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Mensen die aan zee wonen,
zijn gezonder
En als je dit beeld ziet, begrijp je ook waarom.

koksijde verbeeldt: vroeger en nu

Blik nostalgisch terug met Koksijdeverbeeldt.be
Zestig jaar geleden
De familie Frenay uit Molenbeek komt
tijdens de zomer van 1951 op vakantie
naar Sint-Idesbald. Ze beschikken over de
villa Duinen Huisje in de Oostendelaan. Let
op de open ruimte naast het huis met het
nummer 2 en dat op een steenworp van
het strand.
Op de foto zie je de familie Frenay op pad
met de billenkar. Zelfs de hond is van de
partij.

Vandaag
Net geen 60 jaar later toont Tij-dingen een
foto vanuit hetzelfde standpunt als toen.
Het huis ziet er nog altijd hetzelfde uit,
maar het gebouw kreeg ondertussen een
likje (witte) verf. In de tuin herken je nog
steeds de duingrond. Het huis ligt tussen
de Koninklijke Baan en het Grardplein. De
bewoners hebben ondertussen meer buren
dan ruim een halve eeuw terug.

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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voorwoord

De burgemeester aan het woord
Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa).
Misschien een extra reden om dit jaar mee te doen met Tournée Minérale? Of blijft februari voor jou toch de
maand van de liefde? Geen probleem, meer zelfs: in deze Tij-dingen ontdek je alles over de oorsprong van
Valentijn. Wist je dat Koksijdenaar Gautier Maes zijn hart zelfs volgde naar het verre Mexico?

Tij-dingen: Burgemeester, hebt u al
plannen voor Valentijn?
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Mijn gedachten gaan vooral uit naar
de horecazaken die hard getroffen zijn
door de coronacrisis. Daarom hoop
ik dat iedereen Valentijn écht viert als
de restaurants heropenen. Voor de
mensen die nu al willen vieren, raad
ik aan om onze takeawayadressen te
bekijken en onze handelaars te steunen
(www.koksijde.be/takeaway).”
T-d: Onze gemeente bracht alles in
gereedheid om de (oudste) inwoners te
vaccineren?
Burgemeester: “Dat klopt. We zetten
alles in het werk om iedereen zo snel
mogelijk in te enten. We belden eerst alle
>>
80-plussers op om hen te informeren over
de planning en om na te vragen of er
mobiliteitsproblemen waren. We doen er
alles aan om onze oudste inwoners te bereiken. Heb
je vragen? Stel ze gerust via ons coronanummer: 0800
85 670.”
T-d: U heeft een oproep voor alle lezers.
Burgemeester: “Inderdaad. Ik hoop dat iedereen zich
laat vaccineren. Vanaf het kan, geef ik het goede
voorbeeld. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit de
enige weg is richting de normale bewegingsvrijheid
waar we allemaal zo naar verlangen. Daarnaast
wil ik iedereen die getroffen is door het coronavirus
een extra hart onder de riem steken. Zeker zij die
afscheid moesten nemen van een dierbare. Ons
gemeenschappelijke doel moet zijn om deze situatie
zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Daarom
doe ik dit alles met veel overtuiging.”

Het eerste coronavaccin in Koksijde was voor Agnes Florizoone.

T-d: Er is een oplossing voor de tramdoortocht in
Oostduinkerke-Bad?
Burgemeester: “We waren bezorgd over de impact
van de werkzaamheden op de algemene veiligheid,
maar na een constructief overleg met alle partners
is er een overeenkomst. In afwachting zetten we
zelf pendelbussen in. Gelukkig rijdt de Kusttram
nu opnieuw volgens de gebruikelijke route en
dienstverlening.”
T-d: Ook carnaval gaat niet door.
Burgemeester: “Het is niet anders. We zullen wel
zorgen voor een beetje carnavalgevoel in de
Leopold-II-laan. Volgend jaar vieren we dubbel en
dik!”

Een jaar vol goede vooruitzichten. Dat hoopt burgemeester Marc Vanden Bussche.
In het programma Unieke Stadsprojecten (Focus/WTV) blikt hij vooruit. Info: www.koksijde.be/usp
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in memoriam

>> Op de foto staat Joep, vierde van rechts, in de deuropening van De Mikke

Word jij onze nieuwe
directeur Burger &
Welzijn?
Lokaal Bestuur Koksijde is de grootste
werkgever van de Westkust en zoekt
versterking. Als directeur word je
de trekker van de cluster Burger &
Welzijn en zet je volop in op groei en
innovatie. Medewerkers zijn cruciaal
voor dat succesverhaal.
Vind jij het welzijn van onze
medewerkers ook belangrijk? En heb jij
als people manager het talent om een
stimulerend werkklimaat te creëren?
Aarzel dan niet en stel je vandaag
nog kandidaat. Surf snel naar
www.koksijde.be/vacatures voor meer
informatie over de voorwaarden,
procedure en jobinhoud.
Solliciteer voor woensdag 17 februari.

In memoriam:
Joep Van Almenkerk
Joep Van Almenkerk overleed op maandag 11 januari. Hij was
een bekende figuur in Oostduinkerke en voormalig eigenaar van
restaurant De Mikke. Hij woonde al een tijdje in Zuid-Afrika waar
hij zijn zoon Joris introduceerde in de wijnwereld, Joep baatte ook
een eigen restaurant uit aan de Kaap.
Zijn overlijden zorgde voor een schokgolf in de plaatselijke
gemeenschap. Onze burgemeester kende Joep al van jongsaf:
“Van toen hij nog ober was in Het Westland, uitgebaat door de
zus van Jan Loones. Later kreeg hij de kans om De Mikke over te
nemen samen met Vontje. Ze maakten er dan samen een succes
van. De Mikke is een icoon dat tot ver buiten Koksijde naam en
faam geniet.”
Buitenlands avontuur
Joep was een ondernemer pur sang en baatte naast De Mikke
ook nog de bowling in Nieuwpoort en de Edison in Koksijde-Bad
uit. Uiteindelijk koos hij voor een buitenlands avontuur in Zuid-Afrika.
Daar had hij een brasserie en liet hij zijn zoon Joris kennismaken
met de wijnsector. “In 2018 ging ik zelf naar Zuid-Afrika waar ik met
eigen ogen zijn wijngaard heb kunnen zien. En natuurlijk ook de
bijzonder goede wijn heb geproefd. Mooie herinneringen”, aldus
de burgemeester.
We zagen Joep nog regelmatig in Koksijde. Vooral tijdens de
zomermaanden, want dan is het winter in Zuid-Afrika. “Hij was
ook een bezoeker van Koksijde Golf ter Hille waar hij een graag
geziene gast was. Altijd vriendelijk. Joep gaf me indertijd nog tips
over golfterreinen omdat hij er zelf ook één heeft uitgebaat in
Zuid-Afrika. Niet te geloven dat we nu afscheid van hem moeten
nemen. Het coronavirus spaart niemand. Nog maar eens een
bewijs dat we met zijn allen voorzichtig moeten blijven.” We
nemen afscheid van een heel gewaardeerd inwoner. Lokaal
Bestuur Koksijde betuigt zijn medeleven aan zijn familie, vrienden,
Vontje en het team van De Mikke. Veel sterkte.
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Ken jij de
vernieuwde eID al?
Je identiteitskaart zit in een nieuw jasje. Niet alleen
de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf
is vernieuwd. Zo ben je beter beschermd tegen
identiteitsfraude. Dat wil zeggen dat het moeilijker
is voor criminelen om persoonlijke gegevens van
jou te stelen.
Nog beter beschermd
Onze wereld digitaliseert en je eID evolueert
mee. Wie een nieuwe eID aanvraagt, zal
merken dat die er een beetje anders uitziet.
De vernieuwde eID volgt namelijk de Europese
richtlijnen, waardoor er extra bescherming is
ingebouwd tegen identiteitsfraude. Zo maakt
een geperforeerde foto in combinatie met je
vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de kaart
te vervalsen.
Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
 Je foto staat links in plaats van rechts.
 Je paspoort heeft nu lichtere kleuren.
 De contactchip is verhuisd naar de achterkant.
Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je
deze in de kaartlezer steekt.
 Naast de contactchip staat een geperforeerd
beeld van je foto.
 Er komt een RFID-chip met je vingerafdrukken.
Deze chips kunnen alleen bevoegde instanties
inlezen en is onzichtbaar voor het blote oog.
Lees alle mogelijkheden en de meest gestelde
vragen op www.vernieuwde-eid.be

Opleiding tot
K-ambassadeur:
iets voor jou?
Dit jaar organiseert Lokaal Bestuur Koksijde
opnieuw een opleidingstraject voor
K-ambassadeurs. Deze ambassadeurs
zijn vrijwilligers met een passie voor alle
facetten van Koksijde. Na een opleiding
gids je bezoekers rond in onze gemeente.
K-ambassadeurs dragen bij aan het
toeristisch imago van de gemeente. Daarom
is een goede opleiding verrijkend.
Praktisch
Lokaal Bestuur Koksijde organiseert dit traject:
een gedetailleerd programma met de
mogelijke modules volgt later. Hou je van
sociaal contact? Ben je een vlotte prater?
En geïnteresseerd in de geschiedenis en de
bijzondere plekjes van onze gemeente?
Contacteer ons dan via 058 53 21 14 of
nathalie.deschacht@koksijde.be.
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oksijde kort

Coxypics lanceert online fototentoonstelling
De lokale fotoclub Coxypics opende eind vorig jaar
een digitale expo. Deze virtuele rondleiding is volledig
coronaproof en altijd open. Met deze meerdelige expo
wil Coxypics zoveel mogelijk leden in de digitale etalage
plaatsen. De club telt 115 leden en dat aantal groeit zelfs
in coronatijden. Momenteel loopt het tweede deel van
de tentoonstelling en dat t.e.m. eind februari. En wie weet
volgt er nog een derde hoofdstuk.
Surf naar de website www.coxypics.be. Daar vind je de link
naar de officiële opening en natuurlijk de rondleiding zelf.
En via www.tij-dingen.be zorgen wij voor een voorsmaakje!

De Muelenaere & Lefevere art gallery
sluit de deuren
Na 29 jaren van enthousiaste artistieke
activiteit stoppen Greta Lefevere en Rik De
Muelenaere met hun kunstgalerij. Zij zorgden
ervoor dat inwoners, tweedeverblijvers en
toeristen hun hartje konden ophalen tijdens
diverse wisselende tentoonstellingen van
hedendaagse schilderijen en sculpturen – van
Belgische en internationale kunstenaars.
De galerij verdedigde het werk van tientallen
gedreven en authentieke kunstenaars. Nu
komt er tijd vrij om te genieten van de natuur,
het artistieke aanbod en het ongedwongen
leven aan de Westkust. Bedankt Greta en Rik!
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Cultureel ambassadeur Fernand
Vanderplancke geselecteerd
voor expo in Japan
Samen met enkele Belgische
collega-medailleurs is Fernand
Vanderplancke
geselecteerd voor
een prestigieuze
numismatische
(muntkunde,
red.)
tentoonstelling
in Tokyo. Twee
werken werden
gekozen voor het
FIDEM-congres van
medailleurs in Japan: Flower Power
(2019) over het verhaal van de
aarde, mens en bloemen & Our
Favorite Screensaver (2019) met
een televisie op een voetstuk.

© Cnockaert Architecture >>

Watertoren in Oostduinkerke wordt uitkijkpost
Vanaf juni 2023 is de watertoren (mogelijk) een publiek toegankelijke uitkijktoren. De IWVA (Intercommunale
Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht) werkt samen met Cnockaert Architecture & Urbanisme aan
de nieuwe Belevingstoren Groenendijk en meldde het project aan voor Horizon 2025. Vanop de bovenste
verdieping heeft de bezoeker het hele jaar een uitzicht op duin, zee en polder.
Belevingstoren Groenendijk: meer op www.tij-dingen.be!

Zinger: nieuwe single met Koksijds tintje
Vijf jaar na de winst in StuBru’s De Nieuwe
Lichting bracht brasspopband Zinger een
nieuwe single uit: Out of Time. Fans van de
West-Vlaamse band moesten even op hun
honger zitten, maar nu zijn ze terug. En hoe!
In tijden van vooral negatief nieuws lieten
de muzikanten nieuws beter maken door
kinderen in hun videoclip.

Willem Hiele en Carcasse
pronken met Michelinster
Er schittert een nieuwe Michelinster
in onze gemeente. Chef-kok
Willem Hiele van het gelijknamige
restaurant kreeg zijn eerste ster!
Restaurant Carcasse behoudt zijn
ster. Zo telt Koksijde twee culinaire
sterren. We beschikken over
talloze gelauwerde restaurants,
zo staan er dit jaar opnieuw
twaalf restaurantuitbaters uit onze
gemeente in de culinaire gids
Gault&Millau.

En er is meer. De band pakt uit met een
goednieuwsproject in alle Vlaamse
gemeentes. Zo heeft Koksijde nu ook een
‘Goed nieuws uit Koksijde’-pagina op
Facebook. Wisten jullie dat Koksijdenaar
Nick Herweyers één van de drijvende
krachten is achter Zinger? KnackFocus nam
Out of Time zelfs op in de Signalement-lijst
(Spotify).
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tournée minérale

Een maand zonder alcohol:
ga jij de uitdaging aan?
Drink in februari een maand lang
geen alcohol en ervaar wat een
maand zonder met je doet. Het
gaat er niet om dat je jezelf iets
ontzegt, wel om wat je wint. Een
glas wijn bij het eten of een pint
na het sporten, het maakt deel uit
van onze dagelijkse routine. In 2013
dronk 82 procent van de Belgen
alcohol, ook al brengt dat risico’s
met zich mee.
Voordelen van een alcoholpauze
Alcohol beïnvloedt je gezondheid,
zowel fysiek als mentaal. En
het heeft ook impact op je
veiligheid en je gedrag. Op
termijn zorgt alcohol voor
veel gezondheidsrisico’s zoals
verslaving, leverziekten en zelfs
kanker. Een alcoholpauze inlassen
(en werken aan je alcoholgebruik)
is dus werken aan je gezondheid.
En Tournée Minérale is een goede
manier om dat te doen.
De UGent deed een onderzoek bij de deelnemers en negen op de tien ervaart één van deze voordelen:
 Je spaart geld uit
 Deelnemers hebben meer energie
 Je krijgt een gezond gewicht
 Niet drinken zorgt voor een betere nachtrust
 Je laat je huid stralen
Het maakt niet uit of je nu voor de eerste keer meedoet of al vaker een maand alcoholvrij door het leven ging.
Een maand stilstaan bij je alcoholgebruik, levert je alleen maar voordelen op. Tip: volgens de meeste studies is
een detox van zes weken zelfs noodzakelijk om alle effecten te ondervinden.
Bezorgd over je alcoholgebruik?
Deelnemen aan Tournée Minérale is geen oplossing voor wie problemen ervaart met zijn of haar
alcoholgebruik. Ben je bezorgd over het aantal alcoholhoudende dranken dat jij of iemand rondom jou drinkt?
Bij De DrugLijn (www.druglijn.be of 078 15 10 20) kan je terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem,
zonder taboe en zonder oordeel. Wil je aan de slag met je gebruik?
Kijk op www.alcoholhulp.be voor onlinezelfhulp en begeleiding.
Info: www.tourneeminerale.be
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vaccin

Agnes Florizoone kreeg in WZC Dunecluze
als eerste inwoner vaccin tegen COVID-19
Dinsdag 12 januari was een belangrijke dag voor de bewoners en het personeel
in woonzorgcentrum Dunecluze, want dan kreeg de eerste bewoonster haar
coronavaccin. Deze primeur was voor Agnes Florizoone, zij is 88 jaar en getrouwd
met Albert Bolle (91) die ook verblijft in WZC Dunecluze.
Rasechte Koksijdenaars
Het koppel woont sinds 1956 in Koksijde en in datzelfde jaar openden ze de
bekende schoenenzaak Albert in de Zeelaan. Agnes en Albert baatten deze winkel
uit tot in 1986 om de zaak daarna over te laten aan dochter Christine. Het koppel
viert op 1 mei 2021 hun briljanten huwelijksverjaardag.
Agnes is sinds 9 mei 2017 vaste bewoner in WZC Dunecluze, haar echtgenoot
verblijft er sinds eind maart 2016. Deze positieve mensen stralen nog steeds veel
levenslust uit. Agnes en Albert hebben ook nog een kleindochter.
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Wanneer krijg ik mijn vaccin?
In de eerste fases zijn er niet meteen voldoende vaccins voor
iedereen. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald.
Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra worden als eerste
ingeënt. Pas in een latere fase, als er meer vaccins op de markt zijn,
worden de overige groepen gevaccineerd.
Eerste fase: Woonzorgcentra en zorgpersoneel
 In de eerste fase komen de bewoners en het personeel van
woonzorgcentra aan de beurt.
 Daarna komen de andere collectieve zorginstellingen en hun
vrijwilligers aan bod.
 Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers (ziekenhuizen) en de
eerstelijnsgezondheidszorg.
 Daarna komt het niet-medische personeel (ziekenhuizen en
zorginstellingen) aan de beurt.

Wat is een
vaccin en hoe
werkt het?
Een vaccin is de manier om je te
beschermen tegen het coronavirus.
Een vaccin tegen een virale
aandoening bestaat altijd uit een
onderdeeltje van hetzelfde virus.
Wanneer we mensen vaccineren,
brengen we het onderdeeltje van
het virus in het menselijk lichaam
in. Meestal via een inspuiting (denk
maar aan de spuitjes die je als
kind krijgt tegen bv. hepatitis B). Zo
maakt je lichaam antistoffen aan
tegen het virus waarvan het deeltje
is ingespoten.
Vaccins trainen het afweersysteem
en doen je lichaam geloven dat
je het virus draagt. Daardoor
maak je o.a. antistoffen aan. Op
die manier wordt je lichaam en je
immuunsysteem klaargestoomd
voor wanneer het virus je echt
aanvalt.
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Tweede fase: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
 In een tweede fase is het aan alle 65-plussers.
 Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.
 Ook mensen met essentiële beroepen komen aan bod
(bv. brandweer en politie). Over wie dat precies gaat, wordt nog
bepaald.
Derde fase: Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins zijn, komt de rest van de
volwassen bevolking aan de beurt.
Op dit moment is het moeilijk om een exacte timing te geven
voor de verstrekking van de vaccins. Uiteindelijk zou de hele
vaccinatiecampagne tegen september afgerond moeten zijn.
Dat betekent dat er dan 70 procent van de bevolking ingeënt is.
Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren,
via sms, brief en mail. Daarbij heb je de optie om te bevestigen,
weigeren of de afspraak te verplaatsen.
Koksijde belde alle 80-plussers op
Lokaal Bestuur Koksijde belde alle 80-plussers al om hen te informeren
over het vaccin. Zo brachten we ook in kaart wie zich al dan niet wil
vaccineren en of er problemen zijn qua mobiliteit. Koksijde activeert
ook een telefoonlijn waar je terechtkan met je vragen: 0800 85 670.
Locatie vaccinatiecentrum
Inwoners uit Koksijde worden gevaccineerd in Furnevent
(Nijverheidsstraat 8, Veurne).
Lokaal Bestuur Koksijde houdt je op de hoogte:
www.koksijde.be/coronavaccin

1001 redenen om je te laten vaccineren:
wij maakten een selectie
Een vaccin beschermt je als individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is de hele
samenleving beschermd. Als je je laat inenten, bouw je dus mee aan de groepsimmuniteit om zo dit virus uit
de samenleving te krijgen. Die logica geldt niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere infectieziekten.
Vaccineren zorgt dat je minder kans hebt om
naar de huisarts te moeten gaan of dat je in het
ziekenhuis belandt. Het zorgsysteem staat al bijna een
kalenderjaar zwaar onder druk. Laat je vaccineren en
help de zorgverleners die altijd klaarstaan voor jou.

4. Vaccins zijn veilig en zeer effectief
Vaccins behoren tot de veiligste medische producten.
Ze worden pas toegediend na wetenschappelijke
studies en testen. Dat is nodig omdat ze meestal aan
gezonde mensen toegediend worden.

1. Vaccinatie houdt je gezond
Deze inenting is net zo belangrijk voor je gezondheid
als evenwichtige voeding, drinkbaar water,
voldoende beweging en kankerscreenings.
Het is een van de eenvoudigste, snelste en veiligste
voorzorgsmaatregelen.

5. Vaccineerbare infectieziekten zijn nog niet
uitgeroeid
De pokken is de enige infectieziekte die wereldwijd is
uitgeroeid en voor polio is het bijna zover. Polio komt
niet meer voor in Europa, maar wel nog in een paar
andere landen. Zolang een ziekte nog ergens in de
wereld voorkomt, blijft vaccinatie nodig.

2. Red jouw leven…
Vaccinatie kan het verschil betekenen tussen leven
en dood. In Vlaanderen sterven jaarlijks nog heel wat
mensen aan de griep. Wist je dat één op de 1.000
mensen die mazelen oplopen eraan sterft? Door je
goed te laten vaccineren, vermijd je heel wat leed.
3. …en bescherm je geliefde
Door je te laten vaccineren zorg je ervoor dat jij
bepaalde besmettelijke ziekten niet verspreidt
in je omgeving. Een besmettelijke ziekte die
voor jou beperkte gevolgen heeft, is misschien
levensbedreigend voor anderen.

6. Vaccinatie bespaart je tijd en geld
Ziek zijn is vervelend. Je ligt dagen ziek in bed, je
kan niet naar school of je kindje kan niet naar de
kinderopvang. Bovendien kost ziek zijn geld: je
kan niet gaan werken, de kosten voor medische
behandelingen of langetermijnzorg lopen op of je
moet babysitters inschakelen.
Info: www.laatjevaccineren.be
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musea

Schenk jij het volgende pronkstuk
uit de visserij aan het NAVIGO-museum?
Objecten beschrijven, registreren, fotograferen, schoonmaken, restaureren, verpakken en
verhuizen. Een museumcollectie is nooit af. De komende maanden leer je hoe het museumteam
hierbij te werk gaat. Deze maand beginnen we bij het begin: hoe komt een collectie tot stand?
Een investering van meer dan 55 jaar
Het NAVIGO-museum opende de deuren in 1974, maar de opbouw van de collectie begon
al ruim tien jaar eerder (1963). Het museum kreeg schenkingen van vissers en uit oude
scheepstimmerwerven. En het toenmalige gemeentebestuur van Oostduinkerke investeerde
in schilders die zich lieten inspireren door de zee. Vijftig jaar later blijft veel van deze werkwijze
overeind.
Het NAVIGO-museum breidt de verzameling uit door te zoeken naar collectiestukken, maar ook
schenkingen blijven nodig om die aan te vullen en te verrijken. Ondertussen verzamelde het
museum zo al 5.337 (geregistreerde) objecten en dat aantal stijgt nog altijd. Natuurlijk wordt niet
alles aanvaard. Het museumteam gebruikt een aantal selectiecriteria om te bepalen wat (niet)
in aanmerking komt. Gaat het bv. om een object dat nog ontbreekt in de collectie? Of verschaft
het nieuwe inzichten over de visserij(cultuur)?
Heb jij zelf schatten liggen op zolder?
Voorwerpen waarvan je denkt dat ze een plek verdienen in de NAVIGO-collectie?
Laat het weten en wie weet bewonderen de bezoekers jouw schenking later in het museum.
Hoe kun jij hierbij helpen? Vul eerst een online schenkingsformulier in op
www.navigomuseum.be/schenkjeschat - graag met een foto én informatie over het voorwerp.
De collectiebeheerder overloopt dat formulier en neemt daarna contact met je op.
En zo krijgt jouw visserijschat een tweede leven in het museum.
Je leest er alles over op www.navigomuseum.be/schenkjeschat en via www.tij-dingen.be.

Heimwee?
Bezoek het
museum online
Gesloten of niet, het NAVIGOmuseum blijft open voor het
publiek. Klik jezelf richting
een gepersonaliseerd
museumbezoek door de
virtuele gebouwen.
Surf naar
www.navigomuseum.be.
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Toen de dieren nog spraken:
wandel mee met je smartphone
Het vertelfestival Toen de dieren nog spraken is een jaarlijkse traditie tussen kerst en nieuwjaar in het
Abdijmuseum Ten Duinen. Voor deze editie ontwierp het museum smartphonewandelingen. Met spannende
videoverhalen over de Duinenabdij. Verhalen die gelinkt zijn aan de geschiedenis van de abdij. Via een
QR-code zie je een filmpje waarin de verteller een verhaal brengt. De smartphonewandeling is beschikbaar
tijdens het volledige museumjaar 2021.

Beleef het in je bubbel op de abdijsite
Hoe reserveer ik?
De smartphonewandeling is meegerekend in je
museumticket. Zorg ervoor dat je je tijdslot reserveert
via de website.
Zijn de verhalen binnen of buiten te beleven?
We bieden de verhalen buiten op de abdijsite aan.
Om opstoppingen in het museum te vermijden in
deze coronatijden. Je neemt dus best gepaste kledij
mee voor een buitenwandeling.
Wat heb ik nodig?
Je hebt een smartphone nodig met 4G-verbinding.
Heb je oortjes of een hoofdtelefoon? Neem die dan
best mee. Zo zit je nóg meer in het verhaal.

Wie zijn de vertellers?
Hilde Rogge
Haar verhalen – waarmee ze jong en oud
verwondert – sprokkelt ze uit oude legendes,
mysterieuze literatuur of uit eigen ervaringen. Liefst
van al laat ze zich inspireren door plekjes met een
geschiedenis. En daarvoor is de Duinenabdij perfect.
 De geheimen van de waterput – voor families,
vanaf 5 jaar.
 De wraak van Pieter Peyt – voor volwassenen

Veerle Ernalsteen
Fris, eigenzinnig en met humor. Zo vat je Veerle
Ernalsteen samen. Ze brengt sprookjes en
volksverhalen voor een publiek van nu. Luchtig en
met een lichte draai eraan.
 Hoge Blekker: de losgeslagen reus van Koksijde –
voor families, vanaf 5 jaar
 Ursula en haar 11.000 maagden – voor
volwassenen
Herwig Deweerdt
Geacteerd met theatergezelschappen, op
een internationale verteltheatertour gegaan,
theaterstukken geschreven en geregisseerd,
meegewerkt aan films, boeken geschreven,
documentaires gemaakt en voice-overs ingesproken:
deze verteller deed het allemaal. Herwig Deweerdt
en verhalen… dat is als boterhammen met choco:
een ideale combinatie.
 De wonderen bij de inwijding van de abdijkerk –
voor families, vanaf 5 jaar
 Abt Maes en de twee pausen (voor volwassenen) –
voor volwassenen
Info: www.tenduinen.be
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Wie zijn de
Merovingen die
1.300 jaar lang onder
het Koksijdse zand
lagen?
Twee jaar geleden werden toevallig een laatMerovingische bewoning en grafveld opgegraven
tijdens de bouw van het Politiehuis. Vooral de
vondst van goed bewaarde skeletten uit deze
vroegmiddeleeuwse periode is uniek voor de
Belgische kust. Momenteel loopt een groot DNAonderzoek op deze skeletten. Een dynamische
website en podcast zijn nu beschikbaar zodat je dit
project met internationale allure op de voet volgt.
Wie waren die Merovingen?
Op de archeologische site werden 53 skeletten
gevonden die dateren uit de periode tussen 650 en
750 na Christus. Heel wat cruciale onderzoeksvragen
over deze individuen blijven nog onbeantwoord.
Waar kwamen ze vandaan? Waren de individuen
verwant aan elkaar? Is het nog mogelijk om zoveel
eeuwen later de afkomst op te sporen en hun manier
van leven te schetsen? En is er een link met de
Duinenabdij die driehonderd meter verder lag?
Het project MerovingerDNA beantwoordt deze
vragen met behulp van genetisch onderzoek op het
skeletmateriaal. Het is het eerste grote onderzoek
in Vlaanderen dat DNA gegevens koppelt aan een
archeologisch grafveld.
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Proef de sfeer van het onderzoek in een
spannende podcast
Heel wat informatie over de archeologische vondsten
en wie die Merovingen waren, vind je op de website
www.merovingerdna.be. Ontdek in welke musea
je Merovingische collecties kunt bekijken en welke
voorwerpen metaaldetectoristen al uit die periode in
de Vlaamse grond hebben gevonden.

“Proef de sfeer van het onderzoek”
Beluister de spannende podcast waarvan de
eerste aflevering je meeneemt naar het begin
van de opgravingen. Je hoort hoe archeologen,
heemkundigen, genealogen en genetici op zoek
gaan naar antwoorden over wie begraven lag onder
het politiekantoor van Koksijde.

Meer details over deze opgravingen vind je op
www.merovingerdna.be
Beluister de podcasts of bekijk de filmpjes.
Ook via www.tij-dingen.be

Durf jij de smartphone
challenge aan te gaan?
Foto's nemen met een smartphone… dat kan iedereen.
Of niet? Hoe til je jouw foto's naar een hoger niveau?
In het Abdijmuseum Ten Duinen wachten je verschillende
challenges: tussen de ruïnes buiten en de eeuwenoude
schatten in het museum. Een smartphonefotograaf geeft je
tips bij het nemen en bewerken van je beelden. Als kers op
de taart plaatst het museum de mooiste beelden in de kijker
op de Instagram- en Facebookpagina. En in Tij-dingen.
Praktisch
 Voor gezinnen met kinderen van 12 tot 14 jaar.
 De prijs bedraagt 2 euro voor tieners en 7 euro voor
volwassenen.
 Wanneer? Zaterdag 13, zondag 14, maandag 15,
dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19,
zaterdag 20 en zondag 21 februari.
 Plan je bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen via
www.tenduinen.be.
Info: www.tenduinen.be

Wie lag er
begraven
onder het
politiekantoor?
Drie jaar geleden vonden
enkele bouwmannen
tijdens de bouw van het
nieuwe kantoor tientallen
skeletten. Wie waren deze
mensen en hoe oud zijn ze?
Is het mogelijk om - zoveel
eeuwen later - hun identiteit
te achterhalen, hun afkomst
op te sporen en hun manier
van leven te schetsen?
In deze podcast geven
archeologen en genetici
een antwoord.
Luister naar dit spannend
verhaal waarin je via
verrassende plotwendingen
meer te weten komt over
onze voorouders.
Benieuwd?
Ontdek de podcast op
www.merovingerdna.be
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academie

Leerlingen Westhoek
Academie Koksijde
staan voor een kruispunt
CROSSROADS is het thema waar de Vlaamse kunstacademies
zich over buigen. In een schooljaar waar onze bewegingsvrijheid
is ingeperkt, lijkt dat thema misschien absurd, maar het doet ons
verlangen naar een andere toekomst. Een toekomst waarin we
opnieuw elkaars pad kruisen – in het echt dan.
Kunstinstallatie in openlucht
De lagere graad van de Westhoek Academie Koksijde ging met
het thema CROSSROADS aan de slag. Hun conclusie? We kruisen
voortdurend elkaars paden en daarom zijn we nomaden. Mensen
die hun weg zoeken in het labyrint van ons leven.
Kinderlijke verwondering
Hun werk mondt uit in de WAK pop-upsculptuur die je op 6 en 7
februari bewondert aan het NAVIGO-museum. De kinderen lieten
zich inspireren door nomaden, doolhoven, karavanen, motieven,
tapijten, maskers en reizen. Kortom CROSSROADS. Het wordt een
reis door de wereld van kinderlijke verwondering. Durf jij ook mee
op zwerftocht door het labyrint?
Bekijk de installatie op zaterdag 6 en zondag 7 februari van 14 tot
18 uur in de tuin van het NAVIGO-museum. In- en uitgang via de
Vrijheidsstraat.
Info: www.westhoekacademie.be
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milieu

Drie nieuwe diersoorten ontdekt
op ons strand: een eerste kennismaking
Het gaat om drie soorten die vroeger niet in ons land voorkwamen. In De Strandvlo - het tijdschrift van de
Strandwerkgroep – worden die beschreven. De aard van de beestjes en hun levenswijze doen vermoeden
dat ze uit een Halloweenfilm wegliepen. Tij-dingen zorgt voor de nodige duiding over onze nieuwe inwoners.
Heremietzakje
Deze nieuwkomer wordt regelmatig aangetroffen
op de kleine heremietkreeft. De larve van deze
soort – die verwant is met de zeepokken – vestigt
zich op zijn gastheer en groeit er als een wortelende
parasiet doorheen om voedingsstoffen te onttrekken.
Uitwendig van de gastheer ontwikkelt zich een bruine
zak met eieren die in het water worden losgelaten.
Bij krabben is het parasiterende krabbenzakje beter
bekend.
Isopode
In juli werd ook nog een isopode ontdekt (een soort
pissebed) in de mond van een kleine pieterman.
Het gaat om een visparasiet die leeft in de mondholte
van een vis.
Eind november bezorgde een kruier enkele kleine
pietermannen uit zijn net, in de mond van één
daarvan zaten twee van deze visparasieten. Door de
klimaatopwarming komt de kleine pieterman bij ons
vaker voor.
Gladde snavelneut
In de herfst van vorig jaar werden drie exemplaren
van deze schelpensoort gevonden aan de Westkust.
Storm Odette zette de gladde snavelneuten halfweg
het strand af. Hun lengte – van 4,5 tot 4,8 cm – en
de aanwezigheid van het dier of vleesresten wijzen
op een nog kleine populatie voor onze kust. Hun
oorspronkelijk leefgebied bevindt zich aan de oostkust
van Noord-Amerika. Daar vind je exemplaren van
Nova Scotia tot Noord-Carolina en leven ze in slibrijk
zand en slib. De toename aan slib in ons kustwater
speelt waarschijnlijk in de kaart van deze nieuwkomer.

Heremietzakje + pieterman >>
© Aäron Fabrice de Kisangani, Ingrid Jonckheere
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“Er leven in de Noordzee
nog onbekende soorten”
Tij-dingen sprak met Ingrid Jonckheere, natuurgids bij het Duinenhuis en lid van de Strandwerkgroep.
Zij is één van de ontdekkers van deze nieuwe diersoorten.
Tij-dingen: Jullie ontdekten op korte tijd vijf nieuwe
diersoorten – waaronder drie in Koksijde. Hoe
uitzonderlijk is dat?
Ingrid Jonckheere: “Een nieuw zeedier ontdekken
voor België gebeurt zeker niet elke dag en ook
niet ieder jaar. Een nieuwe soort voor de Noordzee
vinden, zoals de pissebed, is nog meer bijzonder.
Dat we drie van de vijf nieuwe soorten in Koksijde
vonden, komt door verschillende factoren. Enkele
leden van de Strandwerkgroep zijn heel actief en
onderzoeken overdag en soms zelfs ‘s nachts het
aanspoelsel op het strand. Ja, ook ‘s nachts. Aarön
Fabrice de Kisangani vond de eerste snavelneut toen
hij rond middernacht met zijn zaklamp het strand
van Oostduinkerke afspeurde. Ook de kruiers werken
samen met ons en geven ons de kans om hun buit te
onderzoeken. Daarnaast spelen de zeestromingen en
de nabijheid van de IJzermonding en de Franse kust
ook een rol.”

“Wereldwijd worden jaarlijks 2.000
nieuwe zeedieren ontdekt”
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T-d: Welke soort vind je zelf het meest bijzonder?
Ingrid: “Het lijkt misschien wat griezelig, maar de
levenswijze van de pissebed vind ik heel boeiend. Ik
hoop – van zodra onze kruiers weer de zee in gaan –
nog enkele exemplaren te bestuderen.”
T-d: Verwacht je om op korte termijn nog meer
nieuwe soorten te ontdekken op ons strand?
Ingrid: “Hoe meer we zoeken, hoe groter de kans
om iets te vinden. Vaak zijn het uitheemse soorten
die onze Noordzee veroveren en op ons strand
terechtkomen. Ze bereiken onze kust via ballastwater
van schepen of door een menselijke activiteit zoals
het kweken van schelpdieren. Ze planten zich, soms als
gevolg van de opwarming van de zee, hier dan voort.”
T-d: 85 procent van de bodem van onze oceanen
is nog niet in kaart gebracht. Geldt dat ook voor
onze Noordzee? Of heeft die bijna geen geheimen
meer?
Ingrid: “De Noordzee geeft zeker nog niet al zijn
geheimen prijs. Wereldwijd worden jaarlijks 2.000
nieuwe zeedieren ontdekt. Ongetwijfeld leven er in de
>>>
Noordzee soorten die we nog niet kennen.”

Hoe gaat het nu écht
met ons klimaat?
De klimaatverandering beroert
de gemoederen. Het is tijd voor
actie. Doe mee. Geef je mening
in onze enquête, participeer
in het klimaatatelier of wordt
klimaatverkenner.
Cursus klimaatverkenner
In deze meerdelige cursus leer
je hoe het nu écht zit met de
klimaatverandering, wat het met
de natuur in onze eigen achtertuin
doet en hoe je iets kan doen.
Praktisch
 De lessen vinden plaats op donderdag 4, 11 en 18 maart,
telkens om 19 uur.
 Locatie: Duinenhuis.
 De organisatie van deze cursus is in samenwerking met
Natuurpunt Westkust.
 De prijs bedraagt 25 euro voor leden Natuurpunt,
niet-leden betalen 28 euro.
 Schrijf je vóór 25 februari in via duinenhuis@koksijde.be
of 058 52 48 17.
Als de coronaregels verstrengen, vindt deze cursus online plaats.

Vul de klimaatenquête in
Surf naar www.koksijde.be/klimaat of scan de QR-code in.
Let wel: de deadline is 31 januari.

T-d: Wat vind je zelf het mooiste plekje in Koksijde?
Ingrid: “Het spreekt voor zich dat mijn favoriete plek
het strand is. Maar wanneer het in de zomer te druk is,
wandel ik graag in de Noordduinen. Ook daar is heel
wat te ontdekken en geniet ik van de rust.”
T-d: Heb je zelf een favoriete diersoort?
Ingrid: “Dolfijnen vind ik prachtige en intelligente
dieren. Ze behoren tot de oudste dieren op
aarde. Hoe ze bewegen en communiceren vind
ik fantastisch. Vooral in het voorjaar spotten we
regelmatig bruinvissen voor onze kust. Je kunt ze
zien wanneer je je wat hoger op een duin installeert.
Neem je verrekijker en geniet.”

T-d: Is er een bepaalde soort die je graag nog in
het echt zou zien?
Ingrid: “Er is één schelpdier dat ik nog graag eens
levend zou vinden en het liefst op het Koksijdse strand:
de ruwe boormossel. Dit tweekleppig schelpdier leeft
in veen of hout. Je vindt regelmatig kleppen op ons
strand, maar het volledige dier vond ik nog nooit.”

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

21

valentijn

Heb jij ook een haat-liefdeverhouding
met Valentijn?
Vier jij Valentijn? In dat geval vind je 14 februari het geschikte moment om je geliefde in de bloemetjes te
zetten. Letterlijk misschien. Of toch maar niet, want dan is Valentijnsdag voor jou een dag als alle andere. Je
viert je geliefde toch elke dag? De meningen zijn duidelijk verdeeld. Daarom gaat Tij-dingen op zoek naar de
oorsprong van Valentijn. Wie is de man die elk jaar voor extra stress zorgt op 14 februari?
Meer dan 1.500 jaar oud
In België is de viering van Valentijnsdag relatief jong.
Deze feestdag maakte bij ons pas opgang in het
midden van de jaren negentig. Vanaf dan werd
het een groot commercieel succes. Sommigen
beschouwen dit dan ook als een dag in het leven
geroepen door de commerce. Maar klopt dat wel?
Al in het jaar 496 riep Paus Gelasius I 14 februari uit
tot de dag van de Heilige Valentijn. Wie die Valentijn
precies was, is nog steeds een mysterie. Tijdens
de christenvervolgingen in de nadagen van het
Romeinse Rijk kwamen verschillende valentijnen om.
Moeilijk om nu te achterhalen waar de realiteit stopt
en de legendes beginnen.

Een excuus nodig om Valentijn niet te vieren?
Misschien helpt het om te zeggen dat je niet in de
stemming bent omdat je op 14 februari een historisch
bloedbad herdenkt: Saint Valentine’s Day massacre.
In 1929 beheersten twee grote bendes de
stad Chicago (VS). De bende van Al Capone
controleerde het noorden van de stad en de
bende van George Bugs Moran het zuiden. Zes
leden van de gangsterbende van Bugs werden op
14 februari vermoord in een garage. Twee van de
moordenaars waren gekleed in politie-uniformen.
Hoogstwaarschijnlijk handelden ze in opdracht van
Al Capone. Weg sfeer.

De oudste valentijnskaart
Vroeger was Valentijnsdag vooral een feest waarbij
kaarten naar geliefden werden gestuurd. De oudste
valentijnskaart die nog bestaat, is geschreven
rond het jaar 1400 en vind je in het British Museum
(Londen). Oorspronkelijk bleven de afzenders meestal
anoniem.
Valentijnskaart uit 1909
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make
Want dit was op Sint-Valentijnsdag
Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen

?WIST JE DAT
 Valentijnsdag de op één na meest gevierde dag ter wereld is (na Nieuwjaarsdag)?
 Leraars en leraressen de meeste valentijnskaarten ontvangen?
 Het meest fantastische liefdesgeschenk de Taj Mahal in India is? Het werd gebouwd door Shah Jahan als
aandenken aan zijn vrouw.
Lees nog meer verrassende weetjes over Valentijn op www.tij-dingen.be
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Dankzij deze acht tips wordt
jouw Valentijn een schot in de roos
Ben je op zoek naar inspiratie om je geliefde te verrassen op 14 februari? Dan ben je niet de enige. Ook al
is het elke keer lastig, het blijft leuk om cadeautjes te geven. En te krijgen. Kies voor een persoonlijke toets
om je partner te verrassen met onze tips. Eigenlijk hoef je niet te wachten op Valentijn. Ga voor de volledige
verrassing en geef vandaag iets.
Kleef liefdesboodschappen in huis
Verstop ze tussen zijn sokken, in haar handtas of op
plekken waar je partner dagelijks spullen pakt.
Schrijf met lipstick iets liefs op de badkamerspiegel.
Kies je voor de laatste optie? Dan is de redactie niet
verantwoordelijk voor de gevolgen als de lippenstift
moeilijk uitgaat.
Schrijf een liefdesbrief
Hoe lang is het geleden dat je dat nog deed?
Schrijf ze met de hand op mooi papier, rol op en doe
er een lint rond.
Draag een liefdesgedicht voor
Zoek een mooi gedicht en leer het van buiten. Draag
het op wanneer je partner 's morgens ontwaakt.
Op www.tij-dingen.be vind je een paar klassiekers.
Wist je dat we die verzen zelfs lieten inspreken zodat je
die voor altijd kan beluisteren?

Kaarsjes doen het altijd
Zet de woonkamer of de slaapkamer vol met kaarsjes.
Ideaal voor de sfeer. Strooi bloemblaadjes op het bed
om het af te maken. Maar overdrijf niet.
Organiseer een cinema-avond
Zet een paar films klaar, zorg voor lekkere hapjes en
geniet van jullie eigen bioscoopavond.
Ontbijt op bed of diner met kaarslicht
Verwen je partner met ontbijt op bed: een eitje,
versgeperst fruitsap en een mooie bloem.
Of kook jullie lievelingsmaal. Zie je dat niet zitten?
Serveer dan een heerlijke ijscoupe en geniet er samen
van – met twee lepeltjes. Of steun onze handelaars
en regel een lekker afhaalgerecht.

Trakteer met een massage
Misschien heb je het al in de vingers. Misschien
ook niet. Op internet vind je heel wat tips over
ontspannende massages. Een nekmassage is
eenvoudig voor beginners, maar laat vooral je gevoel
spreken.
Maak een valentijnswandeling
Kleed je warm aan en ga op stap langs het strand
of in de duinen. Neem een thermos met warme
chocolademelk mee of iets lekkers om onderweg op
te eten. Vergeet niet om te delen.
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bibliotheek

De bib neemt je in februari mee…
… van het verre Syrië tot op de schoot van Renaat Schotte. Twee boeiende verhalen over totaal andere
onderwerpen. Beide lezingen hebben één ding met elkaar gemeen: ze doen je op het puntje van je stoel zitten.

"We gaan naar Renaat"
Als je deze uitspraak hoort tijdens een uitzending van
een wielerwedstrijd, weet je meteen over wie het
gaat: Renaat Schotte. Dé wielerman – zo noemt hij
zichzelf ook op Twitter – die de koers beleeft op amper
een paar meter afstand van de coureurs.
Een beleving die jij ook vanop de eerste rij meemaakt.
Hoeveel keer heeft Michel Wuyts al gezegd dat hij
overgaat naar Renaat?
De VRT-reporter vertelt over zijn passie voor het
wielrennen. De magie van de Giro, het volgen op
de motor, het lijden van de coureur, de risico’s van
het vak, de nieuwe goden en de toekomst van de
wielersport. Hij vertelt boeiende verhalen van Merckx
tot De Vlaeminck, over Armstrong en Uytterhoeven,
tot Boonen en het aankomende wonderkind Remco
Evenepoel.
Praktisch
 De lezing vindt plaats op woensdag 24 februari
van 19.30 tot 21 uur.
 Plaats van afspraak? Feestzaal cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Of online.
 De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro).
Schrijf je in via www.vormingplusow.be

Getuigenis over Syrische vluchtelingen en
hun zoektocht naar veiligheid
De oorlog in Syrië, de smokkeloperaties naar
Griekenland en ten slotte de integratie in België. Pieter
Stockmans verbleef bij Syrische vluchtelingengezinnen
in Turkije. Hij zag hoe ze uitgebuit werden en hoe
kinderen geen toegang kregen tot onderwijs. Van
binnenuit volgde hij smokkeloperaties in Turkije en
Griekenland.
Met persoonlijke verhalen en pakkende foto's getuigt
Pieter Stockmans over de kracht van vluchtelingen in
hun zoektocht naar veiligheid. Eén ding is zeker: zijn
verhaal blijft hangen.
Praktisch
 De lezing vindt plaats op donderdag 25 februari
van 19.30 tot 21.30 uur.
 Plaats van afspraak? De bibliotheek. Of online.
 De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden 8 euro).
Schrijf je in via www.vormingplusow.be

Autoritarisme vs. democratie in Oost-Europa: strijd
op scherp door coronacrisis: www.tij-dingen.be

Info: koksijde.bibliotheek.be - 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be
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Dicht met ons mee tijdens de Poëzieweek
Want die dichtweek loopt nog tot 3 februari. Samen is het thema. 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, inspireert en brengt ons samen. De Poëzieweek is het grootste en meest
laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen.

!TIPS

We Zouden Naar Zee Gaan
Verb(l)ind, een organisatie uit Vlaanderen die zich inzet voor echte verbinding en waarlijke ontmoeting,
lanceerde tijdens de paasvakantie van vorig jaar – in volle coronacrisis – Dichters van wacht. Het uitgangspunt
van Dichters van wacht was simpel: je belt een gratis 0800-nummer en je krijgt een dichter aan de lijn, die
vervolgens iets ontroerends of verstrooiends uit de eigen verzenapotheek aanreikt. Simpel is goed. Vijfenvijftig
dichters zaten klaar.
De bundel We Zouden Naar Zee Gaan is hier een bloemlezing van. Meer info over de bundel:
www.poeziecentrum.be/we-zouden-naar-zee-gaan-bloemlezing-dichters-van-wacht.

“We zouden naar zee gaan, maar de zee
kan ons nu niet ontvangen.”
Sinjooërn
Op www.tij-dingen.be – editie december – lees en beluister je het gedicht Roare tiedn van Koksijdenaar
Herman Keirsebilck. Als lid van het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe schrijft Herman gedichten in de taal
van de streek. In Koksijde dragen we zorg voor onze senioren, tijdens de voorbije weken en maanden hebben
onze oudere inwoners het niet gemakkelijk. Met het gedicht Sinjooërn steekt Herman Keirsebilck hen een hart
onder de riem.

“Teln me wieder nog mei?
Zien m’ wieder niet te traage?
Zien m’ wieder nie te dikkers e zaage?”
Lees meer en beluister deze gedichten online op www.tij-dingen.be
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boekenspecial

“We zijn dankbaar dat we
dit allemaal meemaken”
Annie Deleersnyder baatte – samen met haar echtgenoot Christ Vanleeuwen – dertig jaar café ’t Visserswelzijn
uit in Oostduinkerke-Dorp. Daarna genoot ze van de rust, maar dat was buiten Gert Verhulst gerekend. De
televisiemaker vroeg of Annie zijn gasten wilde verwennen met haar beroemde kookkunsten. De rest is
geschiedenis. Ons Annie groeide uit tot een begrip bij de kijkers van Gert Late Night. Vorige zomer bracht ze
zelfs een kookboek uit. Tij-dingen ging bij haar langs.
Tij-dingen: Jarenlang verwende je gasten in café
‘t Visserswelzijn. Een unieke periode?
Annie Deleersnyder: “Absoluut. Begin de jaren 80
waren we op zoek naar een café om zelfstandig uit
te baten. We stootten toen op een aankondiging in
de krant en vonden snel een deal met de toenmalige
uitbaters. Op 1 mei 1984 openden we de deuren van
’t Visserswelzijn. Dertig jaar later, in 2014, vonden we
dat het tijd was om van ons pensioen te genieten.”
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T-d: Wat heb je geleerd van een leven in de
horeca?
Annie: “Te veel om op te noemen, het is hard
werken. Je bouwt mensenkennis op. En je leert
ook zwijgen, want de meest delicate familiezaken
kwamen soms aan bod aan onze toog. We zagen de
maatschappij mee evolueren. Een voorbeeld is dat
de mensen vandaag veel beter opletten als ze met
de auto zijn. Dat was vroeger toch anders. Voordien
hadden we zeven jaar een café in Sint-Eloois-Vijve.
We zijn afkomstig van Waregem waardoor men ons
beschouwde als aangespoelden. Dat stopte pas
definitief na vijftien jaar, maar ondertussen zijn we toch
echte Oostdunkerkenoars.”

T-d: Enkele jaren geleden ging je aan boord van
de Evanna om te koken voor Gert Verhulst. Gedaan
met de rust, maar hoe kwam die samenwerking tot
stand?
Annie: “Gert was al jarenlang klant in het café en
was zo een vriend geworden. Plots vroeg hij of ik wilde
werken op de Evanna. In eerste instantie weigerde ik,
want ik vreesde dat het te zwaar zou worden. Maar
omdat Gert bleef aandringen, hapte ik toe.”

T-d: Hoe is het voor jou nu je ook een BV bent?
Vragen mensen soms om selfies?
Annie: “Selfies? Dat is al eens gebeurd, ja. Ik word
best veel herkend. Het is soms nog een beetje
wennen, maar ik ben nuchter genoeg om dit te
relativeren. Het is vooral tijdens periodes dat Gert
Late Night op televisie komt. Een tijdje terug was ik te
gast in Het Rad en ook dan merk je dat mensen je
nastaren.”

“Het duurde weken vooraleer
James Cooke mijn dialect
begreep”

T-d: Wat brengt de toekomst nog, waar droom je
nog van?
Annie: “Normaal gezien staat er binnenkort een
nieuw seizoen voor de deur van Gert Late Night –
vanaf april. Ik doe geen voorspellingen op lange
termijn, maar voorlopig lukt het nog om dit te
doen. We bekijken het seizoen per seizoen. Het
hangt natuurlijk ook af van de toekomst van het
programma. En voor het overige heb ik geen zotte
dromen meer, we zijn perfect gelukkig en dankbaar
dat we dit allemaal mogen meemaken.”

T-d: Zijn Gert en James zoals ze zijn op televisie?
Annie: “Ik vind van wel. Beiden zijn altijd goedgezind
en zouden geen vlieg kwaad doen. En voor alle
duidelijkheid: het zijn heel bekwame televisiemakers.
Tussen Gert en James heerst er ook een bepaalde
chemie die ervoor zorgt dat iedereen zich snel thuis
voelt. De meeste zaken komen op televisie, tenzij ze
het echt te bont maken. Zoals je weet, gaan hun
plaagstoten af en toe wel erg ver (lacht).”

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

T-d: Hoe is het gesteld met hun kennis van het
West-Vlaams?
Annie: “Gert woont in Oostduinkerke en begrijpt ons
dialect heel goed. Met James was dat toch een
ander paar mouwen. Het duurde weken vooraleer
hij mij begreep. En dat gold ook voor de rest van de
crew. Onderschat niet hoeveel mensen er werken
om het programma mogelijk te maken. Reken al
gauw op dertig personen. De gasten moeten zich
bezighouden en dat vergt een enorme organisatie.
Zowel inhoudelijk als op logistiek vlak.”
T-d: Eind augustus bracht je met Doe maar gewoon
– Koken met Annie een boek uit. Wat maakt jouw
kookboek anders dan de andere?
Annie: “Uiteraard speelt het programma Gert Late
Night een grote rol. Ik kreeg lovende reacties van de
mensen die op de boot kwamen en ook sommige
kijkers gaven mee dat al die gerechten er goed
uitzien. Daarom pushten Gert en James me om die
gerechten te verzamelen in een kookboek."
Annie is een selfmade kok die aan boord ging van de Evanna om te koken voor Gert Verhulst, James Cooke
en hun gasten in Gert Late Night. In Doe maar gewoon geeft Annie haar beste en favoriete recepten.
Prijs: 19,99 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel.
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jeugd

“Hoe je denkt over jezelf, heeft gevolgen
voor wat je doet”
Hoe je naar jezelf kijkt, vertelt iets over je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is eerder een gevoel. Vind je
bijvoorbeeld van jezelf dat je mooi bent? Dan ga je dat ook uitstralen. Je voelt je zeker over je uiterlijk.
En toch.
Ook met voldoende zelfvertrouwen ben je af en toe
onzeker. Mensen verwachten veel van jou. Je moet
een goed rapport hebben en er hip uit zien. Je moet
leuke hobby’s hebben en veel vrienden. Je moet ook
durven praten in groep. En wat nog allemaal? Het is
normaal dat je niet overal even goed in bent.
Hoe krijg je meer zelfvertrouwen?
Aanvaard wat je goed kan en minder goed kan: dat
is al een sterk begin. Misschien ben je niet zo goed in
wiskunde, maar haal je wel een tien op de looptest.
Denk aan wat je goed kan. Dat doet meer deugd
dan piekeren over waar je minder goed in bent.
Je mag fouten maken
Iedereen maakt fouten. Ben jij de enige die geen
fouten mag maken? Dan begin je beter je eigen
planeet, want hier op aarde maakt iedereen fouten.
Als je beseft dat fouten onvermijdelijk zijn, zet je de
eerste stap om ze als zinvol en nuttig te zien. Want je
leert uit je fouten.

Positief beginnen, zorgt voor een beter resultaat
Een positieve kijk op het leven levert veel meer op
dan alleen maar een gelukkig gevoel. De afgelopen
jaren zijn veel van de voordelen van optimisme zelfs
wetenschappelijk bewezen. Optimisme heeft meer
voordelen dan de meeste mensen denken. Wist je dat
optimisten sneller herstellen van bv. een hartinfarct
dan mensen die het somber inzien? Positief ingestelde
mensen vinden het gemakkelijker om gezonde
leefgewoonten aan te nemen
Denk dus niet: Ik kan het niet. Denk wel: Ik zal het
kunnen, want ik heb me goed voorbereid. Het vraagt
wat moeite, maar je zal merken dat het helpt.
Wees niet te streng voor jezelf
Vergelijk je jezelf met vrienden en vriendinnen? Dat is
normaal. Maar je hoeft niet te streng te zijn voor jezelf.
Niemand is perfect. Zij zijn net zo uniek als jij.
Je vindt meer tips, spelletjes en verhalen
op www.noknok.be

“The person who never
made a mistake, never
tried anything new”
(Albert Einstein)
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sport

Skateplaza:
extra verlichting voor onze skaters
Via het burgerparticipatieplatform
iedereenmee.koksijde.be lanceerden enkele
mensen het idee om extra lichten te plaatsen
bij het skatepark in Oostduinkerke.
Daarom besliste het college van
burgemeester en schepenen om
lichtarmaturen te voorzien. De lichten
branden tijdens de wintermaanden
vanaf zonsondergang tot en met 22 uur.
Dan doven ze automatisch.

Jeugdtrainers Spaanse topclub geven training op
voetbalkamp van KV Koksijde-Oostduinkerke
Deze zomervakantie beleeft de jeugd van Koksijde de voetbalweek van hun leven. Het voetbalkamp van
Valencia CF is te gast van maandag 16 t.e.m. 20 augustus op het complex van Koksijde-Oostduinkerke.
Deze vijfdaagse stage is voor jeugdspelers (jongens en meisjes) van zes t.e.m. veertien jaar.
De training wordt gegeven door officiële coaches van Valencia. Wie weet, is de volgende Jordi Alba,
David Villa of Silva wel iemand van onze gemeente? Alle deelnemers aan het voetbalkamp maken ook
kans op een voetbalreis naar Valencia mét een stadiontour in Mestalla!
Info: www.valenciavoetbalkamp.be – info@valenciavoetbalkamp.nl – Facebook en Instagram
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een babbel met

“We dromen van een
samenwerking met een
Belgisch modehuis: dat zou
geweldig zijn”
30

Er zit ondernemersbloed in het Koksijdse DNA. Gautier Maes is hiervan het bewijs. Samen met zijn Mexicaanse
vriend runt hij een succesvol textielbedrijf in het land van Speedy Gonzales: Esencia Maya. Sombrero af voor
zoveel durf. ¡Arriba! ¡Arriba!
Tij-dingen: Hoe ben je in Mexico beland?
Gautier Maes: “Ik woon al in Koksijde van toen ik kind
was. Tijdens mijn Erasmus-periode (uitwisselingsproject
voor studenten, red.) – zes jaar geleden – woonde
ik samen met Mexicanen. In 2017 studeerde ik af als
tolk en daarna trakteerde ik mezelf op een eerste
verre reis: naar Mexico. Tijdens die reis ben ik de liefde
tegengekomen en zo is de interesse voor het land
alleen maar gegroeid. Ik woon het grootste deel van
het jaar nog steeds in Koksijde, ik geef Spaanse les in
Cervo-Go De Panne. Tijdens de vakanties gaan we zo
veel mogelijk naar Mexico.”

“Ik heb mijn man leren kennen
dankzij de kledij van Esencia Maya”
T-d: Wat is de opzet van jullie Mexicaanse zaak?
Gautier: “Ik ben ingestapt in het familiebedrijf van
mijn man. Zijn grootouders richtten Esencia Maya op
in 1996. Wat startte als een klein marktkraampje van
handgemaakte souvenirs, groeide al snel uit tot een
erkend merk van lokale ambachten – met als grootste
specialiteit het plaatselijke borduurwerk van de
inheemse Maya-dorpen. De exponentiële groei van
Esencia Maya kwam er nadat mijn schoonmoeder
besliste om een sociale tak toe te voegen aan het
bedrijf. Sindsdien herinvesteert Esencia Maya de
opbrengst van het traditionele borduurwerk in de
samenleving om op die manier dorpen, scholen en
werkateliers op te richten. Sinds 2012 richt Esencia
Maya zich meer en meer op haute couture met
als hoofddoel de perceptie van borduurwerk te
veranderen, want het traditionele en handgemaakte
borduurwerk is een kunstvorm. De afgelopen vier jaar
is Esencia Maya hierin geslaagd want we kleedden
nationale filmsterren, de presidentiële familie en de
prinses van Dubai. Ik ben de laatste drie jaar vooral
verantwoordelijk geweest voor de uitbreiding van
Esencia Maya naar Europa met als mooiste realisatie
een reis naar Mexico met tien cursisten van

Cervo-Go De Panne. Zij zagen met eigen ogen de
dorpen waarvoor Esencia Maya zich de voorbije
15 jaar heeft ingespannen.”
T-d: Waar dromen jullie nog van? Wanneer
beschouw je je (professioneel) leven als
geslaagd?
Gautier: “We beschouwen ons leven tot hier toe als
meer dan geslaagd: we hebben meer dan waar we
ooit van droomden. Op professioneel vlak zou het
uiteraard fantastisch zijn mocht Esencia Maya ook
in Europa doorbreken. Een samenwerking met een
Belgisch modehuis zou geweldig zijn, we zien wel
wat de toekomst brengt. Voorlopig zijn we meer dan
tevreden.”
T-d: wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Gautier: “Als er één iets is wat ik heb geleerd van
mijn Mexicaans avontuur, dan is het
dat wij Belgen te veel plannen.
We willen op alles voorbereid
zijn, maar de mooiste momenten
van het leven ontstaan meestal
als we ons laten verrassen. Mijn
boodschap is dus: geniet nu en
probeer ook het positieve
te zien in moeilijke
tijden (zoals nu).
Het is misschien
het begin van
iets moois.”

Meer?
www.tij-dingen.be
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ondernemers aan het woord

“De dromen van onze klanten verwezenlijken,
daar doen we het voor”
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 (virtueel) langs bij Gilles Veranneman en Bart Bostoen van Huys Médard en Peter Jonckheere
van Agence Ultimmo. Vastgoed is de basis waarop ze bouwen.
Tij-dingen: Wat is het concept van jullie zaak?
Gilles Veranneman: “Huys Médard is een nieuw
kantoor (sinds 2 januari van vorig jaar) dat
gespecialiseerd is in de verkoop en verhuur van
vastgoed met extra servicediensten. Het bestaat uit
twee vennoten die tegelijk ook vrienden zijn: Bart
Bostoen en ikzelf. De stille kracht achter de schermen
is mijn echtgenote: Kirke Hillewaere.”
Peter Jonckheere: “Je kan bij ons terecht voor
professioneel advies over vakantieverhuur, herverkoop
of de aankoop van nieuwbouwappartementen.
Naast verkopen en verhuren van vastgoed, bieden
wij ook aanverwante diensten aan: zoals beheer van
gebouwen en tussenkomst in bouwpromotie. Kortom,
alles wat men onder immo verstaat.”
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T-d: Waarvoor kunnen mensen terecht in jullie
zaak?
Peter: “We streven met ons team naar een
samenwerking waarbij elke partij tevreden is na hun
zoektocht. De uitdaging om de droom van onze
klanten te verwezenlijken, daar doen we het voor.”
Gilles: “Begeleiding bij de verkoop van je eigendom
of je zoektocht naar een nieuwe woonst. Heb je een
Spaanse droom? Ook daarbij kunnen we je helpen
via onze contactpersoon ter plaatse, namelijk mijn
tante. Niet alleen voor verkoop, maar ook voor
jaarverhuur ben je bij ons op het juiste adres. Net als
voor vakantieverhuur. En wil je de verhuring van je
tweede verblijf zelf in handen houden met zo weinig
mogelijk zorgen? Dan bieden wij onze servicediensten
Comfort & Cocoon by Médard aan, wat Bart zijn
stokpaardje is. Met Cocoon by Médard bieden we
een unieke service om interieur te huren of te leasen.”

T-d: Wat betekent de term zelfstandige voor jullie?
Gilles: “Flexibiliteit. Wanneer je voor een eigen
kantoor kiest, dan kun je dit vergelijken met je eigen
kindje voor wie je dag en nacht klaarstaat. Dit
betekent ook verantwoordelijkheid opnemen met
zowel de lasten als de lusten. Het is ons levenswerk
dat we samen uitbouwen én waarin onze hart en
ziel ligt. We doen het elke dag opnieuw met veel
overgave en passie!”
Peter: “Als zelfstandige ben je altijd bezig met je
zaak, je klanten en je relaties. Netwerking is ook
belangrijk: klaarstaan voor je klanten, nieuwe mensen
triggeren en aantrekken. Nodig om een mooie
omzet te draaien en alle onkosten te betalen. En een
bloeiende zaak uit te bouwen.”
T-d: De coronacrisis betekent een aardverschuiving
voor veel handelaars. Geen gemakkelijke
periode?
Peter: “We houden altijd rekening met een minder
jaar, maar dit zagen we toch niet aankomen.
Niemand waarschijnlijk. Het is een les voor elke
handelaar om je te wapenen tegen eventuele
toekomstige epidemieën. Wij hebben het geluk
dat we een brede basis hebben: syndic, verkoop
en verhuur. Maar voor veel handelaars was de
coronacrisis inderdaad een aardbeving. In onze
sector leidde dit wel tot een boom in de verkoop. Iets
dat we waarschijnlijk niet meer zullen meemaken.”

Bart Bostoen: “We waren nog maar twee maanden
open toen we onze deuren moesten sluiten. Dat
zorgde ervoor dat we ons even uit het lood lieten
slaan, maar we herpakten ons en pasten ons in
sneltempo aan. De vrijgekomen tijd hebben we
gebruikt om onze naambekendheid te verhogen
en de coronacrisis heeft onze band versterkt.
Innovatief zijn gecombineerd met een hoog
aanpassingsvermogen, elkaar versterken en in onze
zaak geloven. Dat zijn de ingrediënten om zo’n crisis
te lijf te gaan.”

“Ik vergelijk mijn beroep met een
kind voor wie je ook dag en nacht
klaarstaat” (Gilles Veranneman)
T-d: Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Gilles: “We willen op de eerste plaats onze familie
en vrienden bedanken voor de steun bij de opstart.
En onze klanten voor het geloof en vertrouwen in
Huys Médard in verre van evidente tijden. Iedereen
is trouwens welkom voor een verkennend gesprek en
vrijblijvend vastgoedadvies bij een lekkere kop koffie.”
Peter: “Vooral een voorspoedig en coronavrij
2021 en een goede gezondheid. Dat blijft het
allerbelangrijkste.”
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burgerlijke stand

Geboorten
Noah Becquart
Veurne, 13 november
zoon van Xavier en Patricia
Nel-Therry uit Oostduinkerke
Osé Agbo
Veurne, 17 november
zoon van Agah en Cassandra
Clavier uit Koksijde
Charles Dewancker-Desvaux
Veurne, 28 november
zoon van Jari en Mégane
Desvaux uit Koksijde
Jean Decaesstecker
Veurne, 14 december
zoon van Sven en Benedicte
Maere uit Oostduinkerke
Layan Alcheik Mahmoud
Veurne, 28 december
dochter van Ahmad en Batoul Al
Mousa uit Oostduinkerke

Overlijdens
Werner De Clercq, 65 j.
†Almeria (Spanje) 27 november
Jean-Marc Mores, 65 j.
†Koksijde, 6 december
Marcellina Feys, 93 j.
†Oostkamp, 11 december
Freddy De Kock, 68 j.
†Ieper, 14 december
Sibylle Wenzel, 51 j.
†Koksijde, 15 december
Liliane Laleeuwe, 77 j.
†Koksijde, 17 december
Roland Vandierdonck, 73 j.
†Gent, 18 december
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Annie Goderis, 61 j.
†Koksijde, 20 december
Albert Eerebout, 84 j.
†Veurne, 20 december
Vincent Crapez, 48 j.
†Koksijde, 20 december
Gilbert Devos, 78 j.
†Koksijde, 22 december
Hieronimus Druwé, 93 j.
†Koksijde, 22 december
Maurits Deltombe, 90 j.
†Veurne, 22 december
Georgette Beuselinck, 94 j.
†Veurne, 23 december
Joaquin Gomes, 94 j.
†Koksijde, 25 december
Leon Lingier, 90 j.
†Koksijde, 25 december
Georgette De Cort, 95 j.
†Veurne, 26 december
Robert Sierens, 91 j.
†Koksijde, 27 december
Francine Gesquière, 72 j.
†Veurne, 27 december
Hervé Rosseel, 75 j.
†Oostende, 27 december
Eddy Phlips, 78 j.
†Brugge, 28 december
Jacqueline Sileghem, 85 j.
†Veurne, 29 december
Herman Van Nuffel, 86 j.
†Ieper, 29 december
Elisa Ceuterick, 79 j.
†Koksijde, 30 december

Werken tram in
Oostduinkerke-Bad:
nieuwe
verkeerssituatie
De Lijn startte met de vernieuwing
van de sporen in Oostduinkerke-Bad.
Deze werken vinden plaats tussen de
Barkenstraat en het IJslandplein en
zorgen helaas voor hinder.
Stand van zaken:
www.koksijde.be/werken-in-uitvoering
Geplande werkzaamheden &
werken in uitvoering:
Het meest recente overzicht vind je
via www.koksijde.be/wegenwerken.

VOORJAAR
Cultuurcentrum CasinoKoksijde staat te popelen om je weer te mogen ontvangen in het gezelligste
cultuurhuis van Vlaanderen. We houden de covid-maatregelen nauwgezet in het oog en bereiden ons voor
om je weer in alle veiligheid van cultuur te laten genieten. Enkele voorstellingen zijn verplaatst naar een
andere datum of volledig geannuleerd. Neem een kijkje op casinokoksijde.be voor de laatste stand van zaken.

ALEX
AGNEW

AN PIERLÉ QUARTET

HAN SOLO
BERT GABRIËLS
CLAUDIO STELLATO
BEGIJN LE BLEU

CASIEL GAUBE
ALEXANDER VANTOURNHOUT
DYLAN 80
EN ZO VÉÉL MEER...

WWW.CASINOKOKSIJDE.BE

in woord en beeld
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1. Kristof Dorné nieuwe zonecommandant
Brandweer Westhoek
Kristof startte zijn brandweerloopbaan in 1992 in de
post van Oostduinkerke en werd daar in 2003 tot
officier benoemd. Hij deed zijn stielkennis daar op. In
januari 2010 volgde hij Werner Tyteca op als Kapiteindienstchef van brandweer Koksijde-Oostduinkerke.

4

2. Koksijde integreert vleermuiskasten in nieuw
lokaal Hockey Club
De bouw van vleermuizenkasten gebeurde in nauwe
samenwerking met de Huismussenwerkgroep Koksijde.
Voor het eerst gebeurt dit in de muur van een
nieuwbouw van Lokaal Bestuur Koksijde: deze primeur
is voor het nieuwe lokaal van Hockey Club Koksijde.
3. Lokaal Bestuur Koksijde bedankt
personeelsleden woonzorgcentra
Om 2021 goed in te zetten – en als blijk van
erkenning – werden de personeelsleden van
onze woonzorgcentra (De Dunecluze, Noordduin
Armonea, De Brink en Maartenoom) getrakteerd door
Lokaal Bestuur Koksijde. Net als alle bewoners kregen
ze een geschenkmand vol lekkers. Tope sterk!

5

4. Prijsuitreiking wandelzoektocht
Er waren 1.644 deelnemers dit jaar – ter vergelijking:
vorig jaar waren er dat 450. Het was de eerste
keer dat de dienst Toerisme deze zoektocht zelf
organiseerde en wat een succes! De zoektocht
zelf zat in een nieuw kleedje met Astrid De Baets uit
Bottelaere als winnares.
5. Martine Miniot maakt miniversie van Ursus
Om iedereen te bedanken voor de inzet en hulp
tijdens deze moeilijke periode haakte Martine Miniot
een artistiek kunstwerkje bij elkaar. Haar miniversie
van onze beeldbepalende kerstbeer Ursus is meer
dan geslaagd!
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vereniging in de kijker

Melissa Hollevoet, coördinator van speelpleinwerking SpeleWest:

“Er was amusement aan
de voordeur voor wie
door corona nergens kon
aansluiten”

SpeleWest is geen speelpleinwerking zoals de andere. De
organisatie specialiseert zich in kinderen met een beperking,
een leerstoornis of een leerachterstand. Hun uitvalsbasis ligt
in Middelkerke, maar de werking heeft ook wortels in onze
gemeente. Spelewest is een bovenlokale samenwerking
tussen Middelkerke, Nieuwpoort, De Panne, Veurne en
Koksijde. Tij-dingen ging langs bij Melissa Holvoet die ons
wegwijs maakt in het ABC van SpeleWest.
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Tij-dingen: Vertel eens meer over wat jullie doen?
Melissa Hollevoet: “Onze werking is enerzijds gericht op kinderen met een beperking:
fysiek, verstandelijk, autisme en ASS (Autismespectrumstoornissen, red.). Daarnaast
hebben we ook aandacht voor kinderen met een leerstoornis of een leerachterstand.
We voorzien dan ook meer begeleiding dan in een gewone speelpleinwerking. Onze
kinderen vragen die extra aandacht. We mikken op één begeleider per drie kinderen.
Dat is veel. Bij de meeste speelpleinwerkingen ligt die verhouding op één begeleider
voor tien kinderen of soms één per vijftien. Sommige kinderen krijgen zelfs individuele
begeleiding.”
T-d: Wie kan bij jullie terecht?
Melissa: “Zoals gezegd, richten we ons op kinderen die zich minder goed in hun
vel voelen op andere speelpleinen. We hebben bewust gekozen voor een brede
leeftijdsgroep: kinderen van drie tot vijftien jaar mogen van ons aanbod proeven. Ook
broers en zussen zonder beperking zijn welkom in SpeleWest. Anders dan de meeste
speelpleinwerkingen organiseren we in elke vakantie een aanbod. We hebben
gemerkt dat onze deelnemers dat nodig hebben.”
T-d: Jullie houden zelfs stoepdates?
Melissa: “Dat klopt. COVID-19 zorgde ervoor dat Spelewest creatief moest
omspringen met de organisatie van onze speelpleinwerking. Kinderen en ouders
krijgen de kans om een stoepdate aan te vragen. Deze dates zijn er voor kinderen
en jongeren met een beperking die door coronamaatregelen tijdelijk niet kunnen
aansluiten bij het bestaande vrijetijdsaanbod. Zo brengen we amusement tot aan de
voordeur.”
T-d: SpeleWest is eigenlijk meer dan een speelpleinwerking?
Melissa: “Ja, wij zorgen ook voor trajectbegeleiding tijdens de vrije tijd. VTB
(vrijetijdstrajectbegeleiding) noemen wij dat. Wat houdt dat in? Je wil leren
breakdansen, maar je kent geen dansclub? Je wandelt graag, maar liever niet op
je eentje? Je zou graag naar het jeugdhuis in de buurt gaan, maar je gaat de eerste
keer liever niet alleen naar binnen? Kortom: je hebt veel vrije tijd, maar je weet niet
hoe je die moet invullen? Dan is VTB geknipt voor jou. Een trajectbegeleider overloopt
elke stap met jouw kind of de jongere. Van het opzoeken van een club tot de eerste
activiteit.”

“Onze droom? Zoveel mogelijk kinderen bereiken”
T-d: Hebben jullie als vereniging nog een droom?
Melissa: “Onze droom is om van SpeleWest een duurzaam project te maken en
zoveel mogelijk kinderen te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat er nog meer
kinderen onze werking nodig hebben. Het aller aller belangrijkste is dat zoveel
mogelijk kinderen een fantastische vakantie beleven.”

Locatie: Gemeenteschool 't Slijpertje, Odiel Spruyttestraat 1, 8433 Middelkerke
Info: www.speelpleinwerking-spelewest.com
Inschrijven en contact: Melissa Hollevoet - 0479 55 59 49 - melissa.hollevoet@wvavzw.be
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lokale economie

Koksijdebon voor wie een
duwtje nodig heeft:
win-winsituatie voor
inwoners en handelaars
Lokaal Bestuur Koksijde krijgt 38.000 euro subsidie om
kwetsbare inwoners te helpen. De gemeente wil dat bedrag
nuttig besteden en lanceert een waardebonnensysteem
voor mensen die dat nodig hebben. Deze bonnen dienen
als betaalmiddel bij lokale handelaars waardoor ook zij
profiteren, want ook onze handelaars kunnen elke steun
gebruiken.
Voordelen
 verhoging van de koopkracht voor de door de coronacrisis
fel getroffen huishoudens
 de gemeente kiest om dit bedrag te investeren in onze
eigen handelscentra
 gespreide steunmaatregel: de bonnen zijn geldig tot 31
december 2021: kies zelf wanneer dit van pas komt
Naar schatting kunnen 400 gezinnen gebruik maken van de
Koksijdebonnen.
Info: 058 53 43 10 – info@sociaalhuiskoksijde.be

Steun onze
ondernemers…
Kies voor de winkels in jouw
gemeente. Lokaal Bestuur Koksijde
roept op om zoveel mogelijk te
kopen bij je lokale handelaar.
Wil je onze handelaars en
restaurantuitbaters een hart onder
de riem steken? Steun ze en maak
gebruik van de dienstverlening via
webshops en afhaalpunten.
Afhaalpunten:
www.koksijde.be/takeway

… en shop
veilig
Elke handelaar zet zich in voor
jouw gezondheid. We rekenen
op jouw gezond verstand om de
veiligheidsmaatregelen te volgen.
Zo toon je respect voor de
inspanningen die iedereen levert.
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Betaal contactloos
Volg de juiste looprichting
Mondmasker verplicht
Hou voldoende afstand

Koksijde fonkelt:
de winnaars



Gezelligheid troef in onze straten tijdens de feestdagen.
174 deelnemers schreven zich in voor deze unieke
wedstrijd. De VVV Koksijde-Oostduinkerke schenkt aan alle
deelnemers een waardebon van 25 euro, te spenderen in
een handelszaak naar keuze in onze gemeente. De vakjury
verdeelde 5.250 euro, het publiek 750. Goed voor in totaal
6.000 euro in waardebonnen!
Vakjury
Het Bloemencomité stelde de vakjury samen o.l.v. Bart
Bostoen: Nicole Leys, Ides Leys, Danny Saubain, Germain
Seys, Katleen Calcoen, Michel Pollet, Dennis Declerck,
Guigone Deweerdt, Pascale Baeselen, Gerda Hollevoet en
Ronny Calcoen.



1. Categorie Gevel/balkon: Astridlaan 21
2. Categorie Handelszaak: Mare Nostrum (Strandlaan 321)
3. Categorie Voortuin: Prinses Charlottestraat 8
Publieksprijs
Per categorie was er eveneens een publieksprijs. Er werden
427 stemformulieren ingediend op de dienst Toerisme
waaruit 30 waardebonnen werden geloot t.w.v. 50 euro.
Proficiat aan de winnaars!
 Handelszaak: Residentie La Vigie (Verdedigingslaan 9)
 Gevel/balkon: Zuidwesterstraat 21
 Voortuin: Zeelaan 108
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de fakkel

De fakkel
van Koksijde:
Griet Van Waes
Sinds begin dit jaar lanceerde
Tij-dingen de rubriek De fakkel van
Koksijde waarbij een inwoner het
woord overdraagt aan iemand
anders. Enige voorwaarde is dat hij
of zij een directe link moet hebben
met Koksijde. De fakkel vertrok een
maand geleden voor het eerst bij
burgemeester Marc Vanden Bussche.
Hij overhandigde de toorts aan
zijn echtgenote Griet Van Waes. Zij
ondergaat als first lady van onze
gemeente de spreekwoordelijke
vuurdoop.

Tij-dingen: Burgemeester Marc Vanden Bussche
overhandigde jou deze fakkel. Waarom?
Griet Van Waes: “Om mij even uit zijn schaduw te
halen.”
T-d: Leg eens kort uit wie je bent, wat je doet en
waar je vandaan komt.
Griet: “Ik heb roots in Limburg en ben al 28 jaar
echtgenote en huismanager van Marc. Ik ben ook
mama van Louise en Simon.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Griet: “Yoga, muziek beluisteren en kijken naar
njam!”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Griet: “Sporten, koken, reizen en veel muziek
beluisteren.”
T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Griet: “Een terrasje doen in goed gezelschap, met
een goed glas wijn.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Griet: “De duinen, zee en Koksijde Golf ter Hille!”
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T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te
wonen of te verhuizen?
Griet: “Nee, helemaal niet.”
T-d: Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis,
evolutie of trend van de laatste jaren?
Griet: “Corona.”
T-d: Neem ons eens mee naar je favoriete plek in
onze gemeente.
Griet: “Dat is het schelpenpad tussen de IWVA en de
Hoge Blekker.”
T-d: Voor welke boeken, films, muziek of
sportprestaties ga je graag zitten?
Griet: “Feelgoodfilms, thrillers, documentaires,
sneeuwsporten en de Olympische Spelen.”
T-d: Waar droom je nog van?
Griet: “Van een volgende citytrip.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Griet: “Ik kies voor Maaike Darras. Voor haar mooie
persoonlijkheid, haar positieve ingesteldheid en
doorzettingsvermogen.”

Getijden februari

Volgende editie


Stoom jezelf klaar voor De grote schelpenteldag



Bredene Koksijde Classic op vrijdag 19 maart



De lente nadert: in het land én in Tij-dingen

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 hoe de timing er
uitziet.
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.
Op de homepagina zie je welke
processen actief zijn of in welke fase een
proces zich bevindt.

dag
hoogwater
laagwater
ma 1
03:04 en 15:28
10:06 en 22:20
di 2
03:46 en 16:14
10:50 en 23:04
wo 3
04:32 en 17:04
11:35 en 23:51
do 4
05:25 en 18:04
12:25
vr 5
06:28 e 19:13
00:42 en 13:21
za 6
07:39 en 20:24
01:44 en 14:26
zo 7
08:53 en 21:42
02:59 en 15:43
ma 8
10:14 en 23:05
04:33 en 17:10
di 9
11:29 en 23:59
05:47 en 18:13
wo 10
12:20
06:40 en 19:01
do 11
00:42 en 12:59
07:24 en 19:42
vr 12
01:16 en 13:35
08:03 en 20:19
za 13
01:51 en 14:12
08:42 en 20:56
zo 14
02:27 en 14:50
09:20 en 21:32
ma 15
03:05 en 15:29
09:58 en 22:08
di 16
03:44 en 16:09
10:36 en 22:43
wo 17
04:21 en 16:47
11:13 en 23:16
do 18
04:58 en 17:24
11:49 en 23:49
vr 19
05:36 en 18:06
12:28
za 20
06:25 en 19:09
00:31 en 13:22
zo 21
07:34 en 20:21
01:46 en 14:29
ma 22
08:54 en 21:45
03:05 en 15:37
di 23
10:17 en 22:59
04:24 en 16:49
wo 24
11:19 en 23:46
05:43 en 17:58
do 25
12:01
06:32 en 18:42
vr 26
00:20 en 12:35
07:10 en 19:20
za 27
00:52 en 13:10
07:46 en 19:58
zo 28
01:26 en 13:47
08:25 en 20:38
Referentieplaats is Nieuwpoort.

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 15 januari.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.

Lees de XL-versie van Tij-dingen online:
www.tij-dingen.be
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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?
 uittreksels uit het bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstelling,
leven, nationaliteit) en strafregister
 afschriften en uittreksels van akten burgerlijke stand
(geboorte-, huwelijks-, overlijdensakte)
 aanvraag adreswijziging
 indienen attest inenting kind tegen polio
 aanvraag nieuwe PIN & PUK-code eID
Hoe?
 Surf naar www.koksijde.be

2021

Vragen over corona of vaccinaties?
Bel 0800 85 670
www.koksijde.be/coronavaccin

