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Ga op
in Koksijde

stap

e…

Alleen, samen met je bubbel
of met een paar vrienden.
Geniet van kunst en natuur.

koksijde verbeeldt

Blik nostalgisch terug met Koksijdeverbeeldt.be
85 jaar geleden
Vanaf het moment dat ze kon staan, zetten
de ouders van Marceline Lyna haar jaarlijks op
een paaltje bij het hek van een villa. Ze zag
er stoer uit, maar eigenlijk had Marceline last
van hoogtevrees. Hier zien we haar voor villa
Parrain, een cottage van Gaston Lejeune van
tijdens het interbellum.

Vandaag
Deze villa (Schoonzichtstraat 14) ligt op de hoek
(met het Fastenaekelsvoetpad) en is nog steeds
in uitstekende staat. Wist je dat dit mooie huisje,
herkenbaar aan die typische architectuur van
toen, tegenwoordig wordt verhuurd? Je vindt
villa Parrain o.a. terug op airbnb.

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

Pasen roept bij iedereen heel
wat levendige herinneringen op.
Van paasklokken tot paashazen.
Tijdens deze paasvakantie
moeten we nog wat voorzichtig
zijn, maar de (hopelijk) warmere
temperaturen maken veel goed.
Ideaal om in de tuin aan de slag
te gaan. Knip de bon uit die je in
deze Tij-dingen vindt en haal je
gratis bloemenzaadjes af.

Tij-dingen: Burgemeester, de paasvakantie komt eraan. Het belooft druk te worden?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. De paasvakantie is traditioneel één van de hoogtepunten
in onze gemeente. En dit jaar verwachten we nog meer volk dan anders. We verwelkomen niet alleen onze
tweedeverblijvers, maar ook de mensen die niet naar het buitenland trekken. Onze bevolking zal waarschijnlijk
verdrievoudigen: van 22.000 naar 60.000. Doordat de horeca nog niet open mag, wordt het extra spannend.
Maar we zijn voorbereid: de openbare toiletten zijn open en we zetten acht Koksijde-coaches in om de drukte
op te vangen. Onze handelszaken weten ondertussen ook hoe ze de mensen moeten ontvangen.
Veel hangt natuurlijk af van het weer. Koksijde zal er op zijn paasbest uitzien met extra aandacht voor
thematische versiering. Ga zeker naar de bloemenmarkt die dit jaar plaatsvindt in de Van Buggenhoutlaan.”
T-d: Koksijde trakteert haar inwoners op wilde bloemen?
Burgemeester: “We zijn een bloemengemeente en daarom schenken we onze inwoners een fleurig cadeau.
Niet alleen goed voor je eigen humeur, maar ook voor de bijen. Mijn vrouw houdt van bloemen, dus wij zullen
die bloemen alleszins een mooi plekje geven.”
T-d: Het vaccinatiecentrum begint op volle toerental te draaien?
Burgemeester: “Het duurde wat langer dan ik had gehoopt. Ik ben 71 jaar en wacht – net als mijn
leeftijdsgenoten – vol ongeduld op mijn uitnodiging. Het kriebelt, vooral omdat we zelf de organisatie niet
in handen hebben, we hangen af van de Vlaamse overheid. Ik doe nogmaals een oproep aan iedereen
om zich te laten vaccineren, want daar hebben we wel invloed op. Het is de snelste manier om onze vrijheid
te heroveren. Ook een dikke merci aan de vrijwilligers en de medewerkers van onze organisatie die daar de
handen uit de mouwen steken. Heb je vragen of problemen? Aarzel niet om contact op te nemen met
mijn kabinet.”
T-d: Dit jaar geen bedevaart naar Baaldjes Kruis, maar met Jean-Marie D’haenen heeft het
Genootschap van de Zalige Idesbald wel een nieuwe voorzitter?
Burgemeester: “Een traditie die we dit jaar helaas moeten overslaan. Ik wens Jean-Marie veel succes met zijn
voorzitterschap en bedank zijn voorganger Ferdinand Vanfraechem voor de inzet.”
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bestuur

Maak kennis met
Tony De Dycker:
de nieuwe wijkinspecteur van
Koksijde-Bad (oost)
Sinds kort loop je inspecteur
Tony De Dycker tegen het lijf.
Hij is aangesteld als
wijkinspecteur van Koksijde-Bad
(oost). Tony startte zijn carrière
in 1994 bij de interventiedienst
van Ieper, twee later ging
hij aan de slag in Veurne.
Inspecteur De Dycker is actief
sinds 2005 bij Politie Westkust:
eerst bij de interventiedienst en
sinds 2008 als motorrijder bij de
verkeersploeg. In februari ruilde
hij zijn motor in voor de wijkfiets.
Wie is jouw wijkagent?
De wijken op het gemeentelijk
grondgebied kregen na enkele
verschuivingen een nieuwe
indeling.
Wil je weten wie jouw wijkagent
is? Surf naar www.tij-dingen.be

Sabelle Diatta legt eed af
als raadslid
Sabelle Diatta is sinds eind februari officieel gemeenteraadslid
in onze gemeente. Ze is hiermee niet aan haar proefstuk toe,
want in 2019 verving ze Julie Paelinck al enkele maanden.
De 49-jarige Sabelle is bekend als bezielster van het sociaal
project SOS Casamance – en het eetfestijn Djiri Kassoumaye.
Als wielrenster werd ze acht keer Senegalees kampioen.
Sabelle woont sinds 2000 in ons land. Ze droomde er altijd
van om verpleegster te worden, Sabelle slaagde hierin en
behaalde dat diploma in 2019. Vandaag werkt Sabelle als
(corona)verpleegster in het revalidatieziekenhuis Koningin
Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke. In haar vrije tijd is
ze lid van wielerclub Coxy Cycling, het Sint-Willibrorduskoor
en engageert Sabelle zich voor de projectwerking van
SOS Casamance Vlaanderen.

Fréderic Devos verlaat gemeenteraad na 21 jaar
Na een politieke loopbaan van meer dan twee decennia
verlaat hij onze gemeentepolitiek. De 47-jarige Devos verhuist
naar Veurne om professionele redenen. Hij verwierf als tiener
lokale politieke naambekendheid via de vereniging Jong &
Politiek Bewust. Daarna werd Devos voorzitter van Jong VLD.
Na de verkiezingen van 2000 werd hij gemeenteraadslid en
ondervoorzitter van de VVV. Tussen januari 2008 en eind 2012
was Fre Devos schepen en stond hij o.a. aan de wieg van de
gloednieuwe dienst Communicatie, Onthaal en Protocol.
Bekijk de gemeenteraad live via www.koksijde.be/streaming
Info, agenda en verslagen: www.koksijde.be/gemeenteraad
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Project weesfietsen verwijdert
achtergelaten fietsen
uit het straatbeeld
Minder weesfietsen zorgt voor een verbeterde kwaliteit van onze
openbare ruimte. Een ander voordeel is dat er extra stallingscapaciteit
vrijkomt in onze fietsrekken. Onze gemeenschapswachten en milieuagenten labelen de rondslingerende fietsen. Als de eigenaar binnen de
maand geen actie onderneemt, gaat de fiets weg.
Koning fiets krijgt hier al jarenlang een prominente rol en dat zie je aan
de uitstekende fietsinfrastructuur. Koksijde won al meerdere prijzen en
werd zelfs al uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke gemeente.
Info: dienst Veiligheid & Preventie (058 53 34 95 of jens.mares@koksijde.be)

Nieuw: twee gratis fietspompen

Koksijde zet in
op fietsveiligheid
Het gemeentebestuur tekende
in op een grote campagne
van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde (VSV) waarbij
fietsers en automobilisten
boodschappen krijgen in
het straatbeeld. Deze actie
is een geheugensteuntje
op gevaarlijke plaatsen of
kruispunten. Zo houden we het
veilig voor elkaar. Als fietser
verhoog je je eigen veiligheid
door zichtbaar te zijn en aan te
geven wat je van plan bent.
Verplaats je in de rol van de
ander en lever die kleine
inspanning voor elkaar. En jezelf.

Lekke band met de
fiets? Gebruik één van
de twee splinternieuwe
fietspompen. Gratis. Eentje
staat op het Casinoplein
bij het gemeentehuis en
de andere vind je aan het
station van Koksijde.

Welke blauwe borden
zijn er te zien?

Deze fietspompen staan
er in het kader van het
deelfietssysteem van het
Interreg-project Transmobil
en ze worden mogelijk nog
uitgebreid.

Voor de fietsers
Â Doe je fietslicht aan.
Â Verleen hier voorrang aan
autobestuurders.
Â Rij trager in de buurt van
andere fietsers.

Voor de automobilisten
Â Kijk uit voor fietsers als je
afslaat.
Â Hou een veilige afstand als je
fietsers inhaalt of kruist.
Â Hou het fietspad vrij.
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Digitaal parkeren:
ticketje overbodig

Koninklijke Prinslaan
volledig afgesloten
in de tweede helft van april
Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, zal het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Koninklijke Prinslaan afsluiten
tussen 19 en 30 april voor alle verkeer. Er komt een nieuwe rijweg en ook
de aanliggende fietspaden worden aangepakt, tussen de rotonde met
de J. Van Buggenhoutlaan en de rotonde met de Tennislaan. Er wordt
een omleiding voorzien via de Van Buggenhoutlaan en A. Bliecklaan.
Op vrijdagen volg je tijdelijk de omleiding van de wekelijkse markt.
Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder.
Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning. De meest
recente info vind je via www.koksijde.be/wegenwerken.

Vanaf 1 april hoef je geen
parkeerticket meer achter
het raam te leggen. Alles
gebeurt digitaal op basis van
de nummerplaat. Ook de
gemeentelijke parkeerkaarten
gaan digitaal en kosten 65 in
plaats van 60 euro.
Koksijde sleutelt aan zijn zones.
Een overzicht van die wijzigingen
vind je op www.tij-dingen.be
In een rode zone mag je
maximum twee uur betalend
parkeren, in een paarse zone is
dat onbeperkt tegen betaling.
Nieuw: In de Gilles Scottlaan
komt een groene zone voor
paardentrailers. Die mogen
daar parkeren tegen een
forfaitair tarief van 15 euro.
Na een jaar wordt dat
pilootproject geëvalueerd.

Bekendmaking: aanbesteding
amfibieboot in Koksijde (2021-2026)
Op maandag 19 april om 14 uur vindt de openbare
zitting over de open aanbesteding met opbod Recht
om met een amfibieboot in zee te steken vanop het
strand van Koksijde (2021-2026) plaats. Locatie: Abt
Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk
en aangetekend gebeuren tegen dinsdag 13 april
(datum poststempel als bewijs) onder dubbele en
gesloten omslag. Vermeld Uitbating van amfibieboot,
in zee te steken vanop het strand van Koksijde op de
binnenomslag. Richt de aanbiedingen aan het college
van burgemeester en schepenen (Zeelaan 303).
Lastenboek, info en inschrijvingsformulier: info@koksijde.be of www.koksijde.be/concessies
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vrienden der blinden

“Zonder blindengeleidehond voel ik mij
onzeker en onveilig in het verkeer”
Hilaire Velghe (62) is al 13 jaar instructeur bij Vrienden der Blinden. Ondanks zijn visuele beperking haalt hij
het allerbeste uit elke dag. “Bij de pakken blijven zitten, is geen optie”, vertelt Hilaire. Het voorbije jaar moest
hij afscheid nemen van twee blindengeleidehonden: Zita en Penny. Zita genoot van haar welverdiend
pensioen, maar overleed van ouderdom. Penny nam de voorbije twee jaar de taak van Zita over, maar een
onvoorziene medische complicatie ontnam haar het leven.
Tij-dingen: Je kreeg onlangs een nieuwe
blindengeleidehond?
Hilaire Velghe: “Arrow werd samen met twee andere
honden aan mij voorgesteld en ik voelde meteen een
klik. Bij onze eerste ontmoeting was hij de eerste van
de drie die mij kwam begroeten en bij mij bleef zitten.
Zonder blindengeleidehond voelde ik mij enorm
onzeker en onveilig in het verkeer.”
T-d: Wat zijn moeilijke plaatsen om te komen met
een blindengeleidenhond hier in Koksijde?
Hilaire: “Met Arrow vind ik overal mijn weg. De weg
naar de ingang van het gemeentehuis is wel een
uitdaging. De trappen naar de ingang zijn niet zo
super gemakkelijk door mijn gezichtsbeperking. Ook
straten zonder voetpad zijn niet evident. Om het
veilig te houden, loop ik dan op het fietspad, maar
sommige fietsers zijn dan niet blij.”

T-d: Zorgen de coronamaatregelen voor extra
moeilijkheden? Zo moet je rechts wandelen in de
drukke straten of op de Zeedijk.
Hilaire: “De combinatie bril-mondmasker zorgt soms
voor problemen. Verder valt alles héél goed mee.
Ik ken het routeplan, dus weet ik aan welke kant van
de straat ik moet lopen. Ook de lokale handelaars zijn
super behulpzaam en tonen altijd begrip. Als ik
bv. niet zie hoeveel mensen er al bij de slager staan,
dan vraag ik of ik naar binnen mag of niet.”

T-d: Jullie trainen ook in het gemeentehuis. Duurt
het lang om de honden te laten gewennen aan al
het volk en lawaai daar?
Hilaire: “Het gemeentehuis is de perfecte plek om de
commando’s: zoek trap, zoek lift, zoek deur te trainen.
Wanneer de honden in het centrum binnenkomen
voor de opleiding, zijn ze al gewend aan geluid en
volk.”
T-d: Langs welke plekken wandel je het liefst?
Heb je een favoriete plek in Koksijde?
Hilaire: “Ik wandel heel graag op de Zeedijk om
daarna (in normale tijden) even te stoppen aan
een terrasje. Ik woon in Koksijde-Dorp, dus ook daar
wandel ik graag.”

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

De spuitgasten van de brandweer zetten zich (alweer) in voor
het goede doel. Ze steunen Kom op tegen Kanker met een
extra drijfveer, want niet lang geleden verloren ze een collega
aan de ziekte. Met Marc Ryckewaert in het hart zetten ze hun
schouders onder een loopteam voor #de100kmrun.
Steun de brandweer: surf naar www.de100kmrun.be, klik
op Onze teams, zoek op Smoke stoppers en doe een gift.
Storten kan op rekeningnummer: BE56 7360 3575 6688 van het
Kankerfonds met deze mededeling: GIFT 340094673.

Dinsdagmarkt tot eind juni
aan Sint-Niklaaskerk
Nog tot eind juni doe je elke dinsdagvoormiddag
tussen 8 en 13 uur je marktaankopen op het plein
ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.
Door de wegenwerken in de Albert I-Laan verhuist de
dinsdagmarkt pas begin juli naar de Zeedijk. Tijdens juli,
augustus en september blijft de markt op dinsdagen
staan op de Zeedijk. Daarna verhuist de markt terug
naar het plein bij de Sint-Niklaaskerk.

Redders vroeger op post
bij mooi weer
De kustgemeenten verwachten veel
bezoekers. Vooral tijdens de verlengde
weekends en de vakanties. Daarom neemt
Lokaal Bestuur Koksijde maatregelen rond
de reddingsdiensten. Vanaf half mei – bij
mooi weer – worden tijdens de (verlengde)
weekends redders ingezet op de drie
hoofdposten in Sint-Idesbald, Koksijdecentrum en Oostduinkerke-centrum.
Vanaf 15 juni worden de drie hoofdposten
dagelijks bemand. En vanaf 1 juli alle
reddingsposten.
Info: www.ikwv.be
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Brandweer Koksijde komt op tegen kanker

Nieuwe horecagids ligt in de rekken
De brochure zit in een nieuw jasje. Deze gids
inspireert je om de lekkere plekjes
van Koksijde, Oostduinkerke,
Sint-Idesbald en Wulpen te
ontdekken en van culinaire
hoogstandjes te genieten.
Koksijde beschikt als gemeente
over een groot aantal culinaire
toppers. De Michelinsterren en
Gault&Millau-quoteringen zijn daar het
perfecte voorbeeld van. Noem Koksijde
gerust een gastronomisch walhalla. Maar
het culinaire verhaal gaat natuurlijk verder
dan het aantal sterren en draait ook om de
gastvrijheid of de warmte die een zaak uitstraalt.
Bekijk de brochure en oordeel zelf.

Binnenkort: overdekte
ontmoetingsplek
op begraafplaats
Oostduinkerke
De begraafplaats van
Oostduinkerke krijgt een
bezinningsplek. Voor de
rouwenden wordt een overdekte
ruimte voorzien waar je kan
napraten bij slecht weer.
Het is belangrijk om je verdriet
met anderen te delen en het
zo een plek te geven. Ook de
onderhoudsmensen van de
begraafplaats krijgen daar
(berg)ruimte. Het bezinningshuis
moet voor de zomer klaar zijn.

Oostduinkerkenaar Joeri
Christiaen verovert de wereld
Sinds zaterdag 13 februari kunnen
kinderen op Ketnet afstemmen op
de animatiereeks Mush Mush en
de zwammetjes. De regisseur van
dienst is Joeri Christiaen, met roots
in Oostduinkerke. Met zijn bedrijf
Thuristar verkoopt hij animatiereeksen
over de hele wereld. En deze serie
komt binnenkort in 150 landen op
het scherm. De reeks gaat over
paddenstoel Mush-Mush en zijn beste
vriendjes Lillit en Chep die leven in een
dorp vol zwammetjes. De verhalen
gaan over hoe ze zichzelf, elkaar en
de wereld ontdekken. Een reeks met
een groot hart en veel humor. Het is
bedoeld voor kleuters, maar het boeit
zeker een ruimer publiek.
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senioren

Laat angst om te vallen je leven niet bepalen
De 76-jarige Hilda viel vorig jaar van de trap. Sindsdien durft ze de trap niet meer op en af. Heb jij ook angst
om te vallen? Je bent niet alleen. Bijna 50 procent van de 65-plussers heeft valangst. Daardoor beweeg
je minder en neemt je spierkracht en evenwicht af, wat de kans op vallen nog vergroot. Zo kom je in een
vicieuze cirkel terecht. Wil je die doorbreken? Volg dan deze tips.
Blijf in beweging
Â Zit niet te lang stil en beweeg het grootste deel
van je dag. Geef bv. de planten water of doe
huishoudelijke taken.
Â Vraag aan je arts of kinesitherapeut een
oefenprogramma met spierversterkende- en
evenwichtsoefeningen die je thuis doet.
Â Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of
rollator.

Pas je omgeving en gedrag aan en verklein het
risico om te vallen
Â Overloop samen met je familie en/of een
ergotherapeut je verblijfplaats. Breng de gevaren
in kaart en zoek oplossingen.
Â Draag goede schoenen.
Â Gebruik handgrepen als steun, zoals in je toilet of
douche.
Â Zorg voor voldoende verlichting. Doe het licht aan
als je ’s nachts opstaat.
Â Laat geen spullen rondslingeren op de grond.

Meer info vind je op www.valpreventie.be of vraag raad aan je arts.
Lees een volledig overzicht op www.tij-dingen.be
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Blijf in beweging en volg de
Zitbankenroute
In beweging blijven: het blijft belangrijk, ook al ben je niet meer goed
te been. Regelmatig bewegen is de beste remedie tegen valpartijen.
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en mobiliteit zijn de belangrijkste
risicofactoren voor een valpartij.
De zitbankenroute helpt je bewegen en voert je langs een
wandelparcours van vijf kilometer met om de driehonderd meter een
zitbank. Ideaal dus voor minder mobiele mensen, zwangere vrouwen,
jonge ouders met een kinderwagen of om senioren in beweging te
krijgen en sociale contacten te verstevigen. De plannetjes zijn te koop in
onze toerismekantoren.
Meer info: 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Beter voorkomen
dan genezen:
verklein zelf je
valrisico
Ga voor een veilige kamer
Zorg er bijvoorbeeld voor dat
er geen losliggende matten en
tapijten liggen, maar bevestig ze
met een goede antisliplaag of
strips. Haal losliggende snoeren
weg en zorg voor voldoende
verlichting.
Zorg voor je voeten
Voetproblemen en het dragen
van onaangepast schoeisel
verhogen het risico op vallen.
Ook op kousen (zelfs op
antislipkousen) of blote voeten
lopen, vergroot het valrisico.
Je draagt best schoeisel dat je
hele voet omsluit: een stevige,
platte zool met reliëf die goed
sluit (velcro of veters). Vermijd
schoenen die onvast (zoals
teenslippers), te groot, te klein of
open aan de achterkant zijn.
Zie je nog goed?
Als je ouder wordt, gaat je zicht
achteruit. Je valt dan sneller
doordat je bijvoorbeeld een
obstakel op de grond over het
hoofd ziet. Draag daarom zorg
voor jouw ogen.
Lees meer tips om niet te vallen
op www.tij-dingen.be
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vaccin

Wanneer krijg ik mijn uitnodiging
voor het coronavaccin?
Als je aan de beurt bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging via de post: die brief wordt gestuurd door de
Vlaamse overheid (agentschap Zorg en Gezondheid). Als je gegevens bekend zijn, krijg je ook een e-mail.
De uitnodiging ontvang je ongeveer twee weken op voorhand.
Alleen een afspraak met uitnodiging
Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken voor coronavaccinatie. Je kan de voorgestelde datum
bevestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren. Zonder uitnodiging kan je geen afspraak maken.
Hou je uitnodiging goed bij
Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en je identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum.
Neem de brief mee of toon de e-mail met je persoonlijke code aan de onthaalbediende, want dat is meteen
je e-ticket. Ook naar de afspraak voor je tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.
Uitnodiging kwijt?
Je vindt een elektronisch exemplaar van je persoonlijke uitnodigingsbrief in je Burgerprofiel
(burgerprofiel.vlaanderen.be) of e-Box (www.myebox.be). Log in via je Burgerprofiel. Daar zie je ook welke
gegevens de Vlaamse overheid van je bezit. Of bel naar 1700. Zij kunnen je uitnodiging opnieuw mailen.
Nog geen Burgerprofiel? Meld je aan met jouw eID, een mobiele app of de Itsme-app.
Lees meer over het Burgerprofiel en de e-box via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Vaccinatiecentrum Furnevent: iedereen geraakt er
Waar? Nijverheidsstraat 8, Veurne
Met de wagen? Volg de wegwijzers of geef het adres in via de GPS.
Of met de fiets? Achteraan (Nijverheidsstraat) is een ruime fietsparking. Volg de fluogele pijlen.
Lokaal Bestuur Koksijde zorgt voor gratis openbaar vervoer
Trein: vraag je gratis vaccinatieticket aan via www.nmbs.be
Bus en tram: Stuur VCNKOK naar 4884 en boek je heen- en terugticket.
Â Lukt het niet? Bel naar het gratis nummer 0800 85 670.
Â Haltes: station Koksijde – station Veurne – AZ West
Â Vanuit de drie haltes rijdt een gratis Keolis-pendelbus van/naar vaccinatiecentrum Furnevent
Ook de Belbus kan je reserveren (voor wie in Wulpen woont), er is een tijdelijke halte aan Furnevent.
Geen wachtlijsten
Vaccinatiecentrum Furnevent werkt niet met wachtlijsten waarvoor burgers zich kunnen aanmelden. Tijdens
deze campagne verstuurt de Vlaamse overheid de uitnodigingen. Als er iemand niet op ingaat, nodigt de
Vlaamse overheid iemand uit van op de reservelijst
Alle info voor inwoners: www.koksijde.be/vaccinatiekoksijdenaars
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Laat je vaccineren,
want het is je beste bescherming
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan. En later zelfs
naar een concert of het voetbalstadion.
Vaccinatie voorkomt dat je ernstig ziek wordt en redt levens. Heel belangrijk dus om je te laten inenten.
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat je beetje bij beetje weer je gewone leven opneemt.

Stel je andere vaccinaties niet uit
De situatie rond het coronavirus doet iedereen nog eens beseffen hoe belangrijk vaccinaties zijn.
Tijdig starten blijft belangrijk
In coronatijden blijft het belangrijk vaccinaties tijdig te starten. Zo bouwen baby’s zo snel mogelijk weerstand
op tegen de ziektes waartegen wordt gevaccineerd. De corona-epidemie mag het risico op uitbraken van
vaccineerbare infectieziekten, zoals mazelen, niet verhogen. De basisvaccinaties worden gratis aangeboden
in de consultatiebureaus van Kind en Gezin, maar ook huisartsen en kinderartsen kunnen je baby vaccineren
met gratis vaccins.
Hoe werkt een (corona)vaccin?
Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te
stimuleren en voor te bereiden. Zo leert je lichaam zich tegen een bepaalde kiem of infectieziekte verdedigen.
Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en omdat het al voorbereid is
om het virus aan te vallen, beschermt het je ertegen. Het maakt niet uit of het nu om COVID-19 of de mazelen
gaat.
Meer info: www.laatjevaccineren.be – www.koksijde.be/coronavaccin
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musea

NAVIGO-museum: hoe het allemaal begon
In het NAVIGO-museum komt een potvis wonen. Deze 17 meter lange kolos krijgt binnenkort een thuis in het
museum. Een mooi vooruitzicht. Maar dit is ook hét moment om stil te staan bij het rijke verleden.
Eerste museum in 1932
Oostduinkerke pakte al tijdens
de jaren 30 uit met een Maritiem
Museum. Bezoekers ontdekten toen
een bonte verzameling maritieme
objecten in de bovenzaal van het
oude gemeentehuis, vandaag
bekend als het Erfgoedhuis. Dit
initiatief overleefde de Tweede
Wereldoorlog niet, maar de
overtuiging bleef dat Oostduinkerke
dé plek was voor zo’n museum.
Ondanks inspanningen rond 1950,
duurde het nog tot aan de golden
sixties voor een nieuw museum
het licht zag. Op 23 juni 1963 vond
de eerste steenlegging van het
Nationaal Visserijmuseum plaats.
De geestelijke vader en drijvende
kracht achter deze realisatie was
toenmalig burgemeester Honoré
Loones.
Kinken in de kabels
Administratieve problemen
en tegenkantingen vertraagden de
bouwwerkzaamheden, waardoor het museum pas
in 1974 de deuren opende. Op de officiële opening
was het nog eens twee jaar wachten (1976). Intussen
werd de collectie wel volop uitgebouwd. Het
museum kon rekenen op heel wat schenkingen vanuit
vissersmiddens en van oude scheepstimmerwerven.
En ook het gemeentebestuur investeerde in een
kunstcollectie.
Snelle groei
Het Visserijmuseum groeide snel. In 1985 was een
eerste uitbreiding nodig en in 2004 sloot het museum
vier jaar voor een grondige herinrichting. Het
volledig vernieuwde gebouw kreeg een nieuwe
binnenarchitectuur, spectaculaire Noordzee-aquaria
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en het kustvaartuig OD.1 Martha promoveerde tot
blikvanger. Het oude museum belichtte voornamelijk
het technische aspect van de visserij, maar sindsdien
gaat de aandacht naar de historiek van de visserij.
Ook het sociale aspect van deze nijverheid: het
vissersambacht dat van generatie op generatie
wordt doorgegeven, de aparte levensstijl van de
vissers en hun verbondenheid met de natuur staan
centraal. Ook de IJslandvaart, uniek voor deze regio,
speelt een prominente rol. De roepnaam NAVIGO
(Latijn voor ik vaar) werd in 2011 de belichaming van
deze nieuwe koers.
En nu, in 2021, wordt een nieuw hoofdstuk
toegevoegd aan deze historiek. Wat de toekomst
brengt, lees je in een volgende editie van Tij-dingen.

Krassen uit het verleden:
bestond graffiti al in de middeleeuwen?
Tijdens de opgravingen van de Duinenabdij werden er verschillende vondsten aangetroffen met graffiti en
inscripties op bakstenen, natuurstenen, aardewerk en tinnen borden. Deze ontdekkingen zijn binnenkort het
vertrekpunt voor Symbolen en Tekens. Een themaopstelling in het museum.
Graffiti – letterlijk: ingekraste tekeningen – wordt ofwel
bestempeld als (straat)kunst, ofwel als vandalisme.
Maar graffiti is van alle tijden. Mensen laten al
eeuwenlang sporen van hun aanwezigheid na op
gebouwen of voorwerpen. En die laten ons gluren
naar het verleden of de gedachten van de artiesten.
Van een leien dakje
In de Duinenabdij waren bijna alle daken met
daktegels afgewerkt. Het dunne en vlakke oppervlak
maakt van leisteen een ideaal object om op te
schrijven en te tekenen. Denk maar aan de lei en
de griffel die tot het midden van de twintigste eeuw
werden gebruikt in het onderwijs. De tekst of tekening
kan natuurlijk ook definitief in de leisteen worden
ingekrast met een harder materiaal, zoals een passer
of een naald.
Notenbalken en zonnewijzers
De vondsten delen we in verschillende groepen in.
Een eerste groep bestaat uit leisteenfragmenten
met ingekraste, niet-ingevulde notenbalken.
Daarvan vonden we zeven exemplaren. Leistenen
muziekborden werden onder andere gebruikt bij
muzieklessen.

Diepere betekenis
De figuren en motieven zitten in de derde groep.
De merkwaardige tekeningen van draken op een
afgedankte daklei spreken tot de verbeelding. Het
object werd opgegraven in 1969 bij de refter van
de lekenbroeders. Ook in het gastenverblijf van de
Duinenabdij werd een leisteen aangetroffen met –
vermoedelijk - de afbeelding van een boot.
Bezitten sommige stukken een diepere betekenis?
En wie maakte die? Op die vragen hebben we
voorlopig geen antwoord. Het is niet eenvoudig
de tekens en symbolen te identificeren. Hoe dan
ook zijn ze voor archeologen heel interessant en
vertellen ze iets over het dagelijks leven in de (late)
middeleeuwen.
Benieuwd naar meer? Volg dan de blogposts op
www.tenduinen.be/blog

De zonnewijzers vormen de tweede groep.
In de collectie van de Duinenabdij zitten twee
fragmenten van ingekraste zonnewijzers.
Dat zijn de uurwerken van de monnik,
lekenbroeder of klokkenluider om de tijd
voor de kerkdiensten te berekenen. Veel
oude kerken hebben nog altijd een
ingekraste zonnewijzer in een steunpilaar,
meestal aan de zuidkant. Eén van de
fragmenten is aangetroffen in het
kloosterpand van de Duinenabdij.
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cultuur

Erfgoeddag gaat de nacht in op 24 & 25 april
Dit jaar vieren we de twintigste editie van Erfgoeddag. Tijdens het laatste weekend van april staat het thema
De Nacht centraal in een tweedaagse vol erfgoed. En met die nacht als bindmiddel slaan we een mooie
brug tussen zaterdag en zondag.

Wie wordt het Koksieds Erfgoedkraksje?
Doe op zaterdag 24 april mee met onze digitale
erfgoedquiz. Wat weet jij écht over de geschiedenis
van de Duinenabdij of onze vissers? Is kunst of muziek
meer jouw ding? Het Abdijmuseum Ten Duinen,
het NAVIGO-museum, de dienst Cultuur & Erfgoed
en de Archiefdienst slaan de handen in elkaar: ze
bezorgen jou een onvergetelijke zaterdagavond. Test
je kennis en doe mee. Iedereen is welkom op deze
gevarieerde erfgoedquiz. De winnaar krijgt de titel
Koksieds Erfgoedkraksje, een geschenkenpakket ter
waarde van 100 euro én eeuwige roem!
Praktische info
Â Wat heb je nodig? Een computer (of laptop) met
webcam én een smartphone.
Â Neem deel via de programma’s (Microsoft) Teams
en Kahoot (via web of app).
Â Schrijf je in via www.koksijde.be/erfgoedquiz tegen
uiterlijk 16 april
Â Op 22 april krijg je een nieuwe link waarmee je kan
deelnemen
Â Info: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40
www.koksijde.be/erfgoeddag2021

Openluchtexpo: terug in de tijd met
Koksijde by night
Was het nu 60, 70, 80 of 90? Wanneer ging jij op
stap en wat was jouw favoriete plaats voor een
feestje? De vier gemeenten van Viertoren slaan
de handen in elkaar voor deze unieke nachtelijke
openluchttentoonstelling. Deze expo is te
bewonderen vanop het Casinoplein (op de ramen
van de bibliotheek) vanaf 24 april t.e.m. 23 mei.
Herken je het gebouw op de foto? Tijdens de jaren
50 werd er ferm gefeest in de Carillon du Bois. De
militairen van La Vigie brachten de allernieuwste
elpees uit de Verenigde Staten mee. Veel
Koksijdenaars hebben mooie herinneringen aan de
Carillon. Jij ook?
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Wedstrijd en tentoonstelling:
komt jouw beeld in de
Noordduinen?
Deze zomer trekt BREEDBEELD de duinen in. In deze jaarlijkse fotowedstrijd
richt BREEDBEELD zich samen met Lokaal Bestuur Koksijde en het Vlaams
Agentschap voor Natuur en Bos op een openluchtexpo met fotografen
van alle niveaus en disciplines. Neem deel en laat jouw beeld in dialoog
treden met het prachtige landschap van de Noordduinen. Durf buiten
de lijntjes kleuren, BREEDBEELD maakt er zelf een mooi geheel van.
Verras ons.
Praktisch
Â Laad minstens één en maximum vijf beelden op via het webformulier
Â Er moet geen onderling verband zijn tussen de beelden, maar het mag.
Â Als het een meerwaarde is, voorzie je een begeleidende tekst.
Â Zet je naam in de bestanden die je instuurt
(bv. familienaam_voornaam_1)
Â Deelname is gratis: elke fotograaf (niveau, discipline) is welkom
Â Natuur en Bos doet nog een extra selectie van beelden
die verwijzen naar de natuur
Â Deadline: zondag 25 april
Â Info: www.koksijde.be/breedbeeld

© Tom Linster

Wedstrijdreglement en deelnameformulier via www.tij-dingen.be

Erfgoedapp: jouw
online gids op zak
Deze applicatie toont dat kunst
en cultuur een prominente rol
spelen in Koksijde. Er zijn drie
tours. Dankzij Kunst op straat
ontdek je alles over onze
kunstwerken: wie is de artiest,
wat is zijn of haar inspiratie en
uit welk materiaal bestaat het.
Iedereen naar zee vertelt over
de geschiedenis van onze
vakantiekolonies (stem: Vic De
Wachter). Villa’s en verhalen uit
een beschermd dorpsgezicht
ontdek je in Quartier Sénégalais.
Download de erfgoedapp
van Faro via Google Play of
de App Store. Volg de stappen
download, maak je keuze en
ontdek. De erfgoedapp is gratis,
eenvoudig en het is honderd
procent veilig.
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© Bart Vanacker

bibliotheek

Op zoek naar vergeten parels? Ga mee op
ontdekkingstocht in Verdwijnend België
De boeken Verdwijnend België en de Atlas van
Vergeten België vertellen het verhaal van meer dan
honderd vergeten plaatsen in ons land: uitgedoofde
hoogovens, opgedoekte spoorwegen, nutteloze
werken en verwaarloosde grafmonumenten.
Tijdens deze presentatie nemen de auteurs,
Reinout Bossuyt en Bart Vanacker, je mee op een
reis naar vergeten parels. Aan de hand van oude
luchtbeelden, kaarten van vroeger en nu, foto’s en
video’s ontdek je het fascinerende verhaal van een
tijd die ooit was.

Hullabaloo: een online reismagazine

Praktisch
Â De lezing vindt plaats op woensdag 28 april om
19 uur (tot 20.30 uur)
Â Plaats van afspraak? In de bibliotheek.
Â Leden betalen 3 euro (niet-leden: 5 euro).
Schrijf je in via www.avansa-ow.be

In 1864 startten daarom de graafwerken, maar
grondverschuivingen bij de heuvelrug in Hollebeke
gooiden al snel roet in het eten.

Als de coronamaatregelen dit vereisen, vindt de lezing online
plaats. In samenwerking met Avansa.
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Fotograaf Bart Vanacker en Reinout Bossuyt nemen
je mee op een ontdekkingstocht doorheen België.
Toeristische trekpleisters laten ze links liggen. Samen
documenteren ze al 15 jaar industrieel erfgoed,
vergane glorie en nutteloze werken. Kijk op
www.hullabaloo.be.

Het mislukte kanaal van Ieper-Komen
De IJzer met de Leie verbinden: dat was de droom
die het kanaal Ieper-Komen moest waarmaken.

Lees de rest van het verhaal op www.tij-dingen.be

toerisme

Drie wandelingen
voor de prijs van één
Trek je wandelschoenen aan en zet je speurzintuigen op scherp. De VVV
en dienst Toerisme lanceren een wandelzoektocht met drie verschillende
lussen. Een uitdagende route voor de echte speurneuzen, een
verharde route (rolstoel-, buggy- en hondenvriendelijk) en een korte(re)
gezinsroute. Geniet van deze prachtige wandelingen.
De uitdagende versie van 8 kilometer is een route langs minder bekende
wandelpaden van de Doornpanne en de Hoge Blekker. Het verhard
alternatief is 5 kilometer lang. Deze beide tochten starten aan het
toerismekantoor in Koksijde-bad. Voor de gezinsvriendelijke zoektocht
van 3,4 kilometer start je aan de Hoge Blekker.
Wandelzoektocht: praktisch
Van 1 april tot 15 september speur je naar foto’s en los je de bijhorende
vragen op. Deelnameformulieren kosten vier euro en krijg je bij de
toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. Iedere
deelnemer die het antwoordblad indient, heeft recht op een prijs.
Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be

Escape Room:
waar ligt Het
wapen van
Amsterdam?
De hoop van Koksijde rust op
jouw schouders en die van je
medespelers. Ga samen de
uitdaging aan en ontrafel de
locatie van Het Wapen van
Amsterdam. De dienst Toerisme
organiseert binnenkort een
openluchtontsnappingsspel
met de beleving van een echte
escape room.
Trek er een halve dag op
uit met de fiets in groep.
Je ontdekt niet alleen leuke
plaatsen in onze gemeente,
maar je werkt ook samen om
alle mysteries en raadsels te
ontrafelen. Het verhaal situeert
zich in de sfeer van de
Koksijdse IJslandvaarders.
Jouw missie? Achterhalen of het
gezonken schip Het Wapen van
Amsterdam in of in de buurt van
Koksijde ligt.

Het wapen van Amsterdam is
een unieke zoektocht en een
leuke activiteit voor het hele
gezin of een groep vrienden.
Deze escape game vindt
plaats in openlucht en je krijgt
een survival pakket zodat de
activiteit coronaproof verloopt.
Info: 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be/escapegame
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milieu

Ga op schattenjacht in onze duinen
Onze duinen herbergen heel wat natuurschatten. Tijdens de lentemaanden is een wandeling door de duinen
zeker een aanrader. De natuur komt terug op gang en als je dit voorjaar je wandelschoenen aantrekt, zijn
zeldzame natuurpareltjes het zoeken waard. Tij-dingen somt er een paar voor je op.
Strandzandloopkever
Superzeldzaam. Als je geluk hebt, vind je een
exemplaar tussen april en september. De larven
graven loodrechte tunnels in het zand waar ze in
een hinderlaag wachten op insectjes. Volwassen
kevers gaan op het zand op insectenjacht.
De strandzandloopkever is een zeer warmteminnende
soort, die vooral in juni en juli actief is. Voor 1950 kwam
deze in de hele kuststrook voor, maar daarna kende
de soort een sterke terugval. De voorbije jaren werd
ze vooral aan de Westkust gespot.
Rugstreeppad
Deze amfibie is tussen vier en acht centimeter
lang. Dankt zijn naam aan de gele streep die over
de rug doorloopt tot bij de ogen of zelfs tussen de
neusgaten. Springt niet zoals de meeste andere
padden, maar loopt vliegensvlug, net zoals een muis.
Plant zich in het voorjaar voort en legt zijn eiersnoeren
in het water in de duinpannen. Staat op de rode lijst
(van bedreigde diersoorten) en is in Europa streng
beschermd.
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Parnassia
In Vlaanderen is deze plant uiterst zeldzaam. Komt
nog voor in de duingebieden van de Westhoek (De
Panne), Ter Yde (Oostduinkerke) en het militair domein
van Lombardsijde (Nieuwpoort). In het binnenland ligt
de enige natuurlijke groeiplaats in het natuurreservaat
Het Torfbroek in Berg (Kampenhout). Wist je dat… een
straat naar dit prachtig plantje werd vernoemd in
Koksijde-Bad?
Honingorchis
In onze contreien tref je de orchidee alleen nog
aan in een paar duinpannen in Oostduinkerke en
in natuurreservaat De Westhoek in De Panne. Deze
plant ruikt echt naar honing. Wilde orchideeën zijn
veel minder opvallend dan die uit de bloemenwinkel.
Bron: Het Nieuwsblad (thv)

>> parnassia

Waarom kunnen jouw
bloemen de bijen redden?
Doe mee en zaai de juiste
bloemen
Bloemen toveren een tuin om in een paradijs. Voor mensen, maar ook
voor dieren. Egels schuilen onder bloemenplanten, bijen en vlinders
halen hun voeding uit bloemen en huisdieren pikken een stukje
schaduw mee. En wat is een tuin zonder bloeiende bloemen? Natuurlijk
zijn struiken en heesters een uitkomst, maar de echte kleurenexplosie
komt van bloemen. Kies bijvoorbeeld voor een aantal perken met éénof meerjarige bloemen of tover je balkon om tot een bloemenpracht.

Waarom bloemen in je tuin zetten?
Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers. Help hen door te zorgen
voor bloeiende planten. Een tekort aan stuifmeel en nectar is één van
de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van het aantal bijen.
De suikers in nectar geven hen de kracht om te vliegen, terwijl de
eiwitten in stuifmeel nodig zijn voor hun voortplanting.
Een bloemenweide zorgt ook voor een betere waterhuishouding in je
tuin. De wilde bloemen houden vocht beter vast dan een gemillimeterd
grasveld dat in een droge zomer bijna smeekt om kostbaar water. Niet
alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is belangrijk.
De soorten in je bloemenzaadzakje – knip je bon uit op blz. 25 – zijn
speciaal voor bijen uitgekozen.

Help de bijen
(ook zij helpen ons)
Iedereen snapt het verband
tussen bloem en bij: de bijtjes als
bestuiver, je kent dat wel. Bijen
in de problemen betekent dus
ook planten in de problemen.
En dat geldt niet alleen voor
de bloemen in je tuin of langs
de berm. Meer dan een derde
van alle landbouwgewassen is
afhankelijk van insecten voor de
bevruchting. We hebben bijen
dus broodnodig. Letterlijk.

Kies voor inheemse planten
Bijen hebben – net zoals wij – eiwitten, mineralen en energie nodig.
Zij halen dat uit stuifmeel en nectar van bloemen, maar niet alle
bloemen zijn hiervoor even geschikt. Sommige soorten hebben
voor bijen volstrekt onbereikbare nectar, andere hebben zelfs geen
stuifmeeldraden. Solitaire bijen zijn vaak aan één inheemse plantensoort
gebonden. Dankzij ons bloemenmengsel ben je zeker dat je de juiste
bloemen zaait.
Hoe, waar en wanneer zaaien?
Op een zonnig plekje in losse grond. Zaaien van half april tot half mei,
zaden bedekken met aarde en daarna begieten. Bloei van juni tot
september.
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Hoe zorg je voor een
bijenvriendelijke tuin?
Gebruik geen pesticiden
Hoe selectief een pesticide ook werkt: er is altijd een neveneffect, ook
op de bijenpopulatie. Zorg dat nuttige insecten een plaats hebben in je
tuin. Je vermijdt insectenplagen door de voedselpiramide in je tuin intact
te houden. Kies voor beplantingen die helpen: zwarte els, haagbeuk,
hazelaar, wilg, berk en klimop. En laat de bloemen in je gazon groeien.
Kies voor planten die nectar en stuifmeel bieden
Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als eiwit- en
mineralenbron en op nectar voor de energiewinning. Veel planten zijn
goede leveranciers op dat vlak, maar sommige hebben gevuldbladige
bloemen (met voor bijen onbereikbare nectar). Andere planten hebben
geen stuifmeeldraden meer.
Zorg voor nestgelegenheid
Het grootste deel van de solitaire bijen maakt zijn nestgang in de grond.
Je vindt ze in bermen langs zandwegen, op de heide, in zandige spleten
tussen de tegels op straat of in je tuin. De overige maken hun nestgang
in holle plantenstengels van riet, vlier, braam en framboos of in holtes in
bomen, in spleten in raamkozijnen en muren.
Bouw een bijenhotel voor solitaire bijen. Richt dit zoveel mogelijk naar
het zuiden en plaats het op een plek die veel zon krijgt. Bijen houden van
warmte en hebben het liefst zoveel mogelijk zon.
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Maak van jouw
tuin een oase
en geen
insectenwoestijn
Een mooi gazon, het is bij veel
mensen ingebakken. En dan
nog liefst zo groen mogelijk en
kort gekapt. Wist je dat zo’n
gazon eigenlijk een woestijn is
voor insecten?
Een klassiek gazon heeft
nauwelijks natuurwaarde. Door
het maaien en de bemesting
komen in het klassiek gazon
nauwelijks kruiden voor. Als er al
enkele bloemplanten in slagen
om zich te vestigen, dan krijgen
ze amper kans om te bloeien. Er
is dus geen nectaraanbod, het
klassiek gazon is voor insecten
en ook voor ander bodemleven
een dorre woestijn.
Laat bloemen toe in je gazon
en sla af en toe een maaibeurt
over.
Of beter nog: vorm een
stuk van je gazon om in een
bloemenweide.

Koksijdse groendienst
zwaait Ides Leys uit
Bijna 43 jaar lang zaaide Ides Leys zijn creatieve
ideeën uit over de groendienst, maar op 1 juni gaat
hij op pensioen. Ides had een rijkgevulde carrière
en in die vier decennia verzamelde hij natuurlijk een
schat aan groene kennis. Tij-dingen zocht Ides op om
nog wat groene suggesties te oogsten.
Tij-dingen: Heb je tips voor mensen die in april
in hun tuin beginnen werken? Waarop moeten ze
letten?
Ides: “In april groeit het gras sneller. Dan mag je
het gras verticuteren (de bovenste laag van een
grasmat losser en luchtiger maken, red.) en het
gazon bemesten. Het echte werk begint in mei.
Viooltjes planten, voorjaarsbloemen uitzetten of de
zaadjes uitstrooien die je afhaalt met de bon in deze
Tij-dingen.”
T-d: Merk jij al iets van de klimaatverandering?
Zijn er bepaalde soorten die het de laatste jaren
minder goed doen?
Ides: “Vooral de bomen zien de laatste jaren af.
Niet alleen de jonge bomen, maar ook oudere
exemplaren. Die lijden echt aan warmtestress en
dat veroorzaakt vroege bladval. Vooral bomen met
veel bladeren hebben het moeilijk, want die bomen

verliezen vocht langs hun bladeren. Tijdens echt
droge periodes geldt er ook een sproeiverbod en dat
is niet goed voor de bloemperken en bloembakken.
Gelukkig mogen wij water capteren uit de vijvers van
Koksijde Golf ter Hille.”
T-d: Welke soorten moeten we absoluut in onze tuin
of in huis halen? En wat zeker niet?
Ides: “Planten die bijen aantrekken. Het is een zeer
actueel item en levensbelangrijk. Niet alleen voor de
bijen, maar ook voor ons. We moeten toch vermijden
dat we – net als in China – mensen moeten inzetten
om bloemen te bevruchten met een verstuiver.
Wat zeker niet? Zeker geen exotische soorten. Kies
streekeigen planten. Ik stel me altijd in de plaats
van zo’n olijfboom die zich tijdens een koudegolf
waarschijnlijk afvraagt waar hij is terechtgekomen.”
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

Haal met deze bon je gratis bloemzaadjes



De lente is in het land en om dat te vieren, zetten we onze gemeente in
de bloemetjes. Lokaal Bestuur Koksijde investeert in een bloemenweide.
Maar we hebben jouw hulp nodig.
Knip deze bon uit en neem die mee naar één van deze locaties:
Â gemeentehuis (openingsuren gemeentehuis)
Â Milieupark (afspraak)
Â bibliotheek (openingsuren bib)
Â Sociaal Huis (openingsuren)
Â Abdijmuseum Ten Duinen (di-vrij. 10.30-12 uur tot 30/4)
Â Bezoekerscentrum Doornpanne (openingsuren)
Â Sporthal Hazebeek (werkdagen: 8-12 en 13.30-16 uur)
Â vrijdagmarkt van Koksijde (marktpraatje)
Â Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker (openingsuren)
Â toerismekantoren

In ruil voor deze bon krijg je een zakje bloemzaadjes voor een bloementapijt van 10 m².
Bekijk eerst de openingsuren voor je ergens langsgaat. Info: www.tij-dingen.be/bloemenzaadjes
Draag jouw bloempje bij. En maak van Koksijde een bijenvriendelijke gemeente.
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interview

25 jaar Imperior: Jurrie, Peter en Aäron zijn heersers van het slagwerk

“Voor ons is muziek creëren geen hobby,
maar een missie”
Imperior de Percusion zag het levenslicht in 1996. Letterlijk betekent deze naam heersers van het slagwerk:
zuiders en toch krachtig, zoals de muziek. De voorbije kwarteeuw drukten een tiental slagwerkers hun stempel
op deze unieke groep. Vandaag bestaat Imperior uit drie leden: Jurrie Delporte, Peter Paelinck en Aäron
Louwyck en. Een gesprek.
Tij-dingen: Wie zijn de mensen achter deze groep:
wat doen jullie en waar komen jullie vandaan?
Jurrie Delporte: “De founding fathers zijn
Günther Vanbleu, Luk Vermeir en ikzelf. Niet veel
later versterkte Peter Paelinck onze groep met
zijn oergeluiden op didgeridoo. Dat instrument
gecombineerd met ons slagwerk zorgt voor een
unieke klank. Tijdens de 25-jarige geschiedenis
maakten ook Chris Scharlaken, Josquin Rousseeuw,
Michael Deleersnijder en Dimitri Vanbleu deel uit van
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onze groep. Vandaag bestaat Imperior alleen uit
Peter, Aäron en ikzelf.”
Aäron Louwyck: “Ik ben een 24-jarige student
marketing die is opgegroeid met slagwerk. In
2011 kocht ik voor de drumband in Leisele een
slagwerkinstrument over van El Fuerte: een jaar later
werd ik lid en sinds enkele jaren geef ik les aan de
drumline. In 2014 vroeg Jurrie of ik eens wilde jammen
bij hem thuis. Daar speelden we enkele nummers van
Imperior en het klikte.”

Peter Paelinck: “Ik ben een geboren en getogen
Koksijdenaar. In de kunst- en muziekwereld werk
ik vooral samen met fotograaf Luc Vanhoucke en
muzikant-schrijver Yves Bondue onder de noemer
WXII. Samen met Steven Camertijn is er ook nog
Stentornoise, een duister kunst- en muziekproject. En ik
werk nog in Noorwegen waar we muziek maken uit ijs.”
Jurrie: “Muziek zit in mijn familie. Mijn grootvader was
medestichter van de Harmonie van Koksijde (1950)
en speelde trompet, mijn vader speelt kleine klarinet.
Toen ik achttien werd, begon ik les te geven aan
de slagwerksectie van de Harmonie van Koksijde –
samen met Günther Vanbleu. Ook Luk Vermeir zat
in die groep en in februari 1996 organiseerde de
harmonie een muziekfeest in het oud casino. Alle
instrumentengroepen speelden enkele nummers.
Ons trio had veel succes waardoor we meerdere
optredens mochten doen tijdens de daaropvolgende
zomer: Imperior de Percusion was geboren.”
T-d: Hebben jullie nog andere hobby’s of passies?
Peter: “Voor mij is muziek creëren geen hobby, maar
een missie. Je hebt het of niet. Mijn hobby is genieten
van ieder moment.”
Aäron: “Met muziek heb ik meer dan mijn handen vol.
Sinds 2016 ben ik – samen met Jurrie – lesgever bij
El Fuerte.”
Jurrie: “Ik sport graag, zo ben ik voorzitter van de
fitnessclub in Koksijde en ik loop graag in onze mooie
duinen.”
T-d: Welk optreden is jullie het meest bijgebleven?
Aäron: “Twee jaar terug moesten Jurrie en ik op een
avond eerst spelen op Furnival in Veurne.
Na afloop waren we op weg naar Dranouter waar we
om middernacht moesten spelen met Bob Bossaert.
Een geweldige ervaring. Eerst spelen voor een volle
markt in Veurne en daarna een overvolle tent op
Dranouter.”

Peter: “Er waren al heel veel mooie momenten, maar
dat hippiefeestje in Henegouwen in 1998 staat toch
nog diep in mijn geheugen gegrift…(hilariteit).”
Jurrie: “Het leuke aan muziek spelen, is dat je je
kunnen mag showen op het podium. Festivals
als Dranouter, Labadoux en de Paulusfeesten zijn
bijzonder leuk om te doen, maar ik geniet ook
massa’s van een optreden op onze Zeedijk.”
T-d: Met welke artiest zou je graag nog het podium
delen?
Peter: “Willem Vermandere.”
Aäron: “Ik zou heel graag vele jaren op het podium
staan met Peter en Jurrie. Ik ben hen ongelooflijk
dankbaar voor alle kansen.”
Jurrie: “Mijn drie dochters en echtgenote spelen
ook slagwerk en trombone of trompet. We spelen
allemaal in de Harmonie Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke. Het is dan ook superieur om samen
te musiceren tijdens een wandelconcert of op het
podium. Maar inderdaad, het idee van Peter om het
podium te delen met Willem Vermandere zou ik ook
de max vinden.”

“Geniet van het leven
en snuif cultuur op” (Peter)
T-d: Wat wil je zeker nog delen met onze lezers?
Aäron: “We gaan een cd uitbrengen voor ons 25-jarig
bestaan en daar kijk ik enorm naar uit. Ik speel al
muziek sinds ik zes ben, maar het zal de eerste keer
zijn dat ik naar mezelf kan luisteren.”
Peter : “Geniet van het leven en snuif cultuur op: de
cultuursector van Koksijde doet daar echt veel voor;
Chapeau!”
Jurrie: “Waar je ook bent en gaat, volg het ritme…”
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jeugd

Bewegen, bewegen, bewegen:

het is meer dan ooit belangrijk om actief te zijn

Amper 15 procent van de tieners was voldoende in
beweging voor de coronacrisis, maar dat aantal is
de laatste maanden gekelderd naar een absoluut
minimum. Onvoldoende fysieke activiteit en te veel
schermblootstelling behoren tot de belangrijkste
gevolgen van de lockdown. Zorg voor jezelf, want
wandelen en fietsen verhoogt je mentale en fysieke
gezondheid.
Ontmoet elkaar in de publieke ruimte
Koksijde telt 22 speelterreinen, twee speeltoestellen
op het strand én een Skateplaza van 1.200 m². Heb
jij ze al allemaal bezocht? Surf naar koksijde.be/
speelterreinen en plan een speelpleinroute in. Wie
weet heb je binnenkort een nieuwe favoriet. Zijn
speelterreinen niets voor jou? Maar wil je heel graag
buitenkomen met jouw knuffelcontact of een paar
goeie vrienden? Ga naar het toerismekantoor of
check www.visitkoksijde.be en kies een leuke wandelof fietsroute.
Ga naar de bibliotheek én ontleen een boek of strip
Lees een boek of strip en reis naar een andere wereld.
Laten we eerlijk zijn: dat willen we toch soms allemaal
wel eens doen? Lezen vermindert stress, versterkt
je geheugen en verhoogt je inlevingsvermogen.
Naast de ideale ontspanning is het ook gewoon héél
gezond.
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Bezoek het Abdijmuseum Ten Duinen
Wandel in alle rust langs de oude muuropstanden,
omgeven door prachtige natuur of verwonder je
over unieke collectiestukken die archeologen ter
plaatse vonden. Ontdek de abdijgeschiedenis en de
belangrijke rol van de Duinheren.
Ontleen reuzenspelen, de karaokeset of
verkleedkledij van de jeugddienst
Raakt de inspiratie op om jouw bubbel te
entertainen? Wil je even met een paar vrienden iets
leuks doen in de tuin? Snuffel in het aanbod van de
jeugddienst op www.depit.be/uitlenen. Kies The Voice
van de woonkamer, toon jouw strafste circusact of
oefen je zenuwen tijdens mens-erger-je-niet.
Bekijk de Blijf-in-uw-kot-menu’s
Heb je de menuutjes vorig jaar niet geprobeerd?
Niet getreurd. Ze zijn nog altijd beschikbaar op
www.depit.be. De menu’s bevatten heel wat toffe
ideeën rond bewegen, cultuur en sporten. Zeker drie
sterren waard.
Bekijk het paasaanbod van de gemeente én maak
jouw keuze. Of doe mee aan de Buitenspeeldag op
21 april: lees meer op www.tij-dingen.be
Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be

Het Dommelplekje: nieuw
initiatief met zestien bedjes
voor namiddagslapers
Hoera. Jouw zoon of dochter is klaar voor de kleuterschool. Maar vind je
een hele dag school nog te lang? En heeft jouw kind nood aan slaap of rust
overdag? Kies dan voor Het Dommelplekje. Het Dommelplekje ligt in de lokalen
van de buitenschoolse kinderopvang De Speelplekke.
Wanneer?
Tijdens schooldagen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag
Hoe werkt het?
De begeleider haalt de kindjes op na het middageten. De kinderen van de scholen uit Oostduinkerke stappen
te voet naar De Speelplekke. Kindjes uit de scholen van Koksijde worden met de bus opgehaald.
Er is slaapplaats voor 16 peuters. Hou er rekening mee dat Het Dommelplekje maar een korte
overgangsperiode biedt tussen dagopvang én voltijds schoollopen.
Info: 058 51 34 74 – dommelplekje@koksijde.be
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sport

KUIKEN
KUIKENTJE
UIK NTJE
TJEE

PAA
PAASHAAS
AASHA
AAS
ASS

Ontdek alle
themakampen
voor kleuters en
kinderen tijdens
de zomervakantie
Wil jouw zoon of dochter een
leuk sportkamp meepikken
tijdens de zomer? Dat kan.
De sportdienst organiseert
kampen voor kleuters en
kinderen uit het lager onderwijs.
Maar er is meer! Zelfs voor
oudere kinderen. Ooit al
gehoord van het Natuurkamp
of Kunstkamp? Check het
aanbod en alle praktische
info waaronder de kostprijs via
koksijde.be/opvang-en-kampen.

PA
PA

LO R
LOPER

V.U. Sport Vlaanderen | Philippe Paquay | p/a Arenbergstraat 5 | 1000 Brussel

L AMMET
LAMMETJE
AM TJEE

Doe mee aan onze
(k)eileuke paasbingo
en win een waardebon
Tijdens de paasvakantie organiseert onze sportdienst,
in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen en
Sport Vlaanderen een (k)eileuke paasbingo. Stippel
zelf je wandelroute uit of maak gebruik van een
bestaande wandelroute. Doe mee aan deze leuke
themawandeling.
Post je wandelfoto
Laat je kinderen zoeken naar paasitems op de speciale
paasbingo. Een item gevonden? Goed zo! Op naar het
volgende, als dat geen extra motivatie is. Let wel: zoek in
de natuur en niet naar prentafbeeldingen.
Ben je moe van al dat wandelen en zoeken? Leef je
dan volledig uit dankzij de kleurplaat aan de achterkant
van de paasbingo. Post je wandelfoto met de hashtags
#sportersbelevenmeer en #keileukepaasbingo. Wie weet
win je wel een bon ter waarde van 25 euro.
Praktisch
Â Haal je flyers een week voor de paasvakantie op
Â Waar? sporthal Hazebeek, sporthal Koksijde-Dorp,
dienst Toerisme en Zwembad Hoge Blekker
Â Vind de digitale versie en extra kleurplaten op
www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/paasbingo
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sportraad

Geef een stem aan onze sportievelingen en
word lid van onze nieuwe Sportraad
Onze adviesraden zitten binnenkort in een nieuw jasje. Ook onze Sportraad slaat een nieuwe weg in.
Daarom kijkt Tij-dingen vooruit met Nele Vanoverschelde (diensthoofd Sport). “De statuten zijn al hervormd:
de Sportraad is nu een toegankelijk, flexibel, efficiënt en daadkrachtig orgaan.”

Tij-dingen: Vat de geschiedenis van de Sportraad eens kort
samen.
Nele Vanoverschelde: “De raad werd opgericht in 1978 en
speelt dus al ruim 40 jaar een rol voor onze sportievelingen.
De Sportraad was dé schakel tussen de lokale overheid
en onze sportbeoefenaars. Daarnaast gaf de raad advies
over ons sportbeleid. En daarbij kwamen nog manifestaties,
schooltoernooien en huldigingen. De organiserende rol van de
Sportraad namen wij als sportdienst gaandeweg over.”
T-d: Hoe ziet de toekomst eruit van de nieuwe Sportraad?
Nele: “Het sportlandschap evolueert snel. Daarom wordt de
adviserende rol belangrijker. Wat leeft er in onze samenleving?
Op welke evoluties kan Koksijde inspelen? Doen ze voorstellen
of formuleren ze reacties op bepaalde beleidsintenties? Het
grote doel is om de participatie van onze inwoners te vergroten.
Voortaan bestaat de Sportraad uit een dagelijks bestuur, tijdelijke
thematische werkgroepen en het Sportforum.”
T-d: Wat houdt dat Sportforum in?
Nele: “We organiseren een eerste forum in het najaar: het
gaat om een overkoepelend inspraakmoment rond lokale,
sportgerelateerde thema’s. Om deel te nemen moet je geen
lid zijn van een club. En je bent niet verplicht om altijd te
komen. Aarzel niet als je wil meedenken over ons toekomstig
sportlandschap. Voor het dagelijks bestuur zijn we vooral op zoek
naar nieuw bloed.”
T-d: Ook voor het dagelijks bestuur is geen jarenlang
engagement vereist?
Nele: “Inderdaad. Wie hier en nu wil meedenken en voor een
bepaalde tijd zijn schouders wil zetten onder de Sportraad,
is welkom. We zijn een flexibel team dat tweemaandelijks
samenkomt en adviezen formuleert aan het beleid, op basis van
wat er leeft in ons sportlandschap. We vertegenwoordigen alle
doelgroepen: G-sporters, professionals, gezinnen, scholen en
clubs. We streven ook naar een generatiemix met jongeren en
senioren.”

Word vandaag nog
lid van de nieuwe
Sportraad: doe het nu
Heb je een sportieve toekomstvisie?
Blijf in nauw contact met de sportclubs,
denk en luister met hen mee. Geef een
stem aan de sporters in onze gemeente
en word lid van de Sportraad. Als je wil
brainstormen over nieuwe projecten
ben je aan het goede adres.
Ben je getriggerd?
Mail naar sportraad@koksijde.be.
Geen ingewikkelde selectieprocedure:
overtuig ons en geef een stem aan
onze sporters!
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burgerlijke stand

Geboorten
Odette Provoost
Gent, 18 januari
dochter van Gregory en Eva
Sonneville uit Koksijde
Marielou Lamote
Veurne, 18 februari
dochter van Jeroen en Elien
Wuestenbergs uit Koksijde

Margaretha Ureel, 98 j.
†Koksijde, 3 februari
Ann Medaer, 63 j.
†Lo-Reninge, 3 februari
Marie José Coffyn, 77 j.
†Koksijde, 4 februari
Willy Degraeuwe, 87 j.
†Veurne, 6 februari
Herman Vanheste, 78 j.
†Koksijde, 6 februari

Huwelijken

Jean-Louis Deprez, 76 j.
†Veurne, 7 februari

Jakob Van Speybroeck en
Claez Valdez uit Oostduinkerke
(19 februari)

Jules Staelens, 91 j.
†Veurne, 9 februari

Steven De Decker en Axana Peire
uit Koksijde (20 februari)

Overlijdens
Joseph Declercq, 90 j.
†Veurne, 1 januari
Liliane Demeyere, 84 j.
†Veurne, 30 januari
Viviane Lahaye, 69 j.
†Veurne, 31 januari
Henri Saubain, 80 j.
†Koksijde, 1 februari
Simona Mertens, 89 j.
†Veurne, 1 februari
Paula Dewilde, 87 j.
†Veurne, 2 februari
Victorina De Tobel, 97 j.
†Veurne, 2 februari
Paul Smet, 82 j.
†Gent, 2 februari
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Octavienne Pirson, 93 j.
†Koksijde, 11 februari
Martha De Bosscher, 95 j.
†Koksijde, 11 februari
Leona De Cloedt, 86 j.
†Koksijde, 14 februari
Eric Van Eesbeek, 58 j.
†Koksijde, 14 februari
Marie Caytan, 96 j.
†Koksijde, 15 februari
Guy Dhoop, 81 j.
†Veurne, 18 februari
Ignas Lafosse, 83 j.
†Koksijde, 18 februari
Alex Van Laeren, 67 j.
†Koksijde, 19 februari
Gilberte Hoeck, 88 j.
†Koksijde, 22 februari
Stanislas Noël, 47 j.
†Juprelle, 22 februari
Edwin Vanmassenhove, 93 j.
†Veurne, 24 februari

Mondmasker
overal verplicht
tijdens
paasvakantie
Van zaterdag 3 t.e.m. zondag
18 april draagt iedereen
(ouder dan 12 jaar) in onze
gemeente een mondmasker
op publiek toegankelijke
plaatsen tussen 8 en 19 uur:
behalve op het strand, in de
duinen en natuurgebieden.
Uitzonderingen: verplaatsingen
met de auto, de fiets of
een gemotoriseerd voertuig
en tijdens het sporten of
werkzaamheden die een
fysieke inspanning vergen.
Na de vakantie
Ook na de vakantie ben je
verplicht om een mondmasker
te dragen in de winkelstraten
(Zeelaan, Strandlaan en
Leopold-II-laan) en de
werfzone aan de Albert I-laan
van 8 tot 19 uur. Nieuws over
een eventuele opheffing van
de globale mondmaskerplicht
in Koksijde volgt later.

Deze info werd het laatst
geactualiseerd op 18 maart.
Raadpleeg onze website en
onze socialemediakanalen
voor de meest recente
informatie.
Info: www.koksijde.be/corona
www.koksijde.be/mondmaskers

ondernemers aan het woord

Ondernemers van bij ons: een kennismaking
Nieuwkomer: Terre Sauvage
Harmonie Maréchal: “De nieuwe
conceptstore Terre Sauvage
Oostduinkerke is een trendy boetiek met
kledij, schoenen en must-haves zoals
handtassen van Mondieux Madame,
juwelen, geurstokjes en kaarsen.
Je kan ook bij ons terecht voor meubelen decoratiestukken. Het uiteindelijke
concept kwam tot stand door mijn
belangstelling in mode, maar ook door
mijn interesse in de interieurwereld.
En met inrichting hou ik mij al altijd graag
bezig. Vind je geen kledij? Dan kan je een
handtas, oorbellen of een kaars kopen.
Er is voor iedereen wel iets. Sommige
klanten vragen interieuradvies en
bestellen daarna meubels. Op deze
manier probeer ik mij te onderscheiden.”
Info en webshop: www.terre-sauvage.be

Au Printemps
viert 90e verjaardag
Annick Vandenbroucke: “Onze winkel
biedt een ruim aanbod aan lingerie
in een groot matenbereik voor haar.
En verder ondergoed, nachtmode,
badmode en kousen voor het hele
gezin. De winkel is ons derde kindje.
Begin 2016 vernieuwden we het interieur
volledig: ik heb het zelf getekend en
mijn man heeft het uitgevoerd. Het is
een familiezaak, ik vertegenwoordig
de derde generatie. Dit jaar is een
jubileumjaar: de winkel bestaat 90 jaar
en ikzelf baat Au Printemps al 25 jaar
uit. Eerder was ik laborante in Melle,
maar ik heb me de carrièreswitch nooit
beklaagd. Om dit jubileumjaar te vieren,
doen we elke maand iets speciaal.”
Info: www.au-printemps.be
Lees meer op www.tij-dingen.be
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in woord en beeld
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1. Mountainbiken met een verrassing
Op zondag 28 februari vond normaal de jaarlijkse
mountainbiketoertocht plaats in Koksijde. Helaas kon dit
niet vanwege de COVID-19-maatregelen. Daarom legde
de sportdienst de mountainbikers in de watten door die
zondagvoormiddag op de Paul Herygersroute te staan met een
verrassing! 450 mountainbikers kregen een K-bidon en een flesje
bio-olie om hun fietsketting te onderhouden.
2. Maquette O.L.V.-ter-Duinenkerk
Sinds kort staat in het gemeentehuis een miniatuurversie van
de O.L.V.-ter-Duinenkerk. De plannen voor de kerk werden in
1956 getekend door de Brugse architect Jozef Lantsoght. In de
plattegrond is de vorm van een hartmossel (of kokkel) verwerkt die
verwijst naar de naam Koksijde of Coxyde. De gangbare theorie is
dat Cox voor kokkel staat en Yde voor ankerplaats of kreek.
3. Eerste vaccinatie Maartenoom
Op vrijdag 5 maart kregen de bewoners van Maartenoom hun
eerste coronaprik. De groep van assistentiewoningen bestaat
uit 40 individuele flats met één slaapkamer. Zowel koppels als
alleenstaande senioren wonen in Maartenoom. Zelfstandig, maar
toch in een beschermde woonomgeving.
4. Hoog bezoek in NAVIGO-museum
Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van
Quickenborne stelde op 28 februari, in aanwezigheid van
onze burgemeester, zijn plannen voor om scheepswrakken te
beschermen en op te waarderen als cultureel erfgoed. Ons
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum was daarvoor natuurlijk het
geschikte decor.
5. Extra doorgang Houtsaegerduinen
Twee nieuwe wandeldoorsteken maken de Houtsaegerduinen
beter toegankelijk vanuit Sint-Idesbald. In samenwerking met
Natuur en Bos werd de oude afsluiting op twee plaatsen
vervangen door een hekwerk met voetgangerssluis: op het eind
van de J. Pootlaan en de W. Elsschotlaan.
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vereniging in de kijker

Greet Verhaeghe, voorzitter van Vrouwenstemmen:

“Onze activiteiten hebben een
vrouwelijk tintje, maar ook mannen
zijn welkom”

Een gezellig telefoongesprek met Greet Verhaeghe
leerde ons meer over Vrouwenstemmen. Greet is al
veertien jaar actief in de vereniging en neemt al sinds
2016 de rol van voorzitter op zich. Vrouwenstemmen
biedt een vrouwelijke kijk op de wereld en focust op
alle vormen van cultureel erfgoed.
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Tij-dingen: Vertel eens wat meer over Vrouwenstemmen.
Greet Verhaeghe: “Wij zijn halfweg de jaren negentig ontstaan onder de vleugels
van het toenmalige FVV (Forum Vlaamse Vrouwen). Katia Lagrou was onze eerste
voorzitter. Daarna nam Rita Gantois de fakkel over en toen zij het te druk kreeg
met haar politieke carrière, nam ik deze taak van haar over. In 2017 werd het FVV
opgedoekt en sindsdien gaan wij zelfstandig verder, zonder ondersteuning vanuit
de koepel. Door het wegvallen van die steun is het wel moeilijker om grote namen
te strikken voor onze activiteiten.”
T-d: Welk soort activiteiten organiseren jullie?
Greet: “Onze activiteiten hebben steeds een vrouwelijk tintje. We organiseren
lezingen en lokten al Lieve Blankaert, Annemie Struyf, Rudi Vranckx en Els
Deschepper naar Koksijde. Daarnaast bezoeken we ook lokale bedrijven
zoals bijvoorbeeld Jules Destrooper in Lo-Reninge en plaatselijke (vrouwelijke)
kunstenaars. Dan denk ik aan de ateliers van Jenny Reynaert, Martine Hennebel
en Marleen Haezebrouck. Ze zeggen dat de liefde van de man door de maag
gaat, maar voor vrouwen geldt dat ook (glimlacht). We genieten van onze
kookworkshops: samen koken, samen eten en samen nagenieten. En elke maand
breien we mutsen en popjes voor kankerpatiënten in UZ Gent. In tegenstelling
tot wat onze naam doet vermoeden, vergeten we onze mannen niet: speciaal
voor hen planden we De Ronde Leeft – geschiedenis van 100 jaar De Ronde van
Vlaanderen. Onze belangrijkste activiteit is onze jaarlijkse kaas- en wijnavond. Met
die opbrengst steunen we verschillende projecten opgericht door Koksijdenaren in
derdewereldlanden.”

“Met onze sociale doelen maakten we zo’n indruk
op Jean-Bosco Safari, dat hij ons verraste
met een mini-optreden”
T-d: Is er een hoogtepunt waar je met veel plezier op terugkijkt?
Greet: “Het is natuurlijk moeilijk kiezen, maar de avond met Els Leye en haar
lezing over genitale verminking blijf ik onthouden. Dat was de start van onze
benefietavonden die de eerste jaren ten voordele van Palabre waren (het
vrouwenhuis in Senegal van Els Leye). Een ander hoogtepunt was Jean-Bosco
Safari die we leerden kennen toen we meeschreven aan het Koksijde-lied. We
vertelden over onze projecten en hebben hem langs onze neus weg uitgenodigd
om te komen naar onze benefietavond. Blijkbaar maakten we indruk, want plots
stond hij daar. Hij trakteerde ons bovendien op een mini-optreden.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Greet: “Voornamelijk vrouwen, maar we staan eigenlijk open voor iedereen.
Ook mannen zijn welkom. Het lidmaatschap bedraagt tien euro per jaar. Onze
activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar leden krijgen uiteraard een
korting. Momenteel hebben we 45 leden.”
T-d: Welke clubdroom zouden jullie graag werkelijkheid zien worden?
Greet: “We kijken er ontzettend naar uit om weer actief bezig te zijn. We willen
weer sociale contacten smeden en het verenigingsleven een boost geven.”
Contact: greet.verhaeghe@scarlet.be – Lees meer: www.tij-dingen.be
>> Op de bestuursfoto (van voor de coronacrisis) van Vrouwenstemmen staat Greet tweede van links.
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een babbel met

Jean-Marie D’haenen is de nieuwe voorzitter van het Idesbaldgenootschap

“Abt Leo vraagt elk jaar
naar de roze paraplu”
Het Genootschap van de Zalige Idesbald organiseert de jaarlijkse bedevaart naar de kleine kapel van
Baaldjes Kruis. Helaas gooit het coronavirus ook dit jaar roet in het eten, maar toch zitten ze niet stil bij het
Idesbaldgenootschap: zo geeft Ferdinand Vanfraechem het voorzittersstokje door aan Jean-Marie D’haenen.
Een dubbelgesprek.
Tij-dingen: Waarvoor staat het Genootschap en de
bedevaart naar Baaldjes Kruis?
Jean-Marie D’haenen: “Idesbald is de patroon van
o.a. de vissers en vroeger trokken veel IJslandvaarders
naar het kapelletje om een gunstige reis te wensen.
Met schepen Jean-Pierre Castelein richtten we in
1995 het Genootschap van de Zalige Idesbaldus
op. Het algemene doel is de instandhouding en de
bevordering van de verering van de Zalige Idesbald
en de Mariadevotie in de traditie van de monniken
van de voormalige Duinenabdij.”
Ferdinand Vanfraechem: “Sinds 1994 staat het
Genootschap in voor de organisatie van de
bedevaart en de openluchtmis in de ruïnes van
de voormalige abdijkerk. Beide activiteiten lokken
700 tot 800 mensen. Ten slotte participeren we aan
andere religieuze activiteiten georganiseerd door de
Pastorale Eenheid Ster der Zee.”
T-d: Jean-Marie, proficiat met het voorzitterschap,
wat zijn de belangrijkste speerpunten in de
eerstkomende jaren?
Jean-Marie: “De grote doelen blijven ongewijzigd.
Veel oudere Koksijdenaars herinneren zich de
jaarlijkse tocht vanuit de Sint-Pieterskerk door de
straten en duinen, tot aan de kapel. Het is niet
meer te achterhalen hoeveel keer de bedevaart
effectief heeft plaatsgevonden, maar dat blijft onze
belangrijkste missie. Lokaal Bestuur Koksijde is bezig
met de herinrichting van Ten Bogaerde en de figuur
van Idesbald krijgt een prominente rol. Het spreekt
voor zich dat het Genootschap een actieve rol
zal spelen. Ook de site rond het kapelletje wordt
binnenkort aangepakt.”
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T-d: Hoe blikken jullie terug op de moeilijke
coronaperiode?
Ferdinand: “De afgelasting van de bedevaart en
de openluchtmis waren een zware domper en
betekenden een rem op onze werking. Ik had mijn
laatste jaar als voorzitter zeker anders voorgesteld.”
Jean-Marie: “En ook dit jaar gaat de bedevaart niet
door. Heel jammer! Voor de openluchtviering op de
abdijsite is het nog bang afwachten.”

“Veel IJslandvaarders trokken naar
het kapelletje om een gunstige reis
te wensen” (Jean-Marie)

T-d: Ferdinand, je geeft de fakkel door. Was het
genoeg geweest of blijf je nog steeds actief?
Ferdinand: “Na twaalf jaar is het een goed moment
om het roer uit handen te geven aan een jonger
iemand. Nu ben ik adjunct-deken en ik hoop nog
lang mijn steentje bij te dragen.”
T-d: Er zitten nog mensen in het bestuur. Wie willen
jullie nog eens in de bloemetjes zetten?
Jean-Marie: “Het bestuur bestaat uit vijftien leden.
We zijn een geoliede machine. Daarom vernoem
ik niet één iemand, maar wil ik de volledige groep
bedanken.”

>> Jean-Marie (links) en Ferdinand bij de kapel van Baaldjes Kruis

T-d: Wat zijn de hoogtepunten uit de afgelopen
25 jaar?
Ferdinand: “Voor mij was dat zonder twijfel de
toekenning van het ereburgerschap aan abt Leo
Van Schaverbeeck van de abdij van Bornem. Abt
Leo is een minzaam man, een vriend van iedereen
en sinds de stichting van het Genootschap gaat hij
jaarlijks voor in de bedevaart en de openluchtmis.
Een ander hoogtepunt was de misviering in de
O.L.V.-ter-Duinenkerk in augustus 2018 die rechtstreeks
op televisie werd uitgezonden. Iets om nooit te
vergeten!”
T-d: Hebben jullie nog een leuke anekdote?
Jean-Marie: “Het gebeurde zelden dat het echt
slecht weer was tijdens één van onze twee grote

events. In 2008 begon het dan toch te regen tijdens
de eucharistieviering. Enkele bestuursleden zorgden
meteen voor grote paraplu’s om boven de priesters
en het altaar te houden. Daar was ook een roze
exemplaar bij en dat zorgde voor de nodige hilariteit.
Abt Leo vraagt altijd naar de weersverwachtingen en
verwijst dan naar de roze paraplu. Sindsdien heeft het
nooit meer geregend!”
T-d: Wat wil je zeker nog delen met onze lezers?
Ferdinand: “Het Genootschap is een vriendenteam
dat gedreven en met wederzijds respect samenwerkt.
Dat zorgt voor mooie resultaten. Aan de lezers wens ik
hetzelfde. Deel je vriendschap en enthousiasme met
elkaar. Dat helpt zeker om uit deze moeilijke periode
te komen.”
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de fakkel

De fakkel van Koksijde: Emily Brondeel
In de rubriek De fakkel van Koksijde draagt een inwoner het woord over aan iemand anders. De enige
voorwaarde is dat hij of zij een directe link moet hebben met Koksijde. Maaike Darras kreeg de fakkel in
maart en gaf die door aan Emily Brondeel van INT. PAND.
Tij-dingen: Dag Emily, leg eens kort uit wie je bent,
wat je doet en waar je vandaan komt.
Emily Brondeel: “Ik kom uit Veurne. Na mijn studies
aan het Sint-Lucas in Gent, waar ik 3D-vormgeving
studeerde, ben ik daar een tijdje blijven hangen.
We kwamen wel elk weekend naar Oostduinkerke:
de fameuze valiezenkoers noemde ik dat. Acht jaar
geleden besloten we om definitief in Oostduinkerke
te wonen. En sinds één jaar heb ik hier ook een eigen
zaak: INT. PAND. Doorheen de jaren bouwde ik heel
wat ervaring op in de interieursector.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Emily: “Het klinkt misschien raar, maar ik kom tot rust
als ik een setting kan restylen, zowel thuis als in de
winkel. Het geeft mij voldoening om in een bepaalde
ruimte een nieuwe sfeer te creëren.”

T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Emily: “Ik heb momenteel weinig tijd voor andere
hobby’s. Maar ik neem binnenkort een passie van
lang geleden terug op: keramiek. Ik reis ook graag en
dat hoeft niet ver te zijn. Iets nieuws ontdekken geeft
mij inspiratie. Terug tennissen staat ook nog op mijn
verlanglijstje.”
T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Emily: “Op zondagochtend ontbijten met het gezin. Ik
heb drie dochters en die zondagmorgen is het enige
rustmoment tijdens de week. Maïté (16), Raïce (14) en
Maure (12) horen vertellen over de voorbije week en
waarmee ze bezig zijn, geeft mij energie. Ik werk wel
op zondag – mijn zaak opent om 10 uur, maar ik hou
toch vast aan dat ochtendritueel.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Emily: “In Oostduinkerke heb je een aantal
trekpleisters die je nergens anders vindt. Het prachtig
gerestaureerde openluchtzwembad op de Zeedijk
is daar een voorbeeld van. Dan ook nog de
garnaalvissers te paard én de jaarlijkse garnaalstoet.
Die drie zaken zijn typerend voor Oostduinkerke.”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Emily: “Zeker en vast niet. Telkens ik Oostduinkerke
binnenrijd, krijg ik dat instant vakantiegevoel.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Emily: “Ineke Kerkhof. Zij heeft een missie: kinderen al
spelend inzichten geven. Haar gedrevenheid werkt
aanstekelijk, zeker in tijden waarin het niet evident is
voor kinderen om zelfstandig tot inzichten te komen.
Hoe ze dat doet, zal ze ongetwijfeld vol passie
vertellen in de volgende Tij-dingen.”
Lees het volledig gesprek op www.tij-dingen.be
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casino

CasinoKoksijde kijkt vooruit
Hoe en wanneer het cultuurcentrum voorzichtig de deuren mag heropenen, is nog steeds niet duidelijk. Maar
toch staat Team CasinoKoksijde klaar om iedereen met open armen (in gedachten dan toch) te ontvangen.
Het cultuurcentrum is in betere tijden een bruisende en levendige ontmoetingsplek. Om voldoende leven in
de brouwerij te brengen, vrolijkte illustrator Flore Deman de grote raampartijen op. Tij-dingen ging langs voor
een goed gesprek.
Tij-dingen: Waarmee begon het allemaal? Was je
meteen een creatieve geest?
Flore Deman: “Ja, van kindsbeen af was ik ermee
bezig. In de lagere school vond ik het een uitdaging
om de figuren uit tekenfilms en sprookjesboeken na
te tekenen. Sommige figuren tekende ik tientallen
keren na, tot ik de vorm onder de knie had. In de
middelbare school waren dat vaak realistische
tekeningen en portretten in potlood. Later werden het
olieverfschilderijen. Een stijl die geen stijl was, maar
het gaf me wel de nodige techniek. Ik volgde van
mijn 7 tot 18 jaar lessen aan de kunstacademie waar
ik ook digitaal leerde tekenen. Ik denk dat die lessen
mijn portfolio gevormd hebben: ik teken zowel op
papier als digitaal.”
T-d: Wat is het slechtste advies dat je ooit kreeg?
Flore: “Zorg dat je tekening mooi is, dan komt alles
goed. Een illustratie kan mooi zijn, maar hoeft dat niet
te zijn. Soms frustreert het me dat mijn tekeningen
beoordeeld worden op basis van de gedachte mooi
of niet mooi. Een illustratie moet vooral diepgang
hebben. Ik verwacht dat de kijker zoekt naar het
verhaal achter de tekening.”

T-d: Wat vind je het mooiste moment tijdens het
creatieproces?
Flore: “Ik kijk soms dagenlang uit naar de schets- en
brainstormfase. Als ik een idee krijg en moet wachten
tot ik tijd heb om de illustratie uit te werken, dan
kriebelt het om eraan te beginnen. Dat is voor mij het
mooiste moment.”
T-d: Elke artiest heeft lievelingsmateriaal. Wat is het
jouwe?
Flore: “Een zwart stiftje, kleurrijke Posca verfstiften
en een fijn penseel. De verfstiften geven een egale,
sterke kleur. Met een fijn penseel neem ik de verf van
de stiften over en kleur ik fijne elementen. Het zwarte
stiftje zorgt voor mijn kenmerkende omlijning van de
figuren. Daarnaast kan ik mijn Macbook niet missen, ik
teken namelijk heel vaak digitaal.”

Interview: ruthendemooimakers.com
Op het moment van verschijning is het nog niet
duidelijk wanneer en hoe het cultuurcentrum weer
mag opstarten. Hou www.casinokoksijde.be en de
gemeentelijke socialemediakanalen in de gaten.
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sociale media

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

secretlifeofmanouu
Koksijde

guillaume29b
Koksijde

incident_light_the_galle
Oostduinkerke Sint-André

christoffmtb
Koksijde

mooibelgie_belgiquebel
Oostduinkerke

un_mar_de_instantes
Koksijde

waterventjesenior
Oostduinkerke

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

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Getijden april

Volgende editie
Â Surfclubs in de kijker
Â Bunkerdag: sporen uit de Tweede Wereldoorlog
Â Beaufort 2021: de natuur is krachtiger dan de mens

Bloemenmarkt:
maak je tuin lenteklaar
De lente is in het land! Dat betekent dat je tuin klaar is voor
een vruchtbaar seizoen. Het ideale moment dus om je handen
uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Een 15-tal
standhouders fleuren op paaszaterdag 3 april de
Van Buggenhoutlaan op met kramen vol heerlijk geurende
bloemen en planten. Laat je inspireren en blaas je tuin nieuw
leven in.
Bloemenmarkt: 3 april, van 8 tot 17 uur in de Van Buggenhoutlaan
i.s.m. het Bloemencomité van Koksijde

dag
do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

hoogwater
04:03 en 16:30
04:48 en 17:17
05:37 en 18:12
06:38 en 19:23
07:56 en 20:42
09:23 en 22:12
11:02 en 23:32
12:05
00:23 en 12:49
00:59 en 13:24
01:33 en 13:55
02:05 en 14:28
02:38 en 15:01
03:11 en 15:33
03:42 en 16:01
04:10 en 16:26
04:37 en 16:53
05:09 en 17:26
05:49 en 18:08
06:43 en 19:15
08:25 en 21:14
09:54 en 22:27
11:00 en 23:24
11:51
00:10 en 12:35
00:51 en 13:17
01:33 en 13:58
02:15 en 14:41
02:58 en 15:25
03:43 en 16:11

laagwater
11:07 en 23:23
11:50
00:06 en 12:36
00:55 en 13:31
01:59 en 14:40
03:18 en 16:03
04:57 en 17:47
06:14 en 18:47
07:05 en 19:29
07:45 en 20:04
08:21 en 20:36
08:56 en 21:08
09:29 en 21:39
10:00 en 22:09
10:30 en 22:36
10:57 en 23:03
11:23 en 23:31
11:51
00:04 en 12:28
00:49 en 13:40
02:42 en 15:17
03:59 en 16:27
05:09 en 17:36
06:15 en 18:38
07:07 en 19:27
07:52 en 20:11
08:35 en 20:54
09:19 en 21:37
10:02 en 22:20
10:46 en 23:04

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 18 maart.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.

Lees de XL-versie van Tij-dingen online:
www.tij-dingen.be
43

Loop, klim, spring en skate:
speel buiten in Koksijde

Tweeëntwintig speelpleinen, twee
speeltoestellen op het strand en
een skateplaza van 1.200 m².
Als buitenruimte dikt dat aardig aan.
Wist je dat buiten spelen gezond is
voor je lichaam én geest? Heb je ze
nog niet allemaal bezocht? Ga dan
op ontdekkingstocht.
Surf naar koksijde.be/speelterreinen
en plan een speelpleinroute in.
Welke is jouw favoriet?

