrek aan mogelijkheden om kleuters
’s middags een dutje te laten doen.
Op initiatief van de kleuterjuffen en met
steun van het schoolbestuur organiseert de
gemeenteschool van Oostduinkerke daarom zelf
een slaapklasje.
De juffen houden de kinderen vanop afstand
in het oog via een babyfoon met videofunctie.
Ondertussen dromen de peuters weg in hun
knusse bedjes. Het aanbod valt alvast in de
smaak van de ouders.

Leer met een instrument spelen
in tien lessen
De Muze is een muziekproject voor kinderen, jongeren en volwassenen. Vrijwillige lesgevers geven in
hun vrije tijd muziekles aan kinderen, jongeren en volwassenen. Zo biedt de Muze drum-, piano-, viool en
gitaarles aan.
De individuele lessen worden aangepast aan jouw niveau.
De leraars houden zich aan de coronamaatregelen die
specifiek zijn vastgelegd voor dit project.
Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

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

Ook PZ Westkust en Brandweerzone Westhoek
lanceren af en toe interessante jobaanbiedingen.
Brandweer Westhoek:
www.brandweerwesthoek.be/vacature
Politie Westkust: www.politie.be/
5461/vragen/werken-bij-de-politie

Wie schuilt er achter onze straatnamen?
De gemeente Koksijde telt meer dan 600 straten. Veel van deze namen verwijzen naar personen die een
belangrijke betekenis hadden voor onze gemeente. Op www.koksijde.be/straatnamen vind je meer info
over deze illustere dames en heren. Wist je dat de acht-septemberstraat verwijst naar de bevrijding van
Oostduinkerke in 1944?
Tijl Uilenspiegelpad: volksheld. Tijl Uilenspiegel
komt oorspronkelijk uit een Nederduits volksboek
(waarschijnlijk ca. 1483) waarin de boerenjongen de
stedelingen en de overheid fopt. In het proza-epos
van Charles de Coster werd Tijl het symbool van de
Vlaamse vrijheidsstrijd tegen Spanje in de 16e eeuw.
Willem Elsschotlaan: pseudoniem van Alfons De
Ridder. Elsschot (1883-1960) kwam uit Antwerpen werd
bekend als Vlaams romanschrijver (Lijmen, 1924 - Kaas,
1933 en Het dwaallicht, 1946). Zijn roman Tsjip speelt
zich o.a. af in Koksijde. Hij verbleef in villa Kerkepanne,
Willem Elsschotlaan 9.
Acht-septemberstraat: op 8 september 1944
sneuvelden Marcel Coussaert en Jean Torreele tijdens
een vuurgevecht in Oostduinkerke ter hoogte van
de gemeenteschool. Op dezelfde plaats werden
Gerard Depape (°1911) en Gaston Counye (°1916)
gefusilleerd. Polydoor Torreele (°1925), Louis Delanghe
(°1926) en Leopold Ureel (°1897) werden gevangen
genomen en op de hoek van de Vrijheidsstraat/
Leopoldlaan gefusilleerd.
Info: www.koksijde.be/straatnamen

Verlenging dinsdagmarkt
Sint-Niklaasplein Oostduinkerke
De dinsdagmarkt in Oostduinkerke vindt t.e.m. eind maart
plaats op de huidige locatie bij de Sint-Niklaaskerk, van 8
tot 13 uur.
Info: kevin.louwye@koksijde.be – 058 53 30 41

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.

Koksijde krijgt een wonderwoud
Lokaal Bestuur Koksijde plant een nieuw bos(je) aan in het park van het Abdijmuseum Ten Duinen. We
maken er, met steun van de provincie West-Vlaanderen, graag een Wonderwoudje van, mét een boom
voor elke pasgeborene.
Vorige maand vroegen we door middel
van een enquête al naar jouw mening via
iedereenmee.koksijde.be. Zo kreeg je de kans
om te zeggen in welk bos jij je thuis voelt. Daar
houden de ontwerpers van Bos+ rekening mee bij
de opmaak van het bosplan.
We brengen de natuur naar je toe. Zo geniet je
van een bosrijke omgeving en zorgen de bomen
voor extra verkoeling bij extreme warmte.

64 zonnepanelen brengen zon tot in de klas
Koksijde trekt de kaart van de zon en
daarom wordt de gemeenteschool van
Koksijde uitgerust met 64 zonnepanelen.
Met deze nieuwe investering brengt
onze gemeente de energie van de zon
letterlijk tot in de klas. De directie en de
leerlingen kunnen de werking en de
opbrengsten rechtstreeks meevolgen
op de computer. Dat maakt het extra
interessant.
Eerder plaatste Lokaal Bestuur Koksijde al
zonnepanelen op het dak van Tennis en
Padel Club Koksijde, feestzaal Witte Burg
en op de petanquezaal Bolledroom.
En ook daarmee stopt het verhaal
nog niet. Onze diensten zijn volop
bezig met de voorbereiding van extra
klimaatprojecten.

Dien jouw groen idee in
Een bosje of boomgaard bij jou in de buurt aanplanten? Een buurttuin uitbreiden?
Of een groen speelelement of vlindertuin aanleggen om de hoek?
Hebben jij, jouw buren of jouw vereniging een voorstel? Of broed je op een idee?
Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan jouw crowdfundingscampagne voor een
groen initiatief in en nabij je dorp of buurt!
Meld jouw project aan voor 26 november.
Tip: in buurgemeente Veurne legden de bewoners van de wijk Petit Paris een buurttuin aan.
Laat dat initiatief jou overtuigen.
Info: www.rlwesthoek.be/landschapsfonds

Premies voor succesvolle nesten
van de kerkuil hebben resultaat
In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, huist de kerkuil vooral
in boerderijen met open schuren of andere bijgebouwen. Dat gebeurt
meestal in een zogenaamde kerkuilenbak: een grote nestkast die in onze
regio wordt geplaatst op initiatief van Natuurwerkgroep De Kerkuil.
Heb je een voorstel om een extra kerkuilenbak te plaatsen, neem dan
contact op met hen.
Als dank voor de gastvrijheid en ter compensatie van kleine ongemakken
geeft Lokaal Bestuur Koksijde een jaarlijkse subsidie van 50 euro voor wie
kerkuilen vriendelijk onthaalt.
Contact
 Jan Vandromme (058 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be)
 Wim Bovens (0476 46 77 21 – info@natuurwerkgroepdekerkuil.be)
 www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Gebruik je gft-container voor bladafval
Je bent verplicht om het voetpad voor je woning proper te houden. Modder, zwerfvuil, onkruid, zand,
sneeuw en bladeren ruim je dus op. Dat is ook zo opgenomen in het politiereglement. Het groenafval
mag je natuurlijk niet met je huishoudelijk restafval meegeven. Dat is ecologisch en economisch moeilijk te
verantwoorden. Tip: wie groene vingers en een tuin(tje) heeft, kan dit groenafval thuis composteren.
Gratis inzameling t.e.m. 8 november
Is dat niet jouw ding? Gooi dan je groenafval in je container voor groente-, fruit- en tuinafval. Dat kost
normaal gezien 0,05 euro/kg. Nog tot en met 8 november gebeuren de geplande inzamelingen aan een
nultarief waardoor je het bladafval tot dan gratis kwijt kan.
Een eigen gft-container vraag je online aan via www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde of via de
klantendienst van de IVVO op 058 21 41 60.
Bladeren in de zachte berm of in je tuin mag je uiteraard gewoon laten liggen. Dat levert gratis
voedingsstoffen en zorgt voor gezondere bomen.

Tij-dingen: Nordsø, dat is een speciale naam?
Dorien Lammar: “Nordsø is Noors voor de
Noordzee, mijn grote liefde. Ik ben zo verliefd op de
zee dat ik er alles voor achterliet en samen met mijn
gezin 160 kilometer verhuisde.”
T-d: Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
Dorien: “Mensen die op zoek zijn naar lekker eten
en drinken, maar bovenal veel gezelligheid, zijn
hier aan het goeie adres! Ik ontvang hen met open
armen op een huiselijke, ongedwongen manier. Ik
doe niks liever dan anderen in de watten leggen.
En verwennerij begint bij de basis, dus die moet
goed zitten. Precies daarom zoeken we naar de
fijnste leveranciers die ons kwaliteit garanderen. Alle
producten waarmee we werken, worden door ons
zorgvuldig geselecteerd en vertellen een verhaal.
We gaan op zoek naar de beste producten uit de
streek en vullen die aan met lekkers uit eigen tuin.
Onze dagverse eitjes bijvoorbeeld. Ook alle appels,
peren en noten komen van onze eigen bomen in
Wulpen.”
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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 Dorien Lammar van Nordsø, een gezellige
koffiebar op de Zeedijk van Oostduinkerke.

onde

“Durf dromen!
En durf je dromen najagen”

En ik geef toe dat mijn timing beter kon, maar
gelukkig komt passie altijd bovendrijven en kan ik
rekenen op de steun van mijn gezin.”
T-d: Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Dorien: “Misschien toch dat Oostduinkerke mijn
grote liefde is? Zes jaar geleden zijn we hier terecht
gekomen als tweedeverblijvers. Elk weekend en
elke schoolvakantie reden we 160 kilometer om
hier zo snel mogelijk te zijn. Eind vorig jaar hebben
we de knoop definitief doorgehakt en zijn we
verhuisd. De kinderen gaan hier nu naar school,
hebben zich helemaal aangepast en wij verbazen
ons er elke dag opnieuw over hoe mooi het hier
is. Een prachtige gemeente met een heel mooie
natuur en cultuur, zeer professionele gemeentelijke
diensten en constante vernieuwing. En ook heel
ondernemingsvriendelijk. Ik ben fier om hier te
mogen wonen.”

T-d: Wat betekent de term zelfstandige voor jou?
Dorien: “Vooraleer ik in dit avontuur dook, was
ik thuisblijfmama en hielp ik mijn man - achter de
schermen - bij de uitbouw van zijn zaak. Ik ben
dankbaar dat ik dat kon doen, maar geniet er nu
dubbel en dik van om andere kanten van mezelf en
de wereld daarbuiten te ontdekken. Nordsø voelt
voor mij als thuiskomen. Ik was lang op zoek, maar
wist nooit goed naar wat precies. Nu heb ik mijn
plek gevonden, eentje waar ik helemaal mezelf
mag, kan en moet zijn.”
T-d: De coronacrisis betekende een
aardverschuiving voor veel handelaars. Geen
gemakkelijke periode om een nieuwe zaak te
starten?
Dorien: “Eerlijk? Ik was eigenlijk helemaal niet op
zoek naar een eigen zaak, maar het kwam toevallig
op mijn pad. Ik heb de kans om zelf te ondernemen
en iets moois te creëren met beide handen – en
mijn hele hart – gegrepen. Ook al leverde het
me veel bezorgde en verbaasde vragen uit mijn
omgeving op: Is het wel een goed idee om in de
horeca als zelfstandige aan de slag te gaan in
onzekere tijden als deze?

Ben je handelaar en denk je in aanmerking te komen voor deze rubriek?
Contacteer de dienst Lokale Economie via economie@koksijde.be of 058 53 30 36.

Sportsprokkels
Vier tips om met sporten te starten… en het vol te houden

1. Leg een realistisch doel vast
Niets werkt zo demotiverend als trainen zonder trainingsdoel. Ga voor kleine en realistische doelen. Zoals
Over één maand wil ik twee kilogram kwijt of Over een maand wil ik twintig push-ups achter elkaar doen.
Wanneer je dit doel binnen een maand bereikt, kies je een volgende uitdaging.
2. Beloon jezelf als het goed gaat
Liefst niet met eten, natuurlijk. Trakteer
jezelf op een nieuwe sportuitrusting als
je je doel hebt gehaald. Of bekijk een
dubbele aflevering van je favoriete
serie op Netflix.
3. Plan een vast tijdstip in
Elke dinsdagavond en
donderdagavond van 19 tot 20 uur
bijvoorbeeld. Wanneer je elke week
twee of drie keer 45 tot 60 minuten
vastzet in je agenda, zorg je ervoor dat
je je sportafspraak niet vergeet. Het
zorgt ook voor meer zelfdiscipline.
4. Stel meerdere sportschema’s
samen
Wanneer je altijd hetzelfde schema
traint, verdwijnt het plezier snel. Zoek
daarom twee of drie schema’s uit
en wissel ze af. Maandag schema
A, woensdag schema B en vrijdag
schema C. Of vier weken hetzelfde
schema en de volgende vier weken
het tweede schema, etc.

Geen Duinencross in Koksijde

Lokaal Bestuur Koksijde heeft besloten
om af te zien van de organisatie
van de wereldbeker cyclocross op
zondag 22 november. In de huidige
omstandigheden is het niet wenselijk
om deze wedstrijd te laten doorgaan.
De organisatie zonder publiek in
combinatie met de contractvoorstellen
van Flanders Classic lieten dit niet toe.

Wandelen en fietsen in
Koksijde: mooi én gezond

Geniet vanop je fiets of te voet
van de mooie natuur in Koksijde en
omstreken. De gezondheidsvoordelen
krijg je er gratis bij. Wist je trouwens
dat de verschillende tochten op ons
grondgebied in kaart zijn gebracht en
raadpleegbaar zijn op onze website?
Via www.visitkoksijde.be/natuurroutes
vind je alles terug.

Splinternieuw hockeyveld is klaar voor gebruik
Storm Odette zorgde ervoor dat het officiële openingsmoment van het hockeyterrein werd weggeblazen.
Goed – en uiteraard het meest belangrijke – nieuws voor de spelers en sympathisanten: het hockeyveld is
wel al bespeelbaar voor de competitiewedstrijden en trainingen van Hockeyclub Koksijde.
Technische fiche
Het veld is een kunststoftapijt, type waterveld, met professioneel beregeningssysteem, LED-verlichting, extra
belijning voor jeugdcompetitie en het voldoet aan de strengste normen van de Internationale Hockey
Federatie. De gemeente Koksijde investeerde in totaal 2,2 miljoen euro in het project. Daarvan subsidieerde
de Vlaamse overheid 300.000 euro.
Het aanpalende clubhuis zal beschikken over vier groepskleedkamers met douches, twee kleedkamers
voor scheidsrechters, een publiek sanitair en een bar. Dit clubhuis is nog in aanbouw en wordt in gebruik
genomen in 2021.
Finse looppiste uitgebreid
Rondom het hockeyveld is ook een uitbreiding aangelegd van de bestaande Finse looppiste: je kan nu
ruim 550 meter extra joggen op houthaksel, een ideale zachte loopondergrond om blessurevrij te blijven. In
totaal is deze piste op Sportpark Hazebeek nu 1,35 kilometer lang.

Hockeyclub Koksijde: aantal inschrijvingen
boomt dankzij nieuwe accommodatie
Sinds 2014 is er een hockeyclub in deze regio, eerst in Veurne en nu in onze gemeente. Tijdens de
beginjaren kregen ze een extra duwtje in de rug dankzij de uitstekende prestaties van de Red Lions.
Het hoogtepunt, een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio, zorgde voor een nieuwe boost.
Ook vandaag is hockey populair in deze streek en dat zal zeker zo blijven nu er een hockeyveld is in
Oostduinkerke.
Hockeyclub Koksijde traint op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op zaterdag is er competitie. De eerste
competitiematch op het nieuwe veld vond plaats op zaterdag 26 september.
Leden: 140 waaronder 122 spelers en 18 vrijwilligers (trainers, bestuursleden)
Ploegen in competitie: U10 – U14 – U19
Check meer foto’s op www.koksijde.be/fotoalbum

Het programma Unieke StadsProjecten (USP) op Focus/WTV zette onze jeugd en de gemeentelijke
sportaccommodatie in de kijker met ons splinternieuwe hockeyveld als blikvanger.
Herbekijk de aflevering via deze link: www.koksijde.be/unieke-stadsprojecten-usp

Hockey Club Koksijde is blij met nieuwe thuis

“We zouden graag de Red Lions of de Red
Panthers ontvangen in onze gemeente”
De lokale hockeyclub is intussen helemaal geïnstalleerd op de nieuwe uitvalsbasis aan sportpark Hazebeek.
Voor de redactie van Tij-dingen was dit het geknipte moment voor een gesprek. “We zijn de gemeente heel
dankbaar voor deze accommodatie. Zo blijven we groeien.”
Tij-dingen: Waarvoor staat
Hockey Club Koksijde?
Nathalie Jacob: “We willen
een club zijn die voor iedereen
toegankelijk is, zowel voor
recreatieve als competitieve
spelers. Door de snelle toename
van spelers en speelsters zoeken
we extra trainers. Al beschikken
we met Anne Nottebaert gelukkig
al over een ervaren rot in het vak.
Ze speelde veertien jaar in de
Belgische ploeg en richtte hier de
club op in Oostduinkerke (20062009). Vandaag staat ze er nog
steeds met groot enthousiasme.
Ook voor haar is dit een droom die
werkelijkheid wordt.”
T-d: Geef eens een kort woordje
uitleg over jullie werking?
Nathalie: “Voorlopig komen we
uit met drie jeugdploegen in
competitieverband. Gemengd
en dat zorgt voor een leuke sfeer
tussen jongens en meisjes, met
wederzijds respect. Daarnaast zijn
nog andere ploegen waaronder

een volwassenteam actief waarbij
iedereen welkom is vanaf 18
jaar – zolang de conditie het
toelaat (lacht). Los daarvan is
de organisatie van de officiële
wedstrijden niet altijd eenvoudig.”
T-d: Hoe bedoel je?
Nathalie: “De verplaatsingen
zijn relatief ver (regio Gent
en Antwerpen). En voor
thuiswedstrijden moeten we telkens
op zoek naar scheidsrechters en
extra verantwoordelijken. Omdat
de hockeysport bij sommige
ouders nog relatief onbekend is,
willen we zo snel mogelijk inzetten
op opleidingen voor wie dat wil. Zo
hopen we dat dit probleem binnen
een paar jaar van de baan is.”
T-d: De wedstrijden vinden
plaats op zaterdag.
Nathalie: “Dat klopt. Om 10 uur
speelt de U10, gevolgd door de
U14 (11.15 uur) en de U19 (13 uur).
De eerste competitiereeks eindigt
op 14 november.

Volwassenen spelen voorlopig
uitsluitend vriendschappelijke
wedstrijden. De eerste
thuiswedstrijd ging in eigen huis
verloren tegen Eclair Oostende.”
T-d: Waar droomt Hockey Club
Koksijde nog van?
Nathalie: “Graag zouden we
andere clubs aantrekken die het
terrein huren voor bv. zomerstages.
De globale visie van onze club
is dat we recreatieve spelers
evenveel kansen geven als
competitiespelers. En zoals gezegd,
hoop ik dat er nog vrijwilligers
opduiken. De belangrijkste slagzin
voor onze organisatie is: Het is
belangrijk hoe je speelt, maar nog
belangrijker hoe je samenspeelt.
Onze grootste droom is om hier de
Red Lions of de Red Panthers te
ontvangen. Speler Vincent Vanash
verblijft al regelmatig in onze
gemeente. Het zou tof zijn om hem
hier aan het werk te zien.”
Info: www.hckoksijde.be

Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar De Bie-Maes
Op zaterdag 19 september vierden de echtgenoten Eduardus De Bie (°Stabroek) en Andrée Maes
(°Rijmenam) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 30 juli 1970 in Mechelen. Eduardus werkt
nog steeds als advocaat en Andrée was lerares. Het koppel heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Deruytter-Vanspeybrouck
Op zaterdag 26 september luidden de feestklokken voor het echtpaar Roger Deruytter (°Veurne) en
Simonne Vanspeybrouck (°Veurne) ter gelegenheid van de viering van hun diamanten bruiloftsfeest.
Het echtpaar huwde 60 jaar geleden op 26 september 1960 in Bulskamp. Ze hebben twee dochters,
één kleinkind en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Cnudde-David
Een tweede jubileum op zaterdag 26 september was weggelegd voor de echtgenoten Jean-Pierre
Cnudde (°Oudenaarde) en Marie-José David (°Oudenaarde). Ze huwden 50 jaar geleden op 3 september
in Munkzwalm. Jean-Pierre verdiende de kost als professor (UGent), Marie-José werkte jarenlang als
verpleegster. Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Echtpaar De Schepper-Nollet
Gouden palmen waren er op zaterdag 3 oktober voor de echtgenoten Herman De Schepper (°Waasten)
en Mariette Nollet (°Ieper) die huwden op 9 september 1970 in Noordschote. Herman was burgerlijk
ingenieur, Mariette was verpleegster. De jubilarissen hebben twee kinderen en zes kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Ridwan Ali Mohamed

Veurne, 11 augustus
zoon van Halimo uit Koksijde

Anna De Heyn

Veurne, 13 augustus
dochter van Yves en Linda Vendelbos
uit Koksijde

Casper Thieren

Brugge, 28 augustus
zoon van Steve en Veronique Vigne
uit Oostduinkerke

Otis Van Hal

Veurne, 31 augustus
zoon van Korneel en Evelien Maes
uit Oostduinkerke

Lisette Lammerant

Veurne, 4 september
dochter van Tom en Elodie
Masschelein uit Wulpen

Dimitri Schepens en Elena
Poukhova uit Oostduinkerke

(12 september)

Jean-Louis Hanssens en Sabine
De Leeuw uit Oostduinkerke

Marie-Louise Devillé, 99 j.

†Koksijde, 12 september

Gilbert Geerardyn, 84 j.
†Veurne, 14 september

(19 september)

Marc Debaeke, 62 j.

Björn Vermoote en Evelien
Roelens uit Koksijde (19 september)

Gilbert Brohée, 85 j.

Cedric Deplancke en Justine
Ruant uit Koksijde (19 september)

Laurent De Coninck, 93 j.

Omar Hazzani en Sivan Jamo

uit Koksijde (24 september)
OVERLIJDENS

Robert Zeebroek, 82 j.
†Veurne, 12 april
echtgenoot van Maria Wouters

†Koksijde, 14 september

†De Panne, 17 september
†Koksijde, 18 september

Georgette Maes, 87 j.
†Veurne, 18 september
Victoire Van Lancker, 88 j.

†Koksijde, 19 september

Liliane Debast, 77 j.

†Oostende, 22 september

Jean-François Homerin, 49 j.

Robert Seynaeve, 79 j.
†Bergen, 28 augustus

†Koksijde, 23 september

Maria Claerbout, 79 j.
†Nieuwpoort, 30 augustus

†Veurne, 25 september

Oostende, 8 september
zoon van Gil en Angélique
Slembrouck uit Oostduinkerke

Alban Demora, 31 j.
†De Panne, 3 september

Maria De Voldere, 95 j.
†Koksijde, 28 september

Emma Egrise

Inga D’Haenen, 53 j.

Robert Christiaens, 84 j.

†Koksijde, 7 september

†Koksijde, 28 september

Françoise Van Roy, 68 j.
†Oostende, 8 september

Robert Vandewalle, 77 j.
†Brugge, 29 september

Louis Soenen

Veurne, 8 september
dochter van François en Julie
Gandibleu uit Koksijde

Charlie Oyaert

Veurne, 19 september
zoon van Wim en Ester Buyse uit
Koksijde
HUWELIJKEN

Rudy Geerardyn en An-France
Blondeel uit Koksijde (11 september)

Simonne Vanbillemont, 88 j.

Christiane Vandenbulcke, 85 j.

Hervé Ameel, 80 j.

†Veurne, 9 september

†Ieper, 4 oktober

Jean Pierre De Vleesschauwer, 71 j.

Lea Verheecke, 92 j.
†Koksijde, 5 oktober

†Gent, 10 september

Kateline Scott, 79 j.

Bertha Vandecasteele, 90 j.

†Brugge, 11 september

†Veurne, 7 oktober

Geneviève Vanelverdinghe, 89 j.

Roger Uyttendaele, 90 j.

†Veurne, 11 september

†Koksijde, 8 oktober

Storm Odette haalt stevig uit
Het weekend van 25 en 26 september gaat de boeken in als die van
noordwesterstorm Odette. Omgewaaide strandcabines, afgeknakte
bomen en een zondvloed aan zand op de dijk en in de straten.
Apocalyptische beelden.

emmanueljanzen
Oostduinkerke

In cijfers
 windsnelheden tot 120 km/u op zee
 hevigste rukwind gemeten in Koksijde: 108 km/u
 Brandweer Westhoek registreerde 265 (!) interventies in Koksijde,
619 voor de hele zone
 Straten afgesloten:
Van Buggenhoutlaan (tussen Zuid-Abdijmolen en Ter Duinenlaan)
Polderstraat (bij het Hannecartbos)
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David Van Bouwel

Dirk Goens

Sint-Idesbald

Ster der Zee - Koksijde

www.koksijde.be/sociale-media
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surfclubwindekind

siska_portfolio

Sint André, Oostduinkerke
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kyras_life
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KYC Club House, Sint Idesbald

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

De voorbije maand in woord en beeld
Koksijde ondertekent regenboogcharter
Koksijde toont zich solidair met de holebigemeenschap
en ondertekende het regenboogcharter. Daarbij
engageert Koksijde zich om een regenboogbeleid te
voeren aan de hand van zes doelstellingen, waaronder
het versterken en ondersteunen van LGBT-verenigingen.
Sinds mei is er een regenboogzebrapad in de Zeelaan.

Opening Huisbrouwerij
St. Idesbald
Op zaterdag 3 oktober gaf onze
gemeente het startschot voor de
nieuwe huisbrouwerij op de site
van Ten Bogaerde. Het college van
burgemeester en schepenen en
de gemeenteraadsleden zagen en
proefden dat het goed was. Ook
Benedikt Debeuckelaere, commercieel
directeur van brouwerij Huyghe en
Alain De Laet, CEO van brouwerij
Huyghe waren op de afspraak.

Week van de geestelijke gezondheid
Van 1 tot 10 oktober vond de week van de
geestelijke gezondheid plaats. Dit jaar een
speciale editie. Enerzijds is dit onderwerp nog
nooit zo actueel geweest als nu, daarnaast is
het niet vanzelfsprekend om in tijden van corona
activiteiten te organiseren.
De werkgroep geestelijke gezondheidszorg
ging de uitdaging aan en liet enkele spreuken
op vensters schilderen om zo het onderwerp
bespreekbaar te maken.

Hindernissenparcours:
Scholenveldloop in nieuw jasje
De sportdienst heeft de scholenveldloop op
een coronaveilige manier georganiseerd.
Tijdens de maanden september en oktober
werd een hindernissenparcours opgezet
over de 800 meter lange Finse piste.
Bij die negen hindernissen hoorden o.a. een
trappenconstructie tot banden lopen en
springen over strobalen. Geen competitie
deze keer, de fun primeerde!

Traktatie voor technische
diensten
Dat storm Odette voor heel wat extra
werk zorgde is een understatement.
De technische diensten hadden hun
handen meer dan vol. Lokaal Bestuur
Koksijde apprecieerde die inspanningen
en trakteerde de medewerkers op taart.
Gelukkig waren het geen zandkoekjes.

Maak kennis met speurneus Miss
Ken je Miss? Samen met haar baasje,
inspecteur Tourlouse, levert ze vaak bijstand
aan de ploegen die zich bezighouden met
drugszaken. Elke dag zet Miss haar beste
pootje voor en zorgt ze mee voor een zo
drugsvrij mogelijke politiezone.

De wereld kleurt oranje.
Koksijde kleurt oranje

ORANGE
DAY
25/11

Net als vorig jaar stelt Soroptimist International Veurne-Westhoek de problematiek rond
partnergeweld aan de kaak. Tijdens een tiendaagse actie in november worden openbare
gebouwen in Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Koksijde symbolisch oranje verlicht. Ook Politie Westkust
draagt zijn steentje bij en laat de oranje vlag wapperen. Internationaal loopt een veertiendaagse actie
van 25 november tot 9 december.

SOROPTIMIST

Wat doe je als vrouw zelf bij geweld?
 Kalmeer je partner en vererger de discussie niet.
 Is een discussie onvermijdelijk? Verplaats je dan naar een ruimte van waaruit je kan vluchten
of hulp vragen.
 Breng jezelf en je kinderen in veiligheid.
 Roep hulp in van de politie bij hevig geweld: 058 53 30 00 of 112.

SAY NO TO VIOLENCE
WE STAND
FOR WOMEN!

UP

Waarom zetten we chrysanten
op een kerkhof?
Chrysanten waren oorspronkelijk goudgeel en danken daaraan ook hun
naam: chryso is het Griekse woord voor goud en anthemom betekent bloem.
In het begin van onze jaartelling werden in China al chrysanten gekweekt en
daar werden ze beschouwd als heilige bloemen. Vanaf de achttiende eeuw
raakte deze bloemensoort ook bij ons ingeburgerd.
Inmiddels zijn chrysanten niet alleen geel, je vindt ze in alle kleuren. Het zijn najaarsbloemen die heel lang
houdbaar zijn, waardoor ze ideaal is als kerkhofbloem – maar dat is niet de enige reden. Hoewel wij de
chrysant met de dood associëren, staat deze bloem in Azië (en dan vooral in Japan en China) symbool
voor geluk, lang leven en gezondheid. Met een chrysant wensen we onze overledene dus eigenlijk het
eeuwige leven toe.
Wist je dat… de chrysant het nationale symbool is van Japan?

Sterretjesweides als laatste rustplaats
voor doodgeboren kinderen
In Koksijde zijn er twee sterretjesweides: op de begraafplaatsen van Koksijde en Oostduinkerke. Op zo’n
weide krijgen doodgeboren kindjes een laatste rustplaats en zo kunnen ouders hun doodgeboren kinderen
herdenken op een tastbare plaats. Gemarkeerd door een sterretje.
Deze sterretjesweides werden
onlangs heraangelegd. De
haagaanplantingen van de
herdenkingsplekken zien eruit als
een gebroken hart. Tussen de twee
helften van het gebroken hart staat
een prachtig beeld in de vorm van
een beer omringd door sterren.
Wist je dat… het gras dat werd
gezaaid op de sterretjesweide
ook gebruikt wordt op Engelse
kerkhoven? Deze grassoort –
splendide - kan goed tegen de
droogte en is sterker.

Zoek de rustplaats van een overledene
Het geoloket is een online toepassing om op te zoeken waar iemand begraven ligt in Koksijde. Je zoekt via
de computer of je smartphone (via ingave url of door het inscannen van de QR-code op het infobord aan
de begraafplaats).
Hoe werkt het?
Via vijf criteria verfijn je je zoekopdracht:
(deel van de) naam, naam en voornaam, geboortedatum, overlijdensdatum en ligging.
Als resultaat krijg je de gegevens van de overledene, de ligging van het graf en zelfs een foto.
Ook het funerair erfgoed, de viersterrengraven, staan in het loket en zijn opvraagbaar.
Tip: je kan op iedere gemeentelijke begraafplaats een virtuele erfgoedwandeling maken.
Info: www.koksijde.be/geoloket-begraafplaatsen

Patrick en Dimitri staan in voor het
onderhoud van onze begraafplaatsen
November is een maand waarin de begraafplaatsen en kerkhoven extra aandacht verdienen.
De groendienst van Lokaal Bestuur Koksijde staat in voor het onderhoud. Voor twee werkmannen –
Patrick Callens en Dimitri Wydoodt – is dat zelfs een voltijdse dagtaak. Tij-dingen ging bij hen langs voor
een gesprek.
Tij-dingen: Je bent werkman begraafplaatsen.
Wat houdt die job concreet in?
Patrick Callens: “Ik sta in voor het onderhoud van
de begraafplaats in Oostduinkerke. Eerst en vooral
zorgen we dat alles er netjes bij ligt. Na storm Odette
bv. moest ik heel wat takken en bladeren opruimen.
Daar kruipt ongeveer twee derde van mijn dagtaak
in. Ook het gras maaien, nieuwe hagen aanplanten
en snoeien en onkruid wieden horen er ook bij. De
grond hier bestaat uit zandgrond en de groei van
inheems duinenkruid moet worden bevorderd.
We krijgen ook redelijk veel administratief werk:
bijhouden wie waar ligt, de vergunningen
controleren en nagaan of er nog plaats genoeg is.”
Dimitri Wydoodt: “Ik ben verantwoordelijk voor
de begraafplaats van Koksijde. Zoals Patrick al zei,
neemt het onderhoud de meeste tijd in beslag. Voor
de verzorging van de planten die de mensen op het
graf van hun dierbare zetten, staan ze zelf in. Tenzij
ik merk dat de planten verwilderen, in dat geval
spring ik bij, want ik maak er een erezaak van om
alles netjes te houden. De graven delven gebeurt
nog op de traditionele manier: met de schop.
Vooral in Koksijde is dat een heel karwei, want de
grond bestaat uit klei. Meer en meer mensen kiezen
wel voor een urne, maar in Koksijde – meer dan in
Oostduinkerke – kiezen nog redelijk veel mensen
voor een begrafenis in volle grond.”
T-d: Je bent ook aanwezig tijdens de
begrafenissen?
Patrick: “Dat klopt. We zijn er de hele tijd bij. Vooraf
maken we alles klaar, zodat alles vlot verloopt. De
meeste mensen denken dan aan een put graven.
Dat hoort er ook bij, maar er is meer dan dat. Je
hebt mensen die samen willen liggen – in een

Patrick Callens

grafkelder – en die moeten we dan vrijmaken en
in orde leggen. Als het om een klassiek graf gaat,
maken we de put achteraf terug dicht en dat moet
binnen de 24 uur. Dat is wettelijk verplicht.”
Dimitri: “We helpen eveneens mee met de
begrafenisondernemer om de kist te laten zakken.
Af en toe een troostend woord bieden voor de
dierbaren, hoort er ook bij. Veel mensen kiezen nu
voor asverstrooiingen en die doen wij ook zelf. Toch
wel een speciaal moment.”
T-d: Is deze periode met Allerheiligen en
Allerzielen extra druk?
Dimitri: “Er loopt veel meer volk rond in die periode.
We zetten op voorhand pothouders klaar voor de
mensen om te vermijden dat ze zelf putten graven
in de grond. Ik zet 2.000 potten klaar. Dat is voor een
heel pak volk dat in een korte periode passeert.”
Patrick: “Heel druk. Elk jaar worden er ook in
Oostduinkerke 2.000 tot 2.500 chrysanten gezet.
Dankzij de potten hou ik de aantallen bij.”
T-d: De coronacrisis had ook gevolgen voor
begrafenissen. Merk je daar iets van?
Dimitri: “Het afscheid is toch anders. Mensen
nemen graag nog eens de kist of de urne vast en
dat mag nu niet. Dat laatste moment van afscheid
nemen, die aanraking, is er nu niet.”
Patrick: “Toch wel, zeker in het begin. Het aantal
mensen dat aanwezig mocht zijn, was heel beperkt
en dat maakte het emotioneel extra zwaar voor
de rouwenden. Ook naar veiligheid toe golden en
gelden er extra maatregelen. We doen ons best om
alles zo sereen mogelijk te laten verlopen.”

Dimitri Wydoodt

Maak kennis met onze begraafplaatsen
Kerkhoven en begraafplaatsen zijn niet meteen de meest sexy gespreksonderwerpen. Maar ook de dood
maakt helaas deel uit van het leven. In onze gemeente vind je twee kerkhoven en twee begraafplaatsen:
hier primeren rust en bezinning. Deze locaties bieden naast stilte ook een soort schoonheid. Leer deze vier
verborgen plekjes kennen.
Sint-Pieterskerkhof
Ken je het meest merkwaardige graf op het
Sint-Pieterskerkhof? Je vindt het in blok A,
rij 18 – praktisch tegen de kerkmuur. Het is
één van de oudste graven van het kerkhof.
Door erosie en korstmossen is de tekst op
het grafteken zelfs moeilijk leesbaar. Het
graf behoort toe aan zeekapitein Robert
Edwards die op 24 oktober 1870 overboord
viel van de Lady Cartier ter hoogte van
Duinkerke. Drie dagen later spoelde zijn
lichaam aan op het strand van Koksijde.
Gemeentelijke begraafplaats van
Oostduinkerke
Deze begraafplaats is pas sinds begin
1957 in gebruik als vervanging van het
kerkhof rond de Sint-Niklaaskerk dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd verwoest.
Dat kerkhof werd in 1960 officieel gesloten
en de graftekens en de graven met een
eeuwigdurende vergunning werden
ontgraven en in nieuwe kisten naar de
begraafplaats overgebracht.
De oude graven zijn gegroepeerd in blok B
(helemaal achteraan).
Kerkhof van Wulpen
Hou je van die oude ijzeren kruisen? Dan
moet je zeker een kijkje nemen op het
kerkhof van Wulpen. In vergelijking met
Koksijde en Oostduinkerke vind je hier meer
giet- en smeedijzeren kruisen. Zo staan er
in blok F zeven grote kruisen van de familie
Florizoone.
Coxyde Military Cemetery
De Britse militaire begraafplaats is de
grootste aan onze kust. Naast de 1.507
doden uit de Eerste Wereldoorlog liggen
hier ook 155 slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog. Vanuit de gedachte dat
iedereen in de dood gelijk is, vonden hier
naast Britten, Australiërs, Nieuw-Zeelanders,
Canadezen en Zuid-Afrikanen ook tien
Duitsers hun laatste rustplaats.
Wist je dat de termen begraafplaats en
kerkhof soms voor verwarring zorgen?
Een “kerkhof” ligt rond de kerk en is dus een
begraafplaats rond een kerkgebouw. Door plaatsgebrek werden grotere “begraafplaatsen” aangelegd
vanaf het bewind van Napoleon (negentiende eeuw).
Info: www.koksijde.be/begraafplaatsen

Special

Funerair erfgoed in de kijker
Wist je dat je op een kerkhof of begraafplaats heel wat opsteekt over de lokale geschiedenis? Zeker tijdens
de maand november brengen veel mensen een bezoek aan onze begraafplaatsen – ter nagedachtenis
van overleden familieleden of dierbaren. Onze gemeente beschikt over een uitgebreid aanbod funerair
erfgoed. Tijdens de paas- en zomervakantie programmeert de dienst Cultuur & Erfgoed zelfs specifieke
rondleidingen hierover. Kan je niet wachten? Het is nu al mogelijk om deze erfgoedwandelingen te doen
met een gids.
Welke erfgoedrondleidingen (met gids) bieden we aan?
Zie je een sterretje naast de titel? Dan is er ook een brochure, te koop in de toerismekantoren.
Herinneringen aan een rijk verleden*
Op het Sint-Pieterskerkhof staan we even stil bij een reeks opmerkelijke graven en bij het leven van
enkele bekende Koksijdenaars die er hun laatste rustplaats vinden. Zowel de architecturaal uitgewerkte
schoonheid van de graven en de levensverhalen van de overledenen laten je niet onberoerd.
Stemmen uit het zand*
Leer via deze rondleiding de burgerlijke begraafplaats van Oostduinkerke kennen, gelegen in de
Oostvoorduinen. Ook hier zal de architecturaal uitgewerkte schoonheid van de graven en de
levensverhalen van de overledenen je niet onberoerd laten. Hoor de graven vertellen over de
geschiedenis van Oostduinkerke op deze rustgevende begraafplaats.
Een oase van rust in de duinen: Brits militaire begraafplaats
Wist je dat de grootste militaire begraafplaats van de Belgische kust op Koksijds grondgebied ligt?
De gids vertelt over de symboliek van de graven, de oorlog, de gesneuvelden en de families die nog
steeds op bezoek komen.
Wulpen: een overwinning op water en vuur*
Wulpen is de oudste deelgemeente van Koksijde. Er zijn vondsten die teruggaan tot de tweede eeuw
na Christus. Tijdens deze bewogen geschiedenis stond Wulpen vaak onder water en werd het dorp
vernietigd door brand. Tijdens deze wandeling herbeleef je de interessante geschiedenis van dit pittoreske
polderdorp. Ook de kerk en het kerkhof komen uitgebreid aan bod.
Memorabele mo(nu)menten* - met de fiets (zonder gids)
Deze erfgoedfietsroute leid je langsheen het rijke funeraire en militaire erfgoed in Koksijde, Sint-Idesbald,
Oostduinkerke en Wulpen. Hierbij komen niet alleen de talrijke herdenkingsmonumenten en kapelletjes aan
bod. Je fietst er ook langs kerkhoven en begraafplaatsen.
Praktische informatie
Rondleidingen voor
groepen reserveer je via
cultuur@koksijde.be.
Kostprijs per gids is 60 euro.
Brochures*: Te koop in de
toerismekantoren
(1,50 euro/stuk).
Cadeautip: Je vindt er ook
het boek Koksijde, tuinen van
eeuwige rust (30 euro).
Info:
dienst Cultuur & Erfgoed
cultuur@koksijde.be
058 53 34 40

Omdat cultuur broodnodig is… ons programma in november

Cultuurcentrum CasinoKoksijde
1917 (CinemaCasino): woensdag 4 november om 20 uur
Deze unieke oorlogsfilm lijkt in één lang shot opgenomen waardoor
je als kijker letterlijk met twee soldaten op stap gaat.
Theater FroeFroe – ODYSSEE De Lange Weg naar huis (10+):
zaterdag 7 november om 20 uur
Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk voorbij. De Griekse
overwinnaars en helden keren terug naar huis. Behalve één
iemand: Odysseus. Hij is spoorloos.
The Invisible Life of Eurídice Gusmão (De Andere Film):
woensdag 11 november om 20 uur
Rio De Janeiro 1950. De twee zusjes Gusmão wonen nog bij hun
conservatieve ouders. De 20-jarige Guida hoopt vooral de grote
liefde te vinden. Euridice droomt van studies in Wenen om carrière
te maken als pianiste.
Reena Riot duo – Naomi Sijmons & Jan Myny:
donderdag 12 november om 20 uur
Bijna 7 jaar na hun finaleplaats in Humo’s Rock Rally kwam Reena
Riot begin vorig jaar met het debuut-album NIX. Voor frontvrouw
Naomi Sijmons werd het een lange zoektocht naar zichzelf, samen
met haar muzikale soulmate Jan Myny (uit Oostduinkerke).

Singalong met Wim Opbrouck op
27 november © Johan Jacobs

Senne Guns – Opus 3: vrijdag 13 november om 20 uur
Met een unieke mix van muziek en absurdisme was Opus 3 van Senne Guns meteen goed voor een
tweede plaats op het Leids Cabaretfestival. Zijn hilarische bindteksten tijdens zijn concerten waren al
berucht. Dit debuut zeker ook!
Urban Piano Quartet: zondag 15 november om 11 uur
Het Urban Piano Quartet brengt moderne interpretaties van de grote klassieke werken met een duidelijke
stedelijke toets.
Eté 85 (CinemaCasino): woensdag 18 november om 20 uur
Onbekommerd, charmant en met lak aan social distancing. François Ozon heeft nog eens een echte
François Ozon gemaakt, in vintage tinten en met muziek van Jean-Benoît Dunckel, beter bekend als de
helft van het Franse popduo Air. Uit: De Standaard
Compagnie Barbarie – GRATIS CHIPS! (5+): zondag 22 november om 15 uur
Wat als de strijd om een gelijkwaardige behandeling tussen jongens en meisjes met chips te maken heeft?
En wat als er blauwe en roze chips zouden zijn? Eten de meisjes dan alleen de roze en de jongens alleen
nog maar de blauwe?
Il Traditore (De Andere Film): woensdag 25 november om 20 uur
De strijd tussen de verschillende maffiaclans in Sicilië bereikt een hoogtepunt begin jaren-80. Tommaso
Buscetta, een maffioso met hoge connecties, duikt onder in Brazilië. Intussen worden zijn vertrouwelingen
één voor één vermoord.
Het nieuwstedelijk – Hybris: donderdag 26 november 20 uur
Dag en nacht gaan ziekenhuizen tot het uiterste om levens te redden. In overboekte operatiekwartieren
bezwijken chirurgen onder de druk. Het systeem stuit op zijn limieten.
Singalong: vrijdag 27 november om 20 uur
De veelzijdige Wim Opbrouck ontpopt zich achter de vleugelpiano tot een meester-voorzanger. Meezingen
en neuriën mag, gewoon meeknikken en genieten ook.
Info: www.casinokoksijde.be

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

“Wat hebben we onze
cultuuravondjes gemist”

cultuurcentrum

Begin september opende het cultuurcentrum opnieuw de deuren.
Uit de reacties van het publiek bleek dat er een grote nood was aan een
goeie brok cultuur na de lockdown. Heb je toch schrik om terug naar
het cultuurcentrum te komen? Nergens voor nodig. Er gelden heel wat
maatregelen waardoor een bezoek aan CasinoKoksijde een veilige en
deugddoende ervaring is. Dat getuigen twee trouwe culturele fijnproevers.
Jan Hollevoet is al jarenlang trouwe bezoeker in
het cultuurcentrum. Samen met enkele andere
cultuurliefhebbers maakt hij deel uit van De
Napraters. Tij-dingen vroeg hoe hij de heropening
beleefde.
Jan Hollevoet: “Het deed zo’n deugd om eindelijk
terug naar het cultuurcentrum te komen. Nooit
gedacht dat COVID-19 zo’n impact zou hebben.
Alles viel gewoon stil... Geen cultuurraad, geen
exposities of tentoonstellingen en dus ook geen
culturele voorstellingen. Alles viel weg.”
Tij-dingen: Je bent een vaste klant in het
cultuurcentrum. Hoe beleefde jij de plotse
lockdown?
Jan: “Niet zo fijn natuurlijk. We moesten plots heel
wat maatregelen opvolgen en hiermee leren leven.
Op zaterdag 7 maart – met Bruno Vandenbroecke
– viel het doek over mijn cultuurabonnement. Alle
voorstellingen werden geannuleerd, verplaatst of
terugbetaald. Begin september was de verplaatste
voorstelling van Kommil foo (eindelijk!) mijn eerste
coronaproof voorstelling. Ik was benieuwd hoe het
zou worden aangepakt en of het nog gezellig zou
zijn.”
T-d: En?
Jan: “Wel, ik denk dat het niet beter kon. Hoewel
het allemaal wat vreemd was: geen bemande
vestiaire, geen bar om wat na te praten, heel wat
lege plaatsen en een lege rij voor je. Ook met een
bril is het niet evident om de voorstelling met een
mondmasker te volgen. Maar alles was heel goed
voorbereid. Ik heb me nooit onveilig of angstig
gevoeld. Een dikke pluim aan het
casinoteam!”

Renée Borny maakt ook
deel uit van De Napraters.
Ook zij stond te popelen om haar
bende cultuurvrienden terug te
zien, al is het dan met de nodige
social distance.
Renée Borny: “Wat hebben we onze
cultuuravondjes gemist, het fijne samenkomen,
het napraten en de fijne ontvangst in het
cultuurcentrum. De maatregelen bij de optredens
zijn zeker correct en veilig. Ik geniet nog altijd van
een voorstelling, ook met een mondmasker aan en
een lege stoel naast me. Voor de artiesten moet het
wel een gek gevoel zijn om op te treden voor een
fel uitgedunde zaal en met een incognito publiek.”
T-d: Wat vind je van de gefaseerde
ticketverkoop?
Renée: “Een goeie beslissing. In oktober hebben
we bijna alle optredens geboekt, de aard van het
beestje zeker? (glimlacht) Ik kan iedereen aanraden
om naar de optredens te komen. Door alle
maatregelen is het absoluut veilig én ontspannend.
Ja, het is even wennen aan de nieuwe situatie en
ergens moeten we het een plaats geven, maar
laat alstublieft de ongerustheid en de angst het niet
overnemen!”
Bekijk het volledige programma van november en
december op www.casinokoksijde.be. Tickets bestel
je via de website of telefonisch op 058 53 29 99.
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn
dat deze activiteiten niet doorgaan.

T-d: De ticketverkoop loopt in dit
coronajaar ook anders dan anders.
Jan: “Ook daar kan ik me volledig in
vinden. De kaartjes worden nu per twee
maanden verkocht. En dat lijkt me het
beste, want wat vandaag mag, mag
morgen misschien weer niet. Ik hoop,
en wellicht velen met mij, om vlug ons
normale leven te hervatten zodat we
weer volop genieten van veel cultuur.
Op mijn aanwezigheid kan je rekenen.”
Hybris © Boumediene Belbachir

Geen evenementen in
Tij-dingen, maar wel online
Tijdens de eerste helft van oktober was het nog niet duidelijk welke
maatregelen er tijdens november van kracht zullen zijn om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vandaar dat
niet alle evenementen een vermelding krijgen in Tij-dingen.
Let wel: dit betekent niet dat er geen activiteiten plaatsvinden.
Actuele info events: www.visitkoksijde.be

Belangrijk bericht i.v.m. de opname
van jouw evenement in Tij-dingen
De redactie van Tij-dingen is volop bezig met de omslag naar een aangepaste look and feel van het
gemeentelijk infoblad. Tij-dingen scoorde uitstekend tijdens de communicatiemonitor.
Stilstaan is achteruit gaan, vandaar dus deze nieuwe weg. De algemene trend bij geschreven media van
steden en gemeenten is om activiteiten en evenementen op een licht verteerbare manier te brengen.

Wat betekent dat voor de communicatie van jouw evenement?

Tij-dingen zal minder tekst bevatten. Dus de kans op een vermelding wordt kleiner.
De redactie van Tij-dingen kan hier deels aan tegemoet te komen door (twee)jaarlijks een (halve) pagina
te reserveren – afhankelijk van relevantie en beschikbare ruimte – bv. voor een overkoepelend artikel of een
bijdrage naar aanleiding van een groot evenement of bij groot nieuws.
Neem hiervoor tijdig contact, zodat de redactie alles kan inplannen.
Info: communicatie@koksijde.be.
Overige activiteiten, komen terecht in het vangnet, nl. onze (digitale) agenda: UiT in Koksijde.

De kalender UiT in Koksijde verschijnt vanaf 1 januari 2021…
…tenzij het coronavirus roet in het eten gooit.

Om in het activiteitenoverzicht van Tij-dingen te verschijnen, vragen we om alle informatie in te geven via
een online webformulier. Belangrijk is dat alle info accuraat is.
Link webformulier: www.koksijde.be/intijdingen
Ook voor bijkomende vragen mail je naar communicatie@koksijde.be. Laat ons weten indien en wanneer
jouw vereniging een ruimere vermelding waard is in Tij-dingen, graag met de reden waarom. We nemen zelf
terug contact op.

Uitsmijter: promoot je evenement op Facebook en UiTinVlaanderen

Maak een Facebookpagina aan van een vereniging. Van daaruit is het mogelijk om meerdere grote en
kleine evenementen aan te maken en (indien gewenst) zelfs betalend te promoten. Of geef je activiteit
in via de digitale databank UiTinVlaanderen.be. Surf naar www.uitinvlaanderen.be en klik op Aanmelden
(rechtsboven). Op de volgende pagina klik je op Registreer hier (rechtsboven).

Huiver mee tijdens de Herfstvakantie
Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters en ander gespuis doorkruisen het straatbeeld.
Geen prettige tijd voor gevoelige zieltjes, maar voor de durvers staat dit op het griezelmenu:

Vrijdag 30 oktober

• 18 tot 20 uur: Mountainbiketoertocht
(25-35-50 km – start en aankomst: sportpark Hazebeek)
• 19.30 tot 21 uur: griezelen in de bib (koksijde.bibliotheek.be)

Zaterdag 31 oktober

• 11 tot 16 uur: uithollen en versieren van pompoenen
(pompoenen verkrijgbaar aan 5 euro)
• 18 tot 20 uur: Mountainbiketoertocht

Vrijdag 30 oktober tot en met 8 november

• 43 meter lang, 12 meter breed en 7,5 meter hoog… dat is
The Beast. Een gigantische opblaasbare dinosaurus. Je stapt
binnen via zijn opengesperde muil en onderweg passeer je alle
vitale organen tijdens een indrukwekkend klank- en lichtspel.
Prijs: 4 euro. Plaats van afspraak: Theaterplein, Koksijde-Bad

Zaterdag 31 oktober tot en met 7 november

• Tijdens de herfstvakantie staat de Strandlaan in Sint-Idesbald

volledig in het teken van Halloween

• Er werden verschillende spookjes gespot in de etalages van de
Strandlaan. Vind jij ze allemaal? Deelname is gratis, vraag je
formulier bij de dienst Toerisme of de deelnemende handelaars

Zaterdag 31 oktober en 3, 5 en 7 november
•

Bloedspoor: griezelen in Baaltje. Zet je beste beentje voor

tijdens een spannende wandeling door de donkerste plekken
van Sint-Idesbald. Wie trotseert de demonen op deze
griezeltocht? Prijs: 5 euro

Dinsdag 3 november

• 10 tot 12 uur: griezelballonnen plooien. Prijs: 2 euro
(sessie van 1 uur)
• 14 tot 16 uur: goochelen met spinnen. Prijs: 2 euro (sessie van 1 uur)

Woensdag 4 november

• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: griezelige workshops. Prijs: 4 euro
(sessie van 1 uur)

Donderdag 5 november

• 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur: maak zelf je Halloweenfiguren.
Prijs: 2 euro (sessie van 1 uur)
Griezel mee tijdens de herfstvakantie en win een leuke prijs
Neem een gruwelijk griezelige foto of filmpje van jezelf tijdens één van de activiteiten in en tag ons op
facebook/instagram met #visitkoksijde #halloweenkoksijde. Vergeet je bericht niet op openbaar te zetten.
De week na de herfstvakantie trekt een onschuldige hand vijf winnaars.
Info en reglement: visitkoksijde.be/halloween.
Info:
Verplichte inschrijving in het toerismekantoor van Sint-Idesbald of toerisme@koksijde.be.
Meer activiteiten en up-to-date info vind je op www.visitkoksijde.be/hallloween
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen verstrengen, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.
Kijk op www.visitkoksijde.be voor de meest recente info.

Aantal diensten voortaan
ALLEEN bereikbaar op afspraak
Afspraak nodig met de diensten Burgerzaken, Stedenbouw, Financiën
of het Woonloket?
Surf naar www.koksijde.be.
Boek ook je afspraak in het Milieupark of een zwembeurt in het
Hoge Blekkerbad online.

Digitaal loket: vraag je attest thuis aan
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
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Nood aan een babbel of zorg?
Bel 058 53 43 10
www.koksijde.be/corona
www.coronalert.be

