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Tij-dingen te laat in de brievenbus? Geen nood! 
Lees de XL-versie van ons infoblad via www.tij-dingen.be  
voor extra artikels en foto’s. 
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De Koksijdse kustlijn bij valavond  
heeft iets magisch…   
Gebruik de donkere dagen om van dit soort uitzichten te genieten.
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Blik nostalgisch terug met Koksijdeverbeeldt.be 
Honderd jaar geleden 
Een zicht op het pas opgetrokken Grand Hotel Régina 
midden jaren 1920. Op dat moment draait het 
toerisme nog niet op volle toeren in onze gemeente 
en eigenaar Leopold Ryckman doet het gebouw 
van de hand. Later wordt deze locatie omgedoopt 
tot de Royal dat door de familie Demeyer wordt 
uitgebaat. Een naam die in Koksijde nog altijd klinkt als 
een klok. Na de vaststelling van gevaar voor instorting 
werd het gebouw afgebroken in 1993. Sindsdien staat 
er een nieuw appartementsgebouw. 

Vandaag
Bijna 100 jaar later toont Tij-dingen een foto vanuit 
hetzelfde standpunt als toen. De horloge dient 
nog altijd als herkenningspunt, al is het zicht erg 
veranderd. Op deze plek vind je nu Brasserie Royal. Het 
monumentale gebouw van toen maakte plaats voor 
een modern appartementsgebouw. 

koksijde verbeeldt: vroeger en nu

Kan je iets vertellen over de bovenste 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. 

Info: www.westhoekverbeeldt.be, 
Facebook.com/westhoekverbeeldt, 
Twitter.com/whverbeeldt

En natuurlijk ook: www.tij-dingen.be
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De burgemeester aan het woord

De start van het nieuwe jaar is voor 
velen een nieuw begin. 2020 was niet 
het jaar dat we met z’n allen voor 
ogen hadden. Gelukkig biedt een 
nieuw jaar nieuwe kansen. Voor ons 
infoblad mag je dat zelfs heel letterlijk 
nemen. We trappen jaargang 26 af 
in een splinternieuw jasje. En vanaf 
nu bieden we met www.tij-dingen.be 
ook een digitaal magazine aan. De 
redactie wenst je alvast een gezond 
en gelukkig 2021. En dat geldt ook 
voor onze raadsleden (zie verder in dit 
nummer). Santé! 

Tij-dingen: Er komt een windmolenpark voor de 
kust van Duinkerke. U bent bezorgd?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Absoluut. 
Ik ben heel ongerust. Volgens de huidige plannen 
zal dit een enorme impact betekenen op de 
belevingswaarde van onze stranden. Ik ben niet 
principieel tegen windenergie op zee, maar 
heb serieuze bedenkingen bij de exacte locatie. 
Momenteel zou de meest nabijgelegen turbine 
komen op 14 kilometer van onze gemeente. En dus 
niet op 30 kilometer, een piste waarmee ik wel zou 
kunnen leven. Er staat trouwens op die afstand een 
Franco-Belge-zone aangeduid in het marien ruimtelijk 
plan. Mijn oproep naar onze federale en Franse 
overheid is duidelijk: wij willen dit verder onderzoeken 
om tot een betere oplossing te komen voor onze 
Westkust.” 

T-d: Dit magazine zit in het nieuw. Een goed begin 
van een hopelijk goed 2021?
Burgemeester: “Ik hoop het. We wilden Tij-dingen 
een nieuwe look geven, dat gaven we al aan in ons 
meerjarenplan. En we wilden ook op de digitale trein 
springen. Daarom lanceren we vanaf nu ons digitaal 
infoblad www.tij-dingen.be. Daar lees je extra grote 
interviews, vind je meer spraakmakend beeld- of zelfs 
videomateriaal. Onze inwoners blijven Tij-dingen wel 

in de bus krijgen. Tij-dingen is een begrip en ligt in elke 
huiskamer. We zitten al aan de 26e jaargang en het is 
nog altijd het meest gelezen blad in onze gemeente.”

T-d: Met De fakkel van Koksijde lanceert Tij-dingen 
een nieuwe rubriek. 
Burgemeester: “Ja, dat klopt. In het nieuwe 
magazine willen we nog meer aandacht geven aan 
de Koksijdenaar. Vandaar deze rubriek. De fakkel 
wordt telkens doorgegeven. Voor mij is het dan 
ook een absolute eer dat ik deze eerste fakkel van 
Koksijde in ontvangst mag nemen. Ik geef deze fakkel 
door aan mijn vrouw Griet op wie ik heel fier ben. Ze 
al 26 jaar first lady van Koksijde en bewijst dat het 
spreekwoord achter elke sterke man staat een sterke 
vrouw klopt.”

T-d: 2021 wordt een jaar vol projecten. Naar wat 
kijkt u het meest uit?
Burgemeester: “We zijn volop bezig met het 
aankoopdossier dat hoort bij de reconversie van 
de luchtmachtbasis. Het gaat hier om de grootste 
gemeentelijke aankoop uit onze geschiedenis. We 
spreken hier over een domein van 350 hectare – ter 
vergelijking: dat is 3,5 keer Koksijde Golf ter Hille. 
Er volgen nu eerst onderhandelingen. Als alles is 
afgerond, geven we meer info via onze kanalen.”   

voorwoord
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snippers

Windmolenpark voor de 
kust van Duinkerke 
De Franse overheid heeft plannen om een windmolenpark 
te bouwen. Daarbij worden max. 46 turbines van elk min. 260 
meter hoogte voorzien. Volgens de simulaties komen de meest 
nabijgelegen turbines op 14 kilometer van de Koksijdse kust. 

Lokaal Bestuur Koksijde tilt, samen met de gemeenten De Panne en 
Nieuwpoort, enorm zwaar aan dit geplande project. De Westkust-
gemeenten namen hierover een duidelijk standpunt in, want de 
visualisaties tonen aan dat het beoogde windmolenpark duidelijk 
zichtbaar zal zijn. Ook de burgemeester is bezorgd (zie blz. 5).  

Lees het standpunt en blijf op de hoogte via 
www.koksijde.be/windmolensduinkerke   

BE-Alert verwittigt je 
bij noodsituaties 

Een grote brand, stormschade 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.

Kreeg je een bericht van BE-Alert 
met de vraag je opnieuw in te 
schrijven?
De oude databank uit de opstartfase 
van BE-Alert vervalt binnenkort. Surf  
voor 31 januari naar www.be-alert.be 
om jouw gegevens te updaten. Je 
maakt een account aan door te 
klikken op de grote blauwe knop 
Schrijf je in op BE-Alert. Nadat je jouw 
gegevens ingevoerd hebt, krijg je 
een e-mail met een bevestigingslink. 
Daarmee voltooi je de inschrijving. 
Je oude gegevens worden dan 
automatisch aangepast. Geen 
bericht ontvangen van BE-Alert? 
Geen erg. Dan zijn jouw gegevens 
al opgenomen in de definitieve 
databank.

Registreer je nu
Inschrijven is simpel en gratis via 
www.be-alert.be. 

Verlaging van taks op 
toeristische logies
Met deze vermindering van 50 procent (2020) houdt Koksijde 
rekening met de daling van het aantal overnachtingen in hotels, 
B&B’s en campings door de coronacrisis. Deze maatregel werd 
unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december.
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Jouw infoblad heeft  
een nieuw (digitaal) gezicht
De redactieraad maakte het voorbije jaar werk van een grondige restyle van Tij-dingen. Corona zorgde voor 
vertraging, maar jaargang 26 trappen we af met een knal. Het doel is om het lokaal nieuws op een visueel 
aantrekkelijke en licht verteerbare manier aan te bieden. Hopelijk ben jij even enthousiast! 

Knipoog naar het verleden…
Tij-dingen zit dan wel in een nieuw jasje, maar het bestaande concept blijft overeind. De meeste rubrieken 
nemen we over en sommige krijgen zelfs extra aandacht. Eervolle vermelding voor Jan Huyghe, de bedenker 
van Tij-dingen ging medio 2018 welverdiend op pensioen. Ook fotograaf Dirk Van Hove werkte mee aan 
talloze edities en is ondertussen anderhalf jaar op rust.

www.tij-dingen.be: lees de XL-versie van Tij-dingen vanaf nu online
Kiezen is verliezen en schrijven is schrappen. Daarom lanceren we vanaf nu ons digitaal infoblad 
www.tij-dingen.be. Daar lees je extra grote interviews en vind je meer spraakmakend beeld- of zelfs 
videomateriaal. Voor de gedrukte edities kiezen we voor de blikvangers. Vandaar deze keuze. Een 
win-winsituatie. Surf snel!

UiT in Koksijde
Door de coronacrisis vind je voorlopig geen kalender in Tij-dingen. Die keert binnenkort terug als een 
(uitneembare) kalender met de meest spraakmakende openbare activiteiten en evenementen. Aan 
organisatoren vragen we een inspanning om in de kalender te komen: dat kan alleen nadat je het 
webformulier ingevuld hebt op www.koksijde.be/intij-dingen. 

Wie is wie?  
 Hoofdredacteurs Tij-dingen en www.tij-dingen.be: Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt
 Eindredactie: Ilse Chamon (diensthoofd Communicatie Onthaal en Protocol)
 Redactie: gebeurt door alle gemeentelijke diensten
 Lay-out: Sofhie Legein
 Drukker: Drukkerij Pattyn
 Redactieraad: schepen Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie Godderis 

en Sofhie Legein (incl. Olivier Tilmant en Maarten Vandenbroucke voor web)
 Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant en Marie Godderis 
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oksijde kort 

Culinair Koksijde: Gault&Millau bekroont 
onze restaurants opnieuw met topscores
Dat je lekker eet in onze gemeente, bewijzen de 
gelauwerde restaurants. Net zoals vorig jaar krijgen twaalf 
restaurantuitbaters een vermelding in de nieuwste gids 
Gault&Millau: Willem Hiele, Mondieu, De Kelle, Julia, Carcasse, 
Oh-restaurant, 8Chef, Bistro Nils, SeaHorse (als stijger), 
Bistronomie Eglantier, Het Keukenhof en De Huifkar. Lees de 
originele beoordelingen via be.gaultmillau.com.

En er is nog meer: Ontdek het aanbod in Koksijde via 
www.visitkoksijde.be/eten-en-drinken. 

Duimen dat we binnenkort weer live mogen genieten  
van dit lekkers. 
Tip! Haal af en steun de horeca: www.koksijde.be/takeaway. 

Windkracht 10-acteur Ludo Busschots 
overleden
Acteur Ludo Busschots is overleden op 
64-jarige leeftijd. Bij het grote publiek 
is hij bekend voor zijn rollen in Stille 
Waters en voor zijn vertolking van 
Patrick Adams in Windkracht 10. Ook in 
de latere film van de reeks speelde hij 
een glansrol. Afscheid nemen in deze 
moeilijke coronatijden is extra moeilijk. 
Daarom opende Lokaal Bestuur 
Koksijde begin december een online 
rouwregister. Ludo was een graag 
geziene gast in onze gemeente. Het 
bestuur wenst zijn naasten veel sterkte 
toe. 

100 kilometer- run komt naar Koksijde
Op 5 september vindt deze loopwedstrijd 
voor Kom op tegen Kanker plaats in onze 
gemeente. Koksijde beschikt over voldoende 
ruimte om de 100 km-run coronaveilig te 
organiseren en de teams in bubbels te 
ontvangen. 

Per team komen vier lopers aan de start die 
samen 100 kilometer lopen ten voordele 
van de strijd tegen kanker. Eén loper start als 
eerste en na elke tien kilometer sluit een extra 
loper van het team aan. Ze lopen samen 
en komen ook samen over de meet. De 
inschrijvingen zijn inmiddels volzet. 

Info: www.de100kmrun.be 
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Reis je met de trein? Koop je tickets in openlucht
Goed nieuws voor de treinreizigers uit onze gemeente. 
Sinds vorige maand is het mogelijk om je kaartje te kopen 
buiten aan het station. De ticketautomaat staat nu in 
openlucht, naast de fietsenstalling. Een stuk toegankelijker 
en volledig coronaproof.  

Politie Westkust pakt uit met 
buurtpreventieapp 
Elke inwoner of handelaar draagt zo bij tot 
een veilige gemeente. Wie een verdacht 
persoon, voertuig of onrustwekkende 
situatie vaststelt, meldt dat in een paar kliks. 
De enige vereiste is om altijd eerst te bellen 
naar de politie. Deelnemers kunnen foto’s 
toevoegen om de pakkans te vergroten – 
met respect voor de privacy: alle berichten 
verdwijnen automatisch na 24 uur.
Politie Westkust is de eerste zone 
die gebruikmaakt van de app 
Buurtpreventie24. 

Download de gratis en gebruiksvriendelijke 
app op je smartphone en registreer je.  

Neos Koksijde valt in de prijzen: 1.500 euro 
voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden
In oktober 2019 organiseerde Neos Koksijde een 
ontbijt ten voordele van het opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden. De vereniging sponsorde 
hond Raf die vandaag al leeft bij zijn baasje. Het 
netwerk van ondernemende senioren werkte hiervoor 
mee aan het project Neos met een hart – een 
organisatie van Neos nationaal met als doelstelling 
om een sociaal project te steunen. 

Uit alle inzendingen werden er twaalf initiatieven 
uitgekozen. Hierdoor ontvangt het Belgisch Centrum 
voor Geleidehonden 1.500 euro. 

Orgelkring Koksijde biedt concert aan via YouTube
Door de coronacrisis kunnen orgelconcerten voorlopig helaas niet fysiek 
plaatsvinden. Om de liefhebbers toch iets aan te bieden, zorgen de 
Orgelkring van Koksijde en huisorganist Jan Vermeire voor een alternatief. 
Muziekliefhebbers kunnen digitaal genieten van de muziek van Johann 
Sebastian Bach. Jan Vermeire heeft de ambitie om op termijn de 
complete orgelwerken van Bach uit te voeren in de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinenkerk van Koksijde. Surf naar www.youtube.com en zoek naar 
Orgelkring Koksijde of Jan Vermeire. Veel luisterplezier! 
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Shop veilig tijdens de winterkoopjes
Lokaal Bestuur Koksijde roept op om zoveel mogelijk lokaal te shoppen. De handelaars proberen 2020 zo snel 
mogelijk te vergeten en hopen het nieuwe jaar positief in te zetten. We rekenen op jouw gezond verstand om 
de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Zo tonen we respect voor de inspanningen die onze handelaars de 
voorbije maanden leverden. 

 Betaal contactloos
 Volg de juiste looprichting
 Mondmasker verplicht
 Hou voldoende afstand

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

Hoe deelnemen?
 Koop voor minstens 50 euro t.e.m. 3 januari (winkels, 

take away, click&collect en online) 
 Stuur een foto van je aankoop (geschenk, bon) en je 

kasticket/factuur naar communicatie@koksijde.be  
(één inzending per persoon)

Prijzenpot van 5.000 euro
In de week van 13 januari worden de 100 winnaars van elk  
50 (2x25) euro uitgeloot. 

Praktisch
 Reglement: www.visitkoksijde.be/eindejaarsacties
 Overzicht lokale handelaars: www.koksijde.be/koopkoksijde - 

www.koksijde.be/afhaalpunten

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

Koksijde fonkelt: 
winnaars 
bekend in week 
van 13 januari 
Gezelligheid troef in onze straten 
tijdens de feestdagen. 173 deelnemers 
komen in aanmerking voor de eerste 
prijzenpot van 6.000 euro gekozen 
door de vakjury – samengesteld 
door het Bloemencomité. Maar ook 
jij beslist mee t.e.m. 3 januari. Per 
categorie is er een publieksprijs. En 
uit de ingediende stemformulieren 
(één per persoon) loten we 30 
waardebonnen uit van 50 euro. Hou 
onze socialemediakanalen in de 
gaten voor meer nieuws.  

corona
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10.000 gepersonaliseerde 
zakken voor restaurants
De eindejaarsperiode staat gelijk aan heerlijk tafelen. 
Deze keer verloopt alles anders dan de voorbije jaren. 
Maar de vele takeawayadressen in onze gemeente 
zorgen gelukkig voor rijkgevulde feesttafels. 

Halverwege december deelde de dienst Lokale 
Economie 10.000 gepersonaliseerde zakken uit waarin 
restaurants hun eten verdeelden. En speciaal voor de 
eindejaarsperiode kregen ze een aangepast jasje! 

Zwem- en 
recreatiebad Hoge 

Blekker opnieuw 
open

Sinds 7 december kunnen onze zwemmers 
de armen en benen opnieuw strekken 

in ons zwembad. Trek opnieuw 
baantjes met aandacht voor alle 

veiligheidsmaatregelen. 

Reserveren is verplicht via 
www.koksijde.be/afspraak-maken. 

#kooplokaal #kooplokaal

#koopKoksijde
#winkelhier
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Zes nieuwe locaties 
voor deelfietsen 
Koksijde bouwde samen met Veurne en De Panne 
een eigen deelfietsensysteem uit. Zestig fietsen 
staan verspreid over zes vaste parkeerlocaties: de 
treinstations, het park van Veurne, het gemeentehuis 
van Koksijde en de markt van De Panne. De 
parkeerplekken herken je aan de speciale fietsrekken, 
zo weet je waar je de deelfiets moet stallen. 

Er komen zes locaties bij: Sint-Idesbald, Ster der Zee, 
Koksijde-Dorp, Oostduinkerke-Bad, Oostduinkerke-
Dorp en de Ten Bogaerdelaan (ter hoogte van de 
West Aviation Club). Dat betekent dat in totaal 120 
deelfietsen in gebruik zijn. 

Deelfiets gebruiken: hoe werkt het?  
Lees meer op www.tij-dingen.be

Info: 058 53 30 84 – griet.maenhout@koksijde.be

Geplande werkzaamheden
Duinbergenstraat  
 heraanleg van de straat met voetpaden en groenvoorzieningen
 aan de kant van de even huisnummers is er een parkeerstrook 
 op de hoeken met de Koninklijke Baan en de Pierre Sorellaan komt er een zithoek

Pierre Sorrellaan
 tussen de Duinbergenstraat en het Bad Schallerbachplein verdwijnt de parkeerstrook aan de kant van de 

oneven huisnummers ten voordele van een comfortabel voetpad met groenvoorzieningen

Mariastraat
 aanleg van een voetpad
 aan de kant van de oneven huisnummers

In uitvoering: voetpaden Zeedijk (tussen Grard- en Zavelplein) 

Stand van zaken tramsporen Oostduinkerke-Bad: www.koksijde.be/werken-in-uitvoering 

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. 

werkzaamheden
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cultuur

Schrijf je nu in voor de 
volgende editie van Cabin 
Art met souvenirs als thema
Cabin Art 2021 zoekt kandidaat-kunstenaars. Dit jaar laten we ons 
inspireren door het kunstwerk Driftwood Line van Richard Long en 
het thema souvenir. De openluchttentoonstelling vindt plaats van 
22 mei tot 12 september. 

 Organisatie: dienst Cultuur & Erfgoed in samenwerking met 
Rodeo en Baldus Beach

 Inschrijven: bezorg jouw voorstel, ontwerp of schets voor 1 
maart via cultuur@koksijde.be

 Selectie door een vakkundige jury die alle voorstellen grondig 
zal bestuderen  

Souvenir
Richard Long is de pionier van Land Art. Zijn kunstwerk is een 
reactie op de natuurlijke omgeving. Driftwood Line bestaat uit 
stukken drijfhout die de kunstenaar meenam als souvenir vanop 
het strand. Ga zelf aan de slag en laat je inspireren door het 
landschap, het klimaat of een lange wandeling.  
Wil je Driftwood Line zelf bewonderen? Kom dan naar de expo 
Dach in Kunstencentrum Ten Bogaerde  vanaf 3 april.

Info: www.koksijde.be/cabinart21

>> Richard Long, Driftwood Line, 1977, 
drijfhout, 10 x 1265 x 114cm -  
© Dirk Pauwels

Kunstenaar Willy 
Baeyens opnieuw
finalist in prestigieuze 
kunstwedstrijd

Gemeentegenoot Willy Baeyens is in 
de kunstschilderwedstrijd Painting of 
the year 2020 finalist geworden met 
zijn werk A Hug. “Het werk ontstond 
tijdens de coronaperiode en toont 
een innige omhelzing tussen drie 
mensen. Het is deze innigheid dat 
ons nu nog meer raakt dan anders”, 
legt Willy Baeyens uit. Volgers kennen 
hem van de tentoonstelling (en 
latere kortfilm) Left Luggage.

De wedstrijd Painting of the year 
is een organisatie van The Art 
Colleagues uit Nederland. Er waren 
581 deelnemers uit 15 landen, 
goed voor 1.234 schilderwerken. 
Willy Baeyens (60) woont sinds 2013 
in onze gemeente. Daarvoor was 
hij vijftien jaar tweedeverblijver. Hij 
nam al meermaals deel aan de 
openluchttentoonstelling Cabin Art. 

Info: www.art2u.be of 
www.willybaeyens.be 
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Op het strand van Koksijde zie je vaak mensen aan 
het werk met een metaaldetector. Maar wist je dat 
dit niet zomaar mag? Vlaanderen telt 4.680 erkende 
metaaldetectoristen en dat aantal groeit.

Hoe krijg je een erkenning?
Om aan metaaldetectie te doen, moet je erkend 
zijn. Deze erkenning is gratis en vraag je aan bij het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Je moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen (zoals meerderjarig zijn) 
en een gedragscode volgen. 

Toelating van de eigenaar
Je vraagt altijd toelating aan de eigenaar of de 
beheerder van het perceel waar je wil zoeken. Dit 
geldt ook voor openbare domeinen zoals het strand 
of de duinen. Plaatsen waarvoor Lokaal Bestuur 
Koksijde je toelating kan geven. Je mag nooit zoeken 
op beschermde archeologische sites of op terreinen 
waar wordt opgegraven. Ook niet als je toestemming 
kreeg van de eigenaar.

Wat doe je met je vondsten?
Een Romeinse mantelspeld, een helm uit de Eerste 
Wereldoorlog of een Merovingische munt zijn 
archeologische vondsten. Meld je vondst bij Lokaal 
Bestuur Koksijde en online aan het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. Zo krijgen onderzoekers en 
beheerders van archeologisch erfgoed een beter 
inzicht in de vindplaatsen en hun geschiedenis. 
Vondsten zijn niet zomaar je eigendom, ze blijven 
altijd van de eigenaar van de grond. Wil je je vondst 
houden? Dan spreek je dat best op voorhand af. 

Magneetvissen
Alle regels voor metaaldetectie gelden ook voor 
magneetvissen. Magneetvissen (vissen met een sterke 
magneet op zoek naar metalen, red.)  is niet zonder 
risico en daarom verbiedt de Vlaamse Waterweg 
magneetvissen in alle bevaarbare waterlopen. Ook in 
niet-bevaarbare waterwegen wordt dit afgeraden.

Meer info: 
www.onroerenderfgoed.be/ik-ben-metaaldetectorist

Gratis app:  
jouw gemeentelijke kunstgids op zak

"De erfgoedapp bewijst dat kunst en cultuur heel belangrijk is in Koksijde. 
Het is bovendien gratis, eenvoudig en veilig om met de app onze mooie 
gemeente te verkennen. Je vindt gemakkelijk wie de kunstenaars zijn, wat 
het werk betekent en wanneer het werd gemaakt."

Zoek je een Panamarenko? Ben je fan van George Grard? Of ben je op 
zoek naar kletsende vrouwen? Download de Erfgoedapp via Google Play 
of de App Store. Volg de stappen download, maak je keuze en ontdek. 

Info: cultuur@koksijde.be - www.visitkoksijde.be/kunstopstraat

Metaaldetectie is hip: meer dan een hobby
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Atelier in 
Beeld:  
schrijf je in
Op 7,8 en 9 mei van volgend 
jaar lanceert Kunstwerkt een 
splinternieuw open atelierweekend 
voor beeldend kunstenaars uit 
Vlaanderen en Brussel. Voor Atelier 
in beeld roepen we kunstenaars 
ouder dan 18 jaar op om de 
deuren van hun atelier te openen 
voor het publiek. Professionele en 
amateurkunstenaars kunnen zich 
inschrijven vanaf 11 januari t.e.m. 
14 februari. 

Info: www.atelierinbeeld.be

Weerstandsnest Waldersee 
voorlopig beschermd
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse infanterie 
Widerstandnest Waldersee niet ver van Groenendijk-Bad in 
Oostduinkerke. Waldersee stond in voor de verdediging van de 
kust tegen een geallieerde invasie vanuit het Verenigd Koninkrijk. 
Deze site ligt in duingebied, met bovengrondse en ondergrondse 
sporen van verdedigingswerken en structuren die in het 
weerstandnest zijn opgetrokken. 

Atlantikwall
Geen enkel weerstandsnest is zo beschermd als WN Waldersee. 
Deze site leert ons over de organisatie van infanterieposten. 
De bunker staat onder voorlopige bescherming als monument, 
aldus het Vlaams ministerie van Onroerend Erfgoed. Lokaal 
Bestuur Koksijde organiseert nu een openbaar onderzoek waarna 
minister Diependaele een beslissing neemt over een al dan niet 
definitieve bescherming. WN Waldersee maakte deel uit van de 
Atlantikwall – een verdedigingslinie van ruim 5.000 kilometer. 
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musea

Duik het NAVIGO-museum binnen 
via de digitale snelweg 
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is dan wel 
gesloten, online is de collectie en zijn de zalen 
onbeperkt raadpleegbaar voor een bezoek. Klik 
jezelf een gepersonaliseerd museumbezoek door 
de virtuele gebouwen of laat je leiden. Onderweg 
ontdek je mooie verhalen bij opmerkelijke objecten. 

Zelfs wie het museum goed kent, ontdekt objecten 
die je nog nooit hebt gezien. Met dit project wil het 
museum ook vastleggen hoe het er nu uitziet voor 
de verbouwingen n.a.v. de komst van het skelet van 
Potvis Valentijn van Sint André starten. 

De mensen die het museum al online bezochten, zijn 
alvast enthousiast:

“wow, de max” “megazalig” 
“ongelofelijk"
“’t is gelijk Google Maps” 
“Woehoe, ik ben net door een muur 
gelopen”

Deze digitale toertocht is een ongelofelijke manier 
om het museum te (her)ontdekken. Bestudeer de 
schilderijen in alle rust zonder dat er iemand voor je 
staat. Ontdek voorwerpen waar je nog nooit op hebt 
gelet. Het museum stelt ook heel wat filmmateriaal 
beschikbaar. Echt vernieuwend.

Tip: brieven van IJslandvaarders
“Wy laeten u weten den staet van onze gezondheyd 
en wy verhopen van u het zelve. Tot nu toe hebben 
wy een goed jaar gepaseerd en wy hopen dat gij 
thuis ook een goeden zomer zal passeren.” 

Tijdens de virtuele rondleiding ontdek je enkele 
brieven geschreven door vroegere IJslandvaarders. 
Zo verstuurde Koksijdenaar Charles Desaever op 5 juni 
1880 goed nieuws naar het thuisfront. De voltallige 
bemanning van de D.29 Foi, die in het voorjaar 
richting IJsland vertrok voor de kabeljauwvangst, 
verkeerde in blakende gezondheid. Helaas brachten 
veel brieven ook verhalen mee over ongelukken, 
zware stormen of overlijdens. 

Ontdek de tour via www.navigomuseum.be 

Onze musea zijn 
gesloten in januari 

Het NAVIGO-museum sluit de 
deuren tot in de loop van 2023: dat 
heeft alles te maken met de komst 
van het 17 meter lange skelet van 
potvis Valentijn. 

Het Abdijmuseum Ten Duinen blijft 
open tot aan het einde van de 
kerstvakantie – t.e.m. 3 januari. 
Daarna sluiten ze ook daar de 
deuren. Januari is traditioneel de 
maand van de jaarlijkse grote kuis.
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Op pad met Prosper Schittekat die 
een unieke zegelstempel ontdekte
We nemen je mee naar het einde van de jaren 70. Prosper Schittekat, toenmalig 
conservator van de Duinenabdij, wandelt samen met een bezoeker langs de ruïnes van de 
cisterciënzerabdij. De naar boven reikende takken van de zeekraal (een plant, red.) trekken 
de aandacht. De bezoeker bukt zich en vindt een uniek stuk uit de dertiende eeuw: de helft 
van een zegelstempel. Een voorwerp dat eeuwenlang werd gebruikt door de abten van de 
Duinenabdij.

Tegenzegel
In de middeleeuwen had men geen vertrouwen in een handtekening. 
En terecht, want dat konden ze simpel namaken. Om de echtheid 
van een oorkonde te garanderen, gebruikte men een zegel. Een 
zegelstempel werd gedrukt in gesmolten was en liet - letterlijk - 
een persoonlijke indruk na. Om het helemaal veilig te maken, 
kon je aan de achterkant nog een kleinere zegel indrukken: 
een tegenzegel. Dan was het onmogelijk om het zegel van 
de oorkonde los te peuteren en aan een ander stuk te 
bevestigen.

Het is zo’n tegenzegel dat veertig jaar geleden werd 
gevonden. Ergens rond de kapittelzaal van de abdij - 
dat is waar het kapelletje van Sint-Idesbald staat. We 
beschikken slechts over de helft van de stempel, maar er zijn 
natuurlijk oorkonden bekend waarvan je de volledige afdruk 
ziet. Daar zie je een arm met een abtsstaf voor, naast een vis en 
dat zijn verwijzingen naar de abdij. Eromheen staat de legende: 
Tegenzegel van de Duinenabdij - weliswaar verkort en in het 
Latijn. Die afbeeldingen vind je bij oorkonden van twaalf abten: 
vanaf Diederik van Brabant (1259-1267) tot en met Pieter van 
der Marct (1418-1442). Bijna twee eeuwen lang dus.

Puntjes op de i 
Nu zeggen de regels, ook bij de cisterciënzers, dat je een 
zegelstempel moest breken na het overlijden van wie 
dit gebruikte. Zo verhinderde je dat iemand met kwade 
bedoelingen nog extra stukken bezegelde. Wellicht is dat hier niet gebeurd, omdat het 
uiteindelijk niet echt een persoonlijke stempel was. Maar dan moet iemand toch de puntjes op 
de i gezet hebben en dus ook de stempel van het tegenzegel hebben gebroken. Want die is 
duidelijk bewust vernietigd. Dat zie je aan de groef op de voorkant die de slag van een beitel 
verraadt. 

De halve zegelstempel is gelukkig in de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen beland. Door 
het kleine formaat is hij bij de munten en penningen gestopt. En daar is hij recent weer boven 
water gekomen…

Lees meer verrassende verhalen op www.tenduinen.be 

>> De gebroken stempel van het tegenzegel van de 
Duinenabdij (Collectie Abdijmuseum Ten Duinen).
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Hoe blijf je positief in moeilijke(re) tijden?
Een positieve ingesteldheid is belangrijk. Ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Zit het op een dag toch 
allemaal tegen? Denk dan aan de volgende tips. 

Beschouw gemis als normaal
Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart laat 
weten dat je van deze persoon houdt. En daar is niets 
mis mee. Integendeel, veel mensen zitten in hetzelfde 
schuitje. Iemand missen is menselijk.

Aanvaard de situatie
Je hoeft je niet altijd positief en gelukkig te voelen. 
Het is zeker oké om boos, verdrietig, gefrustreerd of 
angstig te zijn. Wees lief voor je verdriet. Laat het los 
en weet dat het ook weer over gaat. 

Maak je niet druk over eventuele fouten 
Ik val. Ik sta op. Ik maak fouten, want ik ben menselijk 
en dus niet perfect. Leven is leren.
Iedereen maakt fouten of zegt wel eens iets verkeerd. 
Je valt en je staat terug op. Zo moet het. 

Negatieve aandacht zorgt voor negatieve emoties
Hoe minder je reageert op negativiteit en hoe meer 
je zelf vanuit een positieve intentie handelt, hoe 
gemakkelijker je leven wordt. Als je piekert, vestig je 
de aandacht telkens op hetzelfde en is de kans groot 
dat je je op termijn minder goed voelt. 

Ga op zoek naar wat je zelf kan veranderen
Als je ’s ochtends wakker wordt, heb je twee keuzes. 
Je kan afwachten om te zien wat voor dag het zal 
worden. Of je beslist zelf wat jij van je dag maakt. 
Sta op met de gedachte dat je je niet druk maakt 
over dingen waar je geen invloed op hebt. 

Wees lief voor je naasten
Liefde is de meest helende kracht in de wereld. Geef 
het. Deel het. En ontvang het. Het is bewezen dat je je 
zelf beter voelt als je liefde geeft. De kans dat je er iets 
voor terugkrijgt, stijgt meteen. 

Leer uit je ervaringen
De mooiste dingen in het leven zijn geen voorwerpen. 
Maar mensen, plaatsen en ervaringen. Daaruit volgen 
vaak gevoelens van liefde, vreugde, verbinding, 
begrip en plezier.

Kies voor wat je energie geeft
Lichaamsbeweging verandert niet alleen je 
lichaam. Het verandert ook je geest, je houding 
en je stemming. Investeer daarom in jezelf: eet 
gezond, drink water en beweeg. Breng tijd door in 
de natuur. En we hebben geluk: in Koksijde zijn er 
wandelmogelijkheden in overvloed. 

sociaal huis
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Ontdek de voordelen van positiviteit
De ene dag loop je te mopperen over een vlek op je broek. Daags nadien veeg je met een glimlach de 
scherven op van een gebroken glas. De ene situatie bekijk je gemakkelijker positief dan de andere, maar 
het hangt ook af van hoe je er zélf mee omgaat.

Hoewel positiviteit een eigenschap is die deels is aangeboren, kan je leren om positiever te denken 
en te leven. Wanneer je positief in het leven staat, maak je er het beste van. Ook al is het door corona 
niet mogelijk om iedereen te ontmoeten, toch ben je dankbaar dat je je beste vriend(in) zag voor een 
stoepgesprek. Vandaag had je geen tijd om te spelen met je (klein)zoon of dochter, maar je gelooft dat het 
binnenkort wel terug weer mogelijk is…

Kort samengevat
 Wat houdt de term positiviteit nu precies in?
 Welke voordelen heeft het om positiever te denken?
 Hoe sta je positiever in het leven?
 En waarom is het goed om af en toe plaats te maken voor negatieve gevoelens?

Lees er alles over op www.checkjezelf.be/themas/positiviteit 

Hartverwarmend: 400 mensen verrast 
met een verwenpakket en een babbel
Het jaarlijks kerstfeest van het Sociaal Huis kon dit jaar niet doorgaan. Een tegenvaller voor mensen met weinig 
middelen of sociale contacten. Maar de medewerkers van het Sociaal Huis lieten deze mensen niet in de kou 
staan. Zeker niet in een jaar waar mensen het nog moeilijker hebben dan anders. 

Tientallen vrijwilligers en medewerkers trokken hun kerstmuts aan en belden in de week voor Kerstmis 
aan bij 400 nietsvermoedende mensen. Zij kregen een verwenpakket: met o.a. koekjes, chocolade, fruit, 
verzorgingsproducten, kaarsen en speelgoed voor de kinderen. Ook voor een babbel was er tijd. 

De reacties waren hartverwarmend en ontroerend. Een moment van licht in een donkere periode. 
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milieu

Koksijde gaat voluit voor het klimaat
De klimaatverandering is één van onze grootste uitdagingen. Een uitdaging waar onze hele planeet – jij ook 
dus – voor staat. En ook onze gemeente speelt hierin een belangrijke rol. 

De voorbije jaren spaarde Lokaal Bestuur Koksijde 
binnen de eigen werking al veel energie uit om onze 
uitstoot te beperken. Het energieverbruik daalde in 
het gemeentehuis en het Zwem- en recreatiebad 
Hoge Blekker. Elektrisch aangedreven voertuigen 
deden hun intrede, medewerkers rijden rond met 
bakfietsen en op gemeentelijke gebouwen zoals 
de Witte Burg, de Tennishal en de Bolledroom 
staan zonnepanelen. Maar dat is nog niet genoeg. 
Daarom besloot de gemeenteraad om het 
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
2030 te ondertekenen.

Een bewijs dat Koksijde zijn doelen nog scherper 
stelt. Vanaf nu beperken we de klimaatverandering 
niet alleen met acties, maar voorzien we ook 
maatregelen om de samenleving aan te passen aan 
die veranderingen. Evoluties die nu al merkbaar zijn 
en waartegen we ons moeten wapenen. Denk maar 
aan hittegolven, droogteperiodes of wateroverlast. 

Samen dringen we de uitstoot van koolstofdioxide 
terug met 40 procent
De klimaatproblematiek stopt niet aan de 
gemeentegrenzen en daarom is samenwerking 
noodzakelijk. Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de 
krachten met Diksmuide, Koekelare, Kortemark, 
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en 
Veurne. De West-Vlaamse Intercommunale kreeg de 
opdracht om voor ons een intergemeentelijk energie- 
en klimaatactieplan op te maken. De ambities liggen 
hoog. Dat moet. Tegen 2030 wil de groep de uitstoot 
van CO2 op het gezamenlijk grondgebied met 
veertig procent terugdringen. 

“85 procent van de Belgen vindt 
dat we de klimaatverandering 
dringend moeten aanpakken” 
(resultaat uit de klimaatenquête van 2017) >>>
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Gooi je geld niet in je 
verwarmingsketel
Vervang jij je verwarmingsketel pas als die stuk is? Of bespaar je 
liever geld door op tijd een nieuwe ketel te plaatsen?

Je woning verwarmen met een oude ketel kost heel wat 
energie. Wist je dat je energiezuiniger verwarmt door alleen de 
ketel te vervangen? Dat is goed voor je bankrekening én goed 
voor het klimaat. Maar je zit ongetwijfeld nog met vragen. 

 Blijf je bij aardgas of stookolie?
 Is verwarmen met hernieuwbare energie haalbaar? 
 Hoe hou je je wooncomfort hoog en je energiefactuur laag?

Een antwoord op al je vragen krijg je tijdens een gratis 
expertsessie. Onafhankelijke experts van Dialoog vzw geven 
praktische tips en advies. 

Praktisch
De gratis sessie vindt plaats op woensdag 20 januari om 20 uur. 
Schrijf je nu in (en zeker voor 15 januari) via www.fluvius.be/
energiefit. Als de infoavond niet fysiek kan doorgaan, is er een 
webinar voor zij die ingeschreven zijn. 
I.s.m. Fluvius, dienst Wonen en het Energiehuis DVV Westhoek

Samenwerken aan het Klimaatplan
Omdat klimaatverandering geen 
ver-van-mijn-bedshow is, dagen we 
jou uit om een goed klimaatplan 2030 
op te maken en het samen uit te 
voeren. Niemand kan deze uitdaging 
alleen aanpakken. Alleen met de 
inzet van alle inwoners, handelaars, 
bedrijven, landbouwers, verenigingen, 
experten en overheden halen we de 
doelstellingen. 

Jouw mening telt: vul de 
klimaatenquête in
Heb je goede ideeën voor het 
klimaatplan? Wat vind jij belangrijk? 
Wat wil je zelf doen of doe je al? Wat 
kunnen we samen doen? Geef via de 
enquête jouw mening. 
Vul nu de enquête in via 
www.koksijde.be/klimaat of door de 
QR-code te scannen. 
 

Smaakt dit naar meer? Doe dan 
mee aan het klimaatatelier. 
Lees meer op www.koksijde.be/klimaat
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Nieuwe ramen of 
extra isolatie nodig? 
Bereken je winst op 
fluvius.benoveren.be
Benieuwd hoeveel je bespaart met goeie isolatie of 
nieuwe ramen? Fluvius stelt vier online calculators 
voor waarmee je in een handomdraai berekent 
hoeveel je BENOvatie (beter dan een gewone 
renovatie) kost. Of wat de terugverdientijd is. En 
hoeveel energie je bespaart. Je komt bovendien 
meteen te weten of je in aanmerking komt voor 
een premie. 

Probeer het zelf op www.benoveren.fluvius.be. Je 
vindt er ook veel tips om je BENOvatie tot een goed 
einde te brengen.

Koop nu zakken 
met compost of 
compostvaten in 
het Milieupark
Koksijde hoort bij de beste gft-sorteerders 
van het land. Samen zamelen we 1.800 
ton groente-, fruit- en tuinafval in. Dat 
is goed nieuws, want het grootste deel 
van ons keukenafval hoort niet thuis in 
het restafval. De IVVO verwerkt dit gft tot 
waardevolle compost.

De extra fijne compost – de zogenaamde 
topdressing – wordt verkocht in handige 
zakken van 40 liter. De topdressing gebruik 
je om je gazon in het voorjaar te voorzien 
van een fijn laagje. Zo bescherm je je 
grasmat en geef je het bodemleven 
onder je gazon een extra stimulans. De 
zakken worden verkocht aan 3,5 euro per 
stuk of drie zakken voor 10 euro. Ook de 
compostvaten om thuis te composteren 
koop je rechtstreeks op het Milieupark. 
Vraag er naar bij de parkwachters. 
Betalen kan met bancontact in de 
digitale parkshop aan de betaalzuil. 

Opgelet: het blijft nodig om vooraf een 
afspraak te maken via www.koksijde.be.  

!TIP

22



Dicht met ons mee tijdens de Poëzieweek 
Stip donderdag 28 januari aan in je (online) agenda; 
want dan is het Gedichtendag in de bibliotheek. 
Meteen ook het startsein voor Poëzieweek die loopt 
t.e.m. 3 februari. Samen is het thema van deze week. 
In deze uitdagende tijden vieren we meer dan ooit 
het samenleven, samenwerken, samenzijn en samen 
schrijven. Samen kunnen we veel. 

Poëzie verbindt en voedt ons, zorgt voor inspiratie 
en brengt ons samen. Dicht ook dit jaar mee. Stuur 
voor maandag 25 januari je eigen gedicht rond 
het thema Samen naar bibliotheek@koksijde.be en 
ontdek je dichtwerkje in de bib. Leen je tijdens de 
Poëzieweek een gedichtenbundel? Dan krijg je er 
een poëziekaart van een bekende dichter bovenop.

“De Poëzieweek is het grootste en 
meest laagdrempelige initiatief voor 
poëzie in de Lage Landen”

Ook voor kinderen  
Speel met woorden tijdens de poëzieweek
Samen is dit jaar het thema van de poëzieweek. 
Deel je mooiste gedicht met andere kinderen in de 

bibliotheek. Teken of knutsel er zelf iets bij, laat je 
fantasie de vrije loop. Werk alleen of Samen met je 
broer, zus, (groot)ouder of klasgenoten. Ga aan de 
slag, met veel of weinig woorden: dichten is fijn voor 
groot en klein.

Jouw creatieve inzendingen zijn welkom t.e.m. 
woensdag 16 januari. Geef ze af in de bibliotheek of 
stuur ze naar jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Wie is jouw favoriete (Vlaamse) dichter?
Is dat Paul Van Ostaijen? Guido Gezelle? Of misschien 
streekgenote Maud Vanhauwaert?
Deze dichteres is afkomstig uit (en ereburger van) 
Veurne. Ze won in 2015 nog de publieksprijs van de 
Herman De Coninckprijs, de belangrijkste Vlaamse 
poëzieprijs. Maud was al te gast in onze bibliotheek. 

Op www.tij-dingen.be lees en beluister je haar 
winnend gedicht en ook eentje van Koksijdenaars 
Herman Keirsebilck en Fernand Florizoone.

bibliotheek

De bibliotheek is gesloten 
op vrijdag 1 januari en 
zaterdag 2 januari. 
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boekenspecial

“Ik ben meer een 
beeldenmaker dan iemand 
die verhalen vertelt” 

Euplea is een poëtische 
novelle. Een symfonie in 
veertien delen. Veertien 
filmische beelden van Jade 
vloeien voort in veertien 
lyrische gedichten van 
Dimi. Deze vertelsels werden 
evenveel teksten van beiden. 
Ze brengen het verhaal van 
Eva, een mooi jong meisje 
dat aankomt met een trein 
in Zuid-Italië. Tij-dingen sprak 
met Dimi Reniers van de 
Spelleplekke uit Oostduinkerke 
en Jade Madoe, een 
Koksijdse cineaste.

24



Tij-dingen: Euplea is een bijzonder boek. Jullie 
hebben het filmische gekoppeld met tekst. Eén 
project in twee verschillende media. Hoe is dat 
idee ontstaan?
Dimi Reniers (zijn pseudoniem is Oscar Louis, red.):”Het 
boek en de film zijn parallel gegroeid. De kortfilm 
Euplea, het eerste grote zelfstandig project van Jade 
(waarmee ze haar Master in Film behaalde aan 
het KASK in Gent), werd bekroond met de prijs Best 
International Short Film en Best Editing op het Scario 
Film Festival 2020 in Zuid-Italië. Het boek Euplea is de 
literaire interpretatie van het verhaal dat we samen 
verzonnen. Het feit dat Euplea vorm krijgt in twee 
soorten media maakt het verhaal completer. En het 
idee zelf is ontstaan in het hoofd van Jade.” 
Jade Madoe: “Klopt. Tijdens een stage in Italië, als 
filmmaakster aan het Ballet van Rome, belandde ik 
op een eiland in de baai van Napels. Ik zocht locaties 
om te draaien. De beelden die ik in die baai maakte, 
inspireerden me en ik wist dat ik de magie van die 
plek in een verhaal moest gieten. Omdat ik meer een 
beeldenmaker dan een verhalenverteller ben, zocht 
ik Dimi op. We kwamen samen om na te denken over 
een scenario, maar dan werd dat scenario al snel een 
boek. En voilà, er is nu een film én een boek.”

T-d: Dimi, je bent een duizendpoot. Hoe schakel je 
over van de kookpotten naar deze totaal andere 
wereld?
Dimi: “Hoe meer werelden, hoe meer interactie 
en hoe meer inspiratie ik krijg. De vreugde van het 
schrijven past perfect in een wereld waarin wordt 
gegeten en gedronken. Vroeger schreef ik altijd in 
bars en cafés. Het blijft dé plaats waar mensen komen 
om zichzelf te zijn en waar veel maskers afvallen.”

T-d: Jade, jij brengt veel tijd door 
in het buitenland. Heb je dat 
nodig om ideeën op te doen? 
Jade: “(denkt na) Of ik het nodig 
heb? De wereld is zo groot en er 
zijn zo veel plekjes waar verhalen 
schuilgaan. Als je dan toevallig 
op zo’n plek belandt en het klopt 
plots allemaal… Dan weet je 
dat het de moeite was om te 
blijven zoeken en te ontdekken. 
Nieuwsgierig zijn, kan verslavend 
werken. Maar ik kom altijd graag 
terug naar Koksijde.”

T-d: Haalden jullie voor het 
boek inspiratie uit Koksijde? 
Dimi: “De zee!”
Jade: “Inderdaad! Altijd de 
zee!”

T-d: Welke verborgen plek in onze gemeente 
moeten onze inwoners dringend (her)ontdekken?
Dimi: “Vooral de zee en de natuur. De zeehonden 
en de vogels. Koksijde speelt daar goed op in met 
projecten zoals Plastic Soep. Projecten gedragen 
door jonge mensen die op leerrijke en soms ludieke 
manier wijzen op de essentie van het probleem.”
Jade: “Het Delvauxmuseum heb ik altijd een speciale 
plek gevonden. Mijn ouders hielden er vroeger het 
restaurant open. Als kind liep ik verloren tussen de 
donkere gangen met naakte vrouwen en godinnen in 
de meest bevreemdende plekken. Een surrealistisch 
sfeertje waar ik vaak naar teruggrijp in mijn films en 
foto’s. 

“De vreugde van het schrijven past 
perfect in een wereld waarin wordt 
gegeten en gedronken” (Dimi)

Euplea is te koop in jouw 
favoriete boekhandel of 
online voor 35 euro. 
Het boek is ook verkrijgbaar 
in De Karavaan in 
Oostduinkerke. 
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Wat hebben zeemeerminnen te maken met 
verdronken dorpen? Welke rol speelt een ezel 
bij een uit zee opgevist Mariabeeld? Waarom 
kiest een visser voor de tatoeage van een 
zeemansgraf? 

In Vergeten verhalen van de zee bundelt Katrien 
Vervaelen een verzameling vertellingen op de 
grens tussen realiteit en fantasie. Oude sagen en 
legenden worden verweven met geschiedenis, 
anekdotes uit de visserij en hier en daar een 
persoonlijke toets. Tij-dingen nodigde haar uit voor 
een zeevrouwsgesprek. 

boekenspecial

“Het valt op hoeveel verhalen 
je vindt met Koksijde in  
een hoofdrol” 
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Tij-dingen: Stel je eens kort voor. Wat is jouw link 
met onze gemeente?
Katrien Vervaelen: “Ik ben geboren in De Haan en 
woon in Zuienkerke. Mijn roots liggen aan de midden- 
en oostkust, maar in Koksijde kom ik graag. Meestal 
is dat voor een bezoekje aan het Abdijmuseum 
Ten Duinen, het Kunstencentrum Ten Bogaerde of 
natuurlijk het NAVIGO-museum. Tot enkele jaren 
geleden flaneerde ik graag langs de kerkhofmuur. 
Daar hingen de vissersvrouwen die Wouter Rawoens 
voor mijn boek portretteerde.”

T-d: Vergeten verhalen van de zee is niet je eerste 
boek?
Katrien: “Ik startte met jeugdboeken, die meestal 
de historische toer opgingen. Na een twaalftal 
boeken waarvan een aantal young adult, begon ik 
oude sagen en verhalen van onze Noordzeekust te 
verzamelen. Omdat ik in die periode toch al volop 
bezig was met journalistiek werk voor Nest en Plus 
Magazine, ben ik volop gaan interviewen en zo 
ontstond Vissersvrouwen. Omdat daarna ook de 
mannen wilden vertellen, kwam Naar Island er. Dat 
boek focust op de IJslandvisserij vanuit Oostende en 
is ook zoveel mogelijk verteld door de mannen zelf. 
Daarna kwam Garnalen, gérnoars dat ik samen met 
Nancy Fockedey van het VLIZ (Vlaams Instituut voor 
de Zee, red.) schreef. Er kwam een zijsprong met 
Stories uit de stal, waarin een aantal oude veeartsen 
vertellen over de stiel van vroeger.” 

T-d: Verwijs je in je boek naar onze regio? Of 
haalde je inspiratie uit Koksijde?
Katrien: “Jazeker. Het valt op hoeveel verhalen je in 
Koksijde ontdekt. Neem nu de duivelsput op Hof ter 
Hille (Koksijde Golf ter Hille, red.). Het archeologisch 
onderzoek dat daar gevoerd is, sluit perfect aan met 
de legende. Hoe de eigenares van het hof ter Hille 
per koets naar haar eigendom werd gebracht om 
de pacht te halen. Toen een wiel afdraaide en de 
koetsier de hulp van God inriep, schamperde ze dat 

ze zonder of met Gods wille ook wel zouden arriveren 
op het hof ter Hille. Het kwam haar duur te staan! 
Een andere plek in Koksijde die heel bijzonder is en 
beladen met volksgeloof en bijgeloof, is Baaldjes 
Kruis. Ook de verhalen die te maken hebben met de 
oude IJslandvaart zijn heel nauw verbonden met de 
gemeente. Er woonden indertijd heel wat mannen 
die meevoeren met de zeilschepen vanuit Duinkerke.”

“In moeilijke momenten biedt 
de zee mij altijd troost”

T-d: Welke verborgen plek in onze gemeente 
moeten we dringend (her)ontdekken?
Katrien: “Voor mij persoonlijk zijn de ruïnes van de 
oude abdij de plek waar ik even uit de wereld kan 
ontsnappen. Ik bezocht de plek veertig jaar geleden 
voor de eerste keer. Het lag er allemaal nog wat ruig 
bij en van restauratie was nog geen sprake. Plantjes 
zoals steenbreek en Leeuwenbekjes lieten de oude 
muren leven. Magisch. En daarom ga ik er soms 
naartoe op een mistige, druilerige dag. Wanneer er 
geen bezoekers zijn, bestaat de kans dat je de geest 
van een oude monnik ontmoet.”

T-d: Heeft u nog een speciale boodschap voor 
onze lezers?
Katrien: “In moeilijke momenten biedt de zee mij 
altijd troost. De wind aan de vloedlijn blaast dan mijn 
tranen weg. Het is dus een meerwaarde om aan 
zee te wonen, zeker in deze moeilijke tijden. Als je je 
eenzaam voelt, kuier langs de vloedlijn, tussen water 
en wind, luister naar de golven en er gebeurt een 
wonder.”

Vergeten verhalen van de 
zee werd uitgegeven door 
Stichting Kunstboek en kost 
19.90 euro. 
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Ben jij die enthousiaste monitor die aan de 
slag gaat bij onze jeugd- of sportdienst?
Is sport écht jouw ding? 
Zoek je een leuke job tijdens de krokus-, paas- en/of 
zomervakantie? 
Word sportmonitor. Je verdient een mooie cent en je 
hebt een leuke tijd. 

Wat krijg je?
 Een toffe job in een leuke werksfeer

Wie zoeken we? 
 Jou natuurlijk
 Sportminded studenten of enthousiastelingen om 

sportkampen te begeleiden hebben een streepje 
voor 

Wat heb je nodig? 
 nuttige sportervaring of kennis van sportactiviteiten 
 ervaring in het werken of begeleiden van kinderen 

of jongeren 
 een diploma of het volgen van een opleiding dat 

sportgerelateerd is, is een meerwaarde

Heb jij zin in deze fantastische job? Neem dan 
vandaag nog contact op met de Sportdienst.

Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. 

Of voel je meer iets voor de 
speelpleinwerking? 
Mooi, want je werkt mee aan iets waardevols. Een 
plek in je buurt waar kinderen kinderen kunnen zijn en 
jongeren jong. Waar iedereen voluit vakantie beleeft: 
uitbundig, maar ook ingetogen. Ieder op eigen 
tempo. Een verhaal van keuze, vrijheid, niet moeten, 
maar mogen. 

Wat krijg je?
 Een toffe job in een leuke werksfeer
 Een onthaalmoment aan het begin van de zomer

Wie zoeken we? 
 Iemand zoals jij 
 Een actieve en creatieve jongere die kinderen een 

onvergetelijke dag bezorgt 

Wat heb je nodig? 
 Een cursus animator en een geslaagde stage
 Nog geen cursus gevolgd? Word dan 

hulpanimator.
 Meer informatie over cursussen vind je op 

www.koksijde.be/word-monitor

Heb je nog vragen? Neem dan vandaag nog 
contact op met de Jeugddienst.

Info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.

sport
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voornemens

Onze raadsleden werpen een blik op 2021

Stéphanie 
Anseeuw
Een goede 
gezondheid is het 
allerbelangrijkste, dat is 
nog maar eens gebleken in het 
afgelopen jaar. Daarnaast wens ik 
iedereen een zorgeloos 2021 toe.

Guido Decorte
Laat ons in 2021 bruggen bouwen tussen 

mensen. Tussen “wij” en “zij”, dat is 
bouwen aan vertrouwen. Dat 

brengt de ander dichterbij. Ik 
wens alle inwoners veel mooie 
momenten van echt menselijk 
geluk.

Dirk Dawyndt
Ik wens iedereen een sportief 
2021. Ik duim dat onze talloze 
commerçanten een recordomzet 
draaien en ten slotte 
hoop ik dat 
iedereen gezond 
blijft. Santé!

Marc Vanden Bussche
Ik wil jullie allen voor 2021 een 
goeie gezondheid wensen. 2020 
heeft aangetoond dat een goeie 
gezondheid het allerbelangrijkste is.

Lander Van Hove 
Ik wens alle Koksijdenaars 
een gelukkig en vooral 
gezond en 2021 toe. Als 
schepen van Jeugd hoop ik 

dat onze Koksijdse jeugd de 
kracht vindt om de bijzondere 

coronamaatregelen nog even vol 
te houden. Als het terug mag, is het mijn grootste 
wens om een groot feest te geven voor alle Koksijde 
jongeren.

Dorine Geersens
Samen lachen en samen 
werken, samen dansen en 
samen dromen. Samen 
wensen en samen hopen. 
Maar vooral veel “samen” en 
gewoon “normaal”… 

Ivan Vancayseele
Meer dan ooit wens ik iedereen een 

zorgeloos en vooral gezond 2021 toe, 
een jaar waarin alles weer kan en niets 
meer moet. De coronapandemie heeft 
geleerd dat “samenzijn” een hoeksteen 

van ons leven is. Wacht niet op het 
perfecte moment, prik het moment en 

maak het perfect. Gelukkig nieuwjaar!

Charlotte Castelein
Ondanks de corona-ellende heb ik erg genoten van qualitytime 
met mijn gezin. Dat neemt niet weg dat ik enorm uitkijk naar 
uitstapjes in binnen- en buitenland. En uitgebreid aperitieven met 
vriendinnen. Vanuit politiek oogpunt hoop ik dat we snel terug 
onze maandelijkse gemeenteraden kunnen organiseren vanuit de 
Kokpit. En uiteraard is dit alles niets zonder een goeie gezondheid!
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Greta Suber-Delie
Ik wens jullie allen een gezond 
en zorgeloos jaar, vol geluk, 
gezelligheid en warme 
vriendschap voor elkaar. Vanop 
afstand geef ik jullie een knuffel op 
papier om je een warm nieuw jaar toe 
te wensen. Laat jullie liefde sprankelen, knetteren en 
knallen. Hou moed, want dit komt vast wel goed. Dit 
is een wens vanuit mijn hart.

Fréderic Devos
Onze quarantaines vielen 

best mee. Mijn vrouw en ik 
werken van thuis uit en onze 
kleine Judith (6 maanden 
oud) bracht warmte en 

gezelligheid. Maar we missen 
onze vrienden en familie 

keihard. Vandaar ons voornemen: 
in onze nieuwe woning komt een 
piekfijne, vaste BBQ-installatie in de 
tuin. We zullen de verloren tijd snel 
inhalen!

Adelheid Hancke
Een klein gebaar, 
‘k ben heel 
dankbaar, echt 
waar, 2021 wordt 
een prachtig jaar.

Elwin Van Herck
Ik hoop dat we in het 

fonkelnieuwe jaar 
mogen meenemen 
waar we afgelopen 
jaar dankbaar voor 
waren. Vertragen, 

tijd voor elkaar, 
tijd om te sporten, 

tijd voor een prachtige 
strandwandeling. De kleine 
dingen. Ik hoop ook dat we voluit 
kunnen inspireren, ondernemen en 
organiseren. Samenzijn. Bouwen 
waar we van dromen. 

Greet Verhaeghe
2020, een raar jaar voor iedereen. 
2021, een jaar vol nieuwe 
kansen. 365 dagen, om te 
dromen, om liefde te geven en 

te ontvangen. Droom groot en 
geniet van kleine dingen, daarom 

wens ik voor het nieuwe jaar ALLES 
wat jou blij en gelukkig maakt. SAMEN zorgen we 
dat 2021 terug kan schitteren!

Luc Deltombe
De coronapandemie heeft 
ook mijn gezin hard getroffen. 
Ik heb nog twee studenten in 

huis en net zoals sommige van 
m’n kinderen ben ik werkzaam in 

de horeca. Ik wens iedereen voor 2021 bovenal 
een goede gezondheid, maar ik hoop ook dat 
we snel weer naar een normaler leven kunnen 
om de draad opnieuw op te pikken. Santé op 
2021, laat ons 2020 snel doorspoelen!

Sander Loones
Een gezond en een gezoend 2021! 
Dat wens ik u graag toe! En maak 
het gezellig en warm voor elkaar. 
Met een belletje, een kaartje of een 
kaarsje voor het raam. Samen sterker!

Bieke Dalle
Mijn goede 
voornemens zijn: 
blijvend de lokale 
handelaars steunen via 
takeaway, kadobonnen, 
winkelbezoeken en reclame! Zelf het hoofd 
rustig houden en positief blijven denken. Een 
helpende hand zijn voor mensen die het 
moeilijker hebben. Vooral voor iedereen fijne 
en veilige feesten toegewenst. 
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Lees de nieuwjaarswensen van de redactieraad van Tij-dingen via www.tij-dingen.be!

Julie Paelinck
Als we één iets geleerd hebben uit 
2020 is het hoe kostbaar de tijd is 
met onze familie en vrienden. We 
moeten elkaar nu al zo lang missen. 
Een spontane knuffel, een babbel of 
een tasje koffie op het onverwachts. Dit is 
meteen ook mijn voornemen en wens voor 2021. Tijd 
om uit onze bubbel te stappen en elkaar opnieuw te 
ontmoeten.

Patricia Vandenbroucke
Dag 2020, hallo 2021!  2020 was 
voor velen onder ons een 
moeilijk, onzeker jaar. Laat 
2021 een prachtig jaar zijn 
waarin iedereen stilletjes 
aan weer kan genieten, 
ondernemen en werken in 
onze gemeente. Ik wens het jullie 
alvast met een warm hart toe.

Dominique Gillet-Wolter Hofmans 
Een liedje uit mijn 
kinderjaren voor klein 
en groot: Leve de 
duinen, met hunne 
kruinen groen van 
de biezen en wit 
van 't zand. Hopla, 
hopla, hand in hand, 
wij zijn de kinderen van 
het duinenland. Laten we samen onze 
mooie natuur koesteren!

Bart Pieters
Voor elke Koksijdenaar een véél 

beter jaar! Zonder virologen op 
tv. Maar weer eentje drinken 
op café. Zonder flaporen 
door mondmaskers heel de 
dag. Maar mekaar weer eens 

vastpakken als dat mag. Zonder 
plexi, verdriet en eenzaamheid. 

Maar bovenal voor allen een goeie 
gezondheid!

Suze Colson-Bogaerts
Mijn wens, Mijn wens 
vandaag of morgen en 
ook gisteren, zal steeds 
dezelfde zijn. Geniet met 

passie, verwondering en 
een gulzigheid, kijk op naar 

zonneschijn. Verbind, verzorg, 
verwarm, verwen, verras, verdraag, 

verzoen en verblijd! Maak van elke dag een 
nieuw begin, geen einde maar oneindigheid. 
Liefs, Suze.

Alain De Coster 
2020 willen we vlug vergeten. De 

crisis heeft ons ook goede zaken 
gebracht, neem die mee 
naar 2021! Elk nadeel heb zijn 
voordeel, zei Johan Cruijff. 
Een mens is niet gemaakt om 
in zijn kot te blijven, hou vol 

en alles komt goed. Ik hoop op 
een volksfeest in 2021!

Dirk Decorte
(Kinder)armoede in Vlaanderen zou geen 
thema mogen zijn. Nochtans kleurt deze 
barometer bloedrood. Inwoners helpen 
elkaar om kinderen uit de vicieuze cirkel 
te halen. Met een kleine maandelijkse 
opdracht bij de bank. Is hiervoor een 
draagvlak? Of droom ik weer?
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“Ik verloor dertig kilo in anderhalf jaar en wil 
mijn kennis overbrengen naar mijn klanten”
Tij-dingen zet elke maand onze ondernemers 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 Martine Medaer van FITatelier en Erika Goessens die permanente make-up verzorgt. 
Schijnbaar twee uitersten, maar er waren voldoende raakvlakken voor een tof gesprek. 

Tij-dingen: Waarom hebben jullie het concept van 
jullie zaak opgestart?
Martine Medaer: “Ik ben de ervaringsspecialiste 
bij uitstek wat betreft gezond afvallen. Ik verloor in 
anderhalf jaar tijd zo’n 30 kilo door mijn gewoontes 
aan te passen en beweging en gezonde voeding in 
mijn leven in te passen. Nu wil ik hetzelfde doen voor 
mijn klanten.”
Erika Goessens: “Make-up en een verzorgd 
voorkomen nastreven, dat interesseert mij al van jongs 
af aan. Als meisje in de lagere school speelde ik veel 
met make-up en snuisterde ik graag in het tasje van 
mijn mama of oma om dit op mezelf uit te proberen. 
Als kerst-of verjaardagscadeau kreeg ik elk jaar een 
grote make-up doos van mijn oma. Later – tijdens 
mijn tienerjaren – vroegen mijn familieleden bij elke 
speciale gelegenheid of feest of ik hun make-up wilde 
doen. En zo is het begonnen.”

T-d: Waarvoor kunnen mensen terecht in jullie 
zaak?
Erika: “Mijn werk en service richt zich hoofdzakelijk 
naar de dames onder de lezers. Ik ben 
gespecialiseerd in het plaatsen van permanente 
make-up. Anders dan in de meeste beautysalons 
koos ik ervoor om uitsluitend permanente make-up 
te doen. Gelaatsbehandelingen, epilaties, nagels of 
massages laat ik aan andere beauty-collega’s over.” 
Martine: “Als personal trainster en diëtiste wil 
ik mensen motiveren om een gezonde versie 
van zichzelf te worden via een gebalanceerde 
combinatie tussen gezonde voeding en sport. Ik 
hou daarbij altijd deze uitspraak van Jack Lalanne 
in gedachten: Exercise is king. Nutrition is queen. Put 
them together and you've got a kingdom.” 

ondernemers aan het woord
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T-d: Wat betekent de term zelfstandige voor jullie? 
Erika: “De vrijheid om je eigen agenda in te 
vullen en je eigen beslissingen te nemen. Kortom, 
mezelf kunnen zijn en doen wat ik echt belangrijk 
vind. Wanneer je een succesvolle eigen zaak wil 
uitbouwen, kruipt daar heel wat tijd in. Het is geen 
9-to-5-five-job. Mijn werk stopt niet wanneer ik de 
deur achter me sluit na de laatste klant. Het is soms 
een uitdaging om de vele verantwoordelijkheden 
te combineren met een druk gezinsleven, school en 
hobby’s. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen voor 
ondernemers.”
Martine: “Na twintig jaar als werknemer gewerkt te 
hebben, vind ik de autonomie het meest positieve 
aan zelfstandige zijn. Je beslist zelf wat je doet qua 
investeringen, kortingen en goodwill aan klanten. 
Natuurlijk moet je voor jezelf ook de rekening maken, 
maar als jij vindt dat het oké is, dan ga je ervoor 
zonder door procedures te spartelen.”

T-d: De coronacrisis betekent een aardverschuiving 
voor veel handelaars. Geen gemakkelijke periode 
om met een nieuwe zaak te beginnen? 
Martine: “Als econoom heb ik alles vooraf 
uitgestippeld met een plan A én een plan B. Als plan 
A niet lukte – de zaak zelf uitbaten, dan was er nog 
plan B – de zaak verhuren. Maar plan C(orona) was 
er niet. Dat is nu eenmaal het leven; het is niet altijd 
volgens plan. Gelukkig maar (lacht).”

Erika: “Toen wij tijdens de eerste coronacrisis totaal 
onverwacht wekenlang onze zaak verplicht moesten 
sluiten, was het wel even serieus schrikken. In één 
klap mocht ik mijn drukke agenda vol afspraken 
uitgommen. Ik had ook niet verwacht dat er nog 
een tweede sluiting zou volgen. Die onzekerheid 
weegt wel zwaar en stemt ook tot nadenken over 
de toekomst. Wat mij wel opvalt is, dat de mensen 
na de sluiting toch hun weg terugvinden. Dat geeft 
vertrouwen.”

T-d: Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Erika: “Ik wens iedereen een goede fysieke 
en mentale gezondheid toe in 2021 met veel 
vriendschap, gezelligheid, verbondenheid, steun en 
begrip voor elkaar. Beweeg zoveel mogelijk en ga 
sporten. Neem tijd om voor jezelf te zorgen, om te 
kiezen voor dingen die je goed in je vel doen voelen, 
zowel vanbinnen als vanbuiten.”
Martine: “Dat vind ik ook. Graag geef ik nog mee 
dat diëtiste een erkend paramedisch beroep is. 
Een diëtiste mag zowel lichaamsmetingen doen als 
voedingsadvies geven. Ten slotte bedank ik Lokaal 
Bestuur Koksijde omdat ze rekening houden met alle 
recreatieve en commerciële verzuchtingen, zowel in 
normale als coronatijden.”

Lees het volledige interview op www-tij-dingen.be

“De mensen vinden hun 
weg terug naar mijn zaak 
en dat geeft vertrouwen” 
Erika Goessens
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burgelijke stand

Geboorten

Diana Badran
Oostende, 22 oktober
dochter van Nazem en Rana  
uit Koksijde

Eléonore Struelens
Veurne, 24 oktober
dochter van Bernard en Ann-Sylvie 
Schautteet uit Koksijde

Overlijdens

Martine Louis, 55 j.
†Oostende, 31 oktober

Willy Van Eeckhout, 73 j.
†Ieper, 1 november

Louis Hindryckx, 72 j.
†Antwerpen, 3 november

André Hennequin, 91 j.
†Anderlecht, 4 november

Francine Dewitte, 64 j.
†Koksijde, 6 november

Rosa Rabaey, 80 j
†Nieuwpoort, 7 november

Ghislain Storme, 79 j.
†Oostende, 7 november

Laura Maeckelberg, 95 j.
†Koksijde, 9 november

Willy Porrez, 83 j.
†Veurne, 9 november

Henri Geeraert, 77 j.
†Koksijde, 11 november

Hugo Hauspie, 84 j.
†Koksijde, 13 november

Pascal Van Hees, 58 j.
†Veurne, 15 november

Marie-Thérèse Cornette, 91 j.
†De Panne, 18 november

Jeannine D’Hert, 84 j.
†Koksijde, 19 november

Roger Vermoesen, 77 j.
†Koksijde, 19 november

Frank Geelen, 55 j.
†Leuven, 20 november

Francis Lefèvre, 74 j.
†Lo-Reninge, 22 november

Nicole Nijs, 74 j.
†Nijvel, 23 november

Willy Coppens, 79 j.
†Oostende, 23 november

Sylvie Dumalin, 57 j.
†Koksijde, 25 november

Andrée Durand, 94 j.
†Veurne, 26 november

José Suwier, 82 j.
†Veurne, 26 november

Hilda Dalle, 76 j.
†Veurne, 27 november

Bertha Lemeire, 95 j.
†Ottignies-Louvain-La-Neuve,  
28 november

Christiane Bulcke, 89 j.
†Veurne, 28 november

Didier D’Anvers, 63 j.
†Aalst, 29 november

Geert Rondelez, 77 j
†Brugge, 30 november

Marcel Spitaels, 90 j.
†Koksijde, 4 december

Josepha van Zon, 75 j.
† Brugge, 6 december

Simonne Lehouck, 93 j.
†Veurne, 9 december 

In memoriam  
E.H. Lieven 
Gistelinck
E.H. Lieven Gistelinck overleed 
op woensdag 25 november 
in zijn geboorteplaats Menen. 
Hij zag er het levenslicht op 30 
november 1943 en werd tot 
priester gewijd in Lauwe, op 11 
juli 1970. 

In onze gemeente is hij bekend 
als pastoor en moderator van 
de federatie Koksijde Ster der 
zee (sinds 2002, ontslag als 
moderator in augustus 2013) 
en medepastoor (2015-2018). 
Lokaal Bestuur Koksijde wenst 
de familie en naasten van E.H. 
Lieven Gistelinck veel sterkte toe. 
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casino

Kunstenaars in nood  
zoeken sponsors
Bijna een jaar geleden drong het COVID-19-virus ons land binnen. 
Naast de gevolgen op fysiek en mentaal vlak (#houmoed) is de 
financiële impact voor heel wat mensen niet te onderschatten. Ook 
in de cultuursector hakt de coronacrisis er stevig in. State of the Arts 
(SOTA) – een open platform dat de structuren van de kunstwereld wil 
verbeelden, startte daarom SOS RELIEF op.

SOS wat?
State of Solidarity Relief (www.sosrelief.net) is een onlinetool die 
rechtstreekse financiële solidariteit mogelijk maakt, van persoon tot 
persoon. Zonder voorwaarden. Het initiatief maakt een verschil voor 
mensen die niet in aanmerking komen voor overheidssteun. Maar wel 
in dringende nood zijn.

Hoe werkt het? 
Op www.sosrelief.net kies je het bedrag dat je wil bijdragen (50, 
100, 200 of 400 euro). Dan ontvang je een e-mail met de naam en 
het rekeningnummer van iemand die dit bedrag nodig heeft. De 
tool werkt dus zonder tussenstructuur: rechtstreeks van persoon tot 
persoon en zonder voorwaarden. SOS RELIEF werd ontwikkeld vanuit 
een kunstenaars- en kunstwerkersgemeenschap, maar ook mensen 
buiten de kunsten kunnen eenmalig steun aanvragen.

Cultuurcentrum CasinoKoksijde steunt SOS RELIEF
Helaas moest het cultuurcentrum heel wat voorstellingen annuleren. 
Niet fijn, maar gezondheid is prioriteit nummer één. Af en toe vragen 
tickethouders om het bedrag van de kaartjes niet terug te storten, 
maar te geven aan kunstenaars in nood. Het cultuurcentrum koos 
SOS RELIEF om deze wens te vervullen. 

Steun artiesten, want het is enorm belangrijk dat ze er straks, 
wanneer we weer samenkomen, nog zijn.

cultuurcentrum

Bekijk deze 
livestream- 
concerten 

Het cultuurcentrum start 2021 
hoopvol. En dan doen ze met 
een ferme brok muziek. Niet live 
maar via livestream. The Cats 
Want to Play is een initiatief van 
Wouter Van den Broeck en ons 
cultuurcentrum. 

Muzikanten zijn erop gebrand 
om nieuwe creaties los te laten 
op het publiek. Zeker na deze 
lange isolatieperiode. Spontane 
improvisatie en interactie is waar 
het in deze jazzconcerten over 
gaat. Wouter nodigt hiervoor 
drie verschillende formaties uit 
met Belgische topmuzikanten als 
special guests.

Het concert wordt telkens om 
20 uur via livestream uitgezonden 
vanuit de theaterzaal. 

 vrijdag 8 januari - Sessie 1: The 
Cats Want to Play ft. Jean-
Paul Estiévenart & Steven 
Delannoye

 zaterdag 16 januari - Sessie 2: 
The Cats Want to Play ft. Carlo 
Nardozza & Frank Deruytter

 donderdag 21 januari - 
Sessie 3: The Cats Want to Play 
ft. Jake Walker

Info: www.casinokoksijde.be
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in woord en beeld
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5

1. Versterking voor ons wagenpark
De dienst Technisch Onderhoud krijgt er twee 
nieuwe mini-wielladers bij. Deze voertuigen worden 
ingezet om o.a. de Zeedijk te reinigen. Denk maar 
aan de zanderige taferelen na de passage van 
storm Odette. De Bobcats zijn uitgerust met een 
schep- en borstelbak en een zandschuif en voldoen 
aan de meest recente veiligheidsvormen. Ook 
gebruiksgemak en ergonomie zijn prioritair bij de 
aankoop van machines. 

2. Snoeppakketten voor onze scholen
Sinterklaas liet ons weten dat er heel veel brave 
kinderen wonen in onze gemeente. Omdat hij dit jaar 
niet naar onze scholen kon komen, bezorgde de Sint 
honderden snoeppakketten aan de burgemeester en 
schepen van Onderwijs en Jeugd Lander Van Hove. 
Zij namen voor één keer de taak van de hulppieten 
over en zorgden ervoor dat de pakketten op school 
belandden. 

3. Koksijde fonkelt
De VVV Koksijde-Oostduinkerke en de dienst Toerisme 
pakte uit met een lichtgevende eindejaarsactie. Ook 
Lokaal Bestuur Koksijde schittert mee! 

4. Koop zakken met compost in de Parkshop op 
het Milieupark
Ons Milieupark is uitgerust met een parkshop. Koop 
er nu zakken met compost en compostvaten. 
Koksijde is één van de beste gft-sorteerders van 
het land. Samen zamelen we 1.800 ton groente-, 
fruit- en tuinafval in. Goed nieuws want het 
merendeel van ons keukenafval is geen restafval. 
De afvalintercommunale IVVO verwerkt ons gft tot 
waardevolle compost. 

5. Kunst op het domein van het Koningin Elisabeth 
Instituut
De plechtige onthulling van de sculpturen 
De Conversatie van kunstenares Els Pleysier vond 
plaats in aanwezigheid van schepen Guido Decorte, 
algemeen directeur van het KEI Gerd Callewaert, 
kunstenares Els Pleysier, voormalig voorzitter van 
het bouwcomité en gewezen lid van de Raad 
van Bestuur van het KEI dhr. Wilfried Terryn en 
burgemeester Marc Vanden Bussche.
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vereniging in de kijker

“Het genot van een mooie 
fietstocht is belangrijker dan 
onze gemiddelde snelheid”

Het ontstaan van WTC Koksijde dateert van voor de tijd van 
huidig voorzitter Nadine Corten. Toen ze tien jaar geleden 
lid werd, bestond het bestuur nog uit Gilbert Pauwels, 
Robert Vansteelandt en Walter Maes. De filosofie van de 
club is wel nog altijd dezelfde: plezier en beweging blijven 
de belangrijkste begrippen. Veel belangrijker dan het 
competitieve. Tij-dingen ging langs bij Nadine Corten voor 
een gesprek.  

Nadine Corten, voorzitter van Wielertoeristenclub (WTC) Koksijde
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T-d: Wie zijn jullie leden?
Nadine: “Ons ledenbestand bestaat uit mannen 
en vrouwen van alle leeftijden. We hebben drie 
80-plussers en ons jongste lid is 36. Wij fietsen graag 
maar genieten ook van een babbel onderweg. Of 
we staan stil bij het mooie landschap. En we lusten 
graag een lekkere kop koffie of een frisse pint. Dit 
geeft aan dat de amusementswaarde tijdens en na 
de fysieke inspanning een belangrijke rol speelt.” 

T-d: Organiseren jullie activiteiten?
Nadine: “Elke zondag vertrekken we om 9 uur 
voor een rit van 50 tot 60 kilometer (behoudens 
coronarestricties, red.) en op donderdagen starten 
we rond 13.30 uur voor een etappe van 70 tot 80 
kilometer. We vertrekken altijd aan ons clublokaal 
café ‘t Sportcentrum in Koksijde-Dorp. Eindigen doen 
we daar ook en nadien kaarten we daar ook na. 
Naast onze ritten organiseren we maandelijks een 
uitstap. Dan vertrekken we ’s morgens vroeg. Vorig 
jaar organiseerde ik ook een midweek fietsronde in 
een andere omgeving. Vorig jaar trokken we met 
acht leden naar een Roompot-park in Nederland.” 

“Op zondag vertrekken 
we om 9 uur voor een rit 
van 50 tot 60 kilometer. Op 
donderdag zelfs 70 tot 80.”

T-d: Wat doen jullie nog in clubverband? 
Nadine: “In maart start het seizoen met een 
ledenvergadering. Daar doen we de planning voor 
het komende seizoen. Ook krijgen leden dan de kans 
om eventuele voorstellen te doen. Voor de eerste 
of laatste rit zorgen we vaak ook voor iets speciaals. 
Zo organiseerden we eens een hoevepicknick in 
De Beauvoordse Walhoeve. In oktober is er de 

jaarlijkse souper waar onze kampioenen in de 
bloemetjes worden gezet. Elke rit noteren we wie er is 
en het aantal afgelegde kilometers. Wie op het einde 
de grootste afstand aflegde, is de laureaat.”

T-d: Wat wenst u nog te benadrukken? 
Nadine: Wij zijn een club waar genot, vriendschap, 
zorg voor elkaar en sportiviteit centraal staan . 
Gemiddelde snelheden, afgelegde kilometers, 
topprestaties en het daarbij horend haantjesgedrag 
horen niet thuis in onze club. Wij vertrekken samen 
en laten niemand achter. Ook niet als iemand het 
moeilijk heeft. Dan passen we allemaal ons tempo 
aan en zetten we die persoon uit de wind. Als het 
nodig is, duwen we zelfs een beetje.”  

“Haantjesgedrag hoort niet 
thuis in onze club. Wij laten 
niemand achter.”

T-d: Heb je ten slotte nog een leuke anekdote voor 
de lezers van Tij-dingen?
Nadine: “Zoals aangehaald, hebben we enkele 
80-plussers onder onze leden. Eén van hen, Leon, 
beweerde dat hij persoonlijke vriend van Eddy Merckx 
is. Hij zou er voor zorgen dat Merckx onze club zou 
bezoeken. Omdat Leon graag de clown uithangt, 
geloofden velen niet wat hij zei. Maar tot grote 
verwondering van iedereen was Leon deze keer wel 
serieus en bracht hij zijn vriend Eddy effectief mee 
naar de club. Het werd een memorabel moment 
want het gebeurt niet elke dag dat je zo’n icoon mag 
ontmoeten. Een moment om nooit te vergeten!”

CONTACTEER WTC KOKSIJDE 
voorzitter Nadine Corten
nadinecorten@hotmail.com – 0473 394 522.
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Wandelen tijdens de wintermaanden? 
Maak kennis met onze natuurgebieden
Koksijde beschikt over meer dan 700 hectare natuurgebied en een breed strand: ideaal om tijdens de  
winter uit te waaien. Blijf in beweging en besef dat veel mensen jaloers op ons zijn… Vorige maand namen 
we je mee naar o.a. de Noordduinen en de Hoge Blekker. Deze maand komen nog meer natuurgebieden 
aan bod. 

1. Ter Yde
Dit natuurreservaat is 80 hectare groot en 
het kerngebied van één van de grootste 
duinencomplexen van onze kust. Een Yde staat voor 
een vroegere schuilhaven of ankerplaats, zoals dat 
dus ook het geval was voor Coxyde.  

Wist je dat… het duinencomplex Ter Yde alle 
duinzones tussen Oostduinkerke en Groenendijk 
groepeert: de Zeebermduinen, de Karthuizerduinen, 
de Plaatsduinen, de Spelleplekke, het Hannecartbos 
en de Oostvoorduinen?

2. Zeebermduinen
Deze duinen zijn kostbaar omdat ze rechtstreeks 
in verbinding staan met de zee. Een zone van 25 
hectare, iets meer dan de helft, is beschermd als 
natuurreservaat. Tussen het strand en de Albert-I-Laan 
zie je de staalkaart van het buitenduinenlandschap. 
Vanaf de hoogwaterlijn ontstaan er embryonale 
duintjes. 

3. Karthuizerduinen
De duinen zijn genoemd naar een inmiddels 
verdwenen kloosterverblijf van karthuizermonniken. 
Dit gebied van 24 hectare is de oostelijke uitloper 
van Ter Yde. Het kleinste natuurgebied van onze 
gemeente heeft de grootste dynamiek en het meest 
uitgesproken karakter. 

4. Plaatsduinen 
Dit gebied grenst aan Oostduinkerke-Dorp. De 
Plaatsduinen zijn 35 hectare groot en ontstonden 
tijdens de late middeleeuwen. In ons dialect is de 
platse een synoniem voor dorpskern, vandaar de 
benaming van het duinmassief. 

5. Spelleplekke
De Spelleplekke vind je tussen de Plaatsduinen en de 
wijk Duinpark – en ligt aan de oostelijke zijde naast 
Ter Yde. Archeologische vondsten – vooral spelden – 
zorgden in het begin van vorige eeuw voor de 
naamgeving. Dit verborgen plekje heeft de vorm van 
een langwerpige kuip en biedt een afwisseling van 
stuifduinen en struikenbegroeiing.  

natuurgebieden
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6. Hannecartbos
Dit bos werd aangelegd op een gebied van grasland 
en duinakkers. Niet de volledige zone werd bebost, 
want aan de noordoostelijke rand zie je nog altijd 
grasland. Idem voor de zuidrand waar nog een 
kleine zone vroegmiddeleeuwse kopjesduinen ligt. 
Een waterloop loopt diagonaal door het gebied. 
Na de bescherming als natuurreservaat ontstond 
een drastisch herstelprogramma voor het bos. Zo 
worden zes hectare (afstervende) bomen gekapt 
om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Ten 
slotte wordt de beek gesaneerd en de loop ervan 
gereguleerd door stuwen.

7. Oostvoorduinen
In dit landschap (65 ha) zie je vooral 
vroegmiddeleeuwse kopjesduinen. 
Er is weinig open zand in dit verstilde landschap. De 
zacht golvende duinen zijn begroeid met mos of kort 
gras. In dit open landschap zijn bosjes en struikgewas 
een zeldzaamheid.

Lees meer over onze prachtige natuurgebieden op 
www.visitkoksijde.be/natuurgebieden 

Wandel en fiets in onze natuur: 
www.visitkoksijde.be/natuurroutes 

Bekijk meer op www.tij-dingen.be!
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sociale media

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

 Shinji.snapshots
 Koksijde

 something_with_sam
 Oostduinkerke

 annemie.struyf
 Koksijde

 sounds_of_kerosene
 Koksijde

 sowier
 Zuid-Abdijmolen Koksijde

 bartseyshoutem
 Oostduinkerke

 _elienated
 Oostduinkerke

 carine_vc
 Koksijde

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

Volg ons. Deel ons. Like ons.
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Burgerparticipatie: 
iedereenmee.koksijde.be
Heb je een zot idee? Dat is goed nieuws, want we willen jou 
zoveel mogelijk bij het beleid of bij specifieke 
projecten betrekken. Via iedereenmee.
koksijde.be kan je elk moment een idee 
achterlaten of een vraag stellen. 
Op de homepagina zie je welke 
processen actief zijn of de timing er 
uitziet. 

Skateplaza (sportpark Hazebeek) Moet er 
(betere) verlichting komen in het skatepark 
van Oostduinkerke? Of is een overdekt 
skatepark de oplossing? Debatteer met 
ons mee via iedereenmee.koksijde.be. 
Iedereen kan zijn of haar idee hier kwijt! 

Volgende editie
 Tournée minérale: doe je mee? 

 Valentijns- en krokuskriebels in Koksijde

 Vrolijke viervoeters: wie rekent tijdens deze donkere 
dagen op zijn of haar huisdier? Laat het ons weten via 
tij-dingen@koksijde.be 

Lees de XL-versie van Tij-dingen online: 
www.tij-dingen.be

Abonnee worden?
Surf naar 
www.tij-dingen.be/abonneren

Gemeente info
Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be

Tij-dingen ging in druk op 17 december.
Met wijzigingen na die datum kon de 
redactie geen rekening houden.

Getijden januari
dag hoogwater laagwater

vr 1 02:06 en 14:22 08:53 en 21:06
za 2 02:40 en 15:00 09:34 en 21:47
zo 3 03:18 en 15:43 10:17 en 22:32
ma 4 04:02 en 16:31 11:05 en 23:21
di 5 04:52 en 17:28 11:57
wo 6 05:53 en 18:37 00:15 en 12:52
do 7 07:04 en 19:47 01:13 en 13:52
vr 8 08:12 en 20:52 02:17 en 14:57
za 9 09:17 en 21:58 03:28 en 16:09
zo 10 10:21 en 23:03 04:49 en 17:21
ma 11 11:23 en 23:59 05:54 en 18:19
di 12 12:17 06:47 en 19:08
wo 13 00:48 en 13:04 07:33 en 19:53
do 14 01:29 en 13:47 08:17 en 20:35
vr 15 02:09 en 14:29 08:59 en 21:16
za 16 02:49 en 15:12 09:41 en 21:56
zo 17 03:31 en 15:56 10:23 en 22:37
ma 18 04:15 en 16:43 11:06 en 23:18
di 19 05:01 en 17:31 11:50 en 23:59
wo 20 05:49 en 18:22 12:37
do 21 06:42 en 19:17 00:48 en 13:27
vr 22 07:38 en 20:16 01:43 en 14:23
za 23 08:40 en 21:23 02:48 en 15:25
zo 24 09:49 en 22:36 04:02 en 16:32
ma 25 10:57 en 23:35 05:21 en 17:38
di 26 11:49 06:16 en 18:27
wo 27 00:18 en 12:28 06:57 en 19:04
do 28 00:51 en 13:00 07:31 en 19:38
vr 29 01:19 en 13:32 08:06 en 20:15
za 30 01:50 en 14:08 08:43 en 20:55
zo 31 02:25 en 14:47 09:24 en 21:37
Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Lukas kiest voor  
een zomerjob aan zee. 

Jij ook?
Surf dan nu naar www.koksijde.be/jobstudenten 

Solliciteer vandaag nog. Je hebt t.e.m. 22 februari, 
maar de plaatsen zijn beperkt: wees snel! 

Meer info via sollicitaties@koksijde.be of 
www.koksijde.be/jobstudenten


