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Koksijde verbeeldt

Blik nostalgisch terug met Koksijdeverbeeldt.be

Beau Site: zestig jaar geleden
Dit pension werd door de familie 
Deroo-Vandepitte uitgebaat.  
Beau Site was een project van 
Leonie-Marie Vandepitte.  
Eerst baatte ze een winkel uit naast 
café Visserswelzijn in de Zeestraat, 
de latere Leopold II-laan. Ze kocht 
de Beau Site in 1948-49. De Duitsers 
eisten het gebouw op tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en richtten 
het in als Kommandatur. Tijdens 
diezelfde oorlog werd het ook 
heel zwaar beschadigd. Van links 
naar rechts herken je Maria, haar 
dochters Thérèse en Jeanine en 
de meid Zoë.

Vandaag
Op dezelfde locatie 
(Leopold II-laan 71) staat 
tegenwoordig Residentie 
Beau Site. Als je goed 
kijkt, zie je in het huidige 
gebouw hier en daar 
een knipoog naar het 
verleden.

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

De vogels fluiten en de natuur 
komt tot leven. Mei is de maand 
waarin de lente definitief 
doorbreekt. Onze surfclubs staan 
deze maand in de schijnwerpers, 
want onze gemeente staat 
bekend als dé uitvalsbasis voor 
watersporters. 

>> De burgemeester voor de Sea King die 
door de gemeente werd aangekocht. 

Tij-dingen: De surfclubs zijn open. Hetzelfde geldt 
(bijna) voor alle terrassen?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. 
Een goede zaak, ook voor onze horeca-uitbaters.  
Met de gemeente proberen we hen zo goed mogelijk 
bij te staan: de terrastaks wordt alvast opnieuw 
kwijtgescholden. We zorgen terug voor logistieke 
ondersteuning waar nodig.”

Tij-dingen: Brandweer Westhoek zoekt vrijwilligers. 
Het korps ligt u nauw aan het hart?
Burgemeester: “Dat klopt. We zoeken vrijwilligers om 
ons topteam bij de brandweer te versterken. Veel van 
onze medewerkers zijn actief bij de brandweer, het is een 
hechte vriendengroep. Interesse? Lees meer vanaf p. 8.”

T-d: Het woonproject in Wulpen zorgt voor meer 
betaalbare woningen in onze gemeente?
Burgemeester: “We zoeken al lang naar betaalbare 
oplossingen waardoor jonge gezinnen in onze 
gemeente blijven. Het woonproject in Wulpen 
(Leroystraat) bestaat uit veertien koopwoningen met 
een uniek zicht op de velden. En voor mensen met 
een baksteen in de maag bieden we betaalbare 
bouwgrond in erfpacht aan in Koksijde-Dorp 
(Kerkstraat en Vanneckestraat). Als dit pilootproject 
aanslaat, trekken we dit door op andere locaties. 
Koksijdenaars krijgen voorrang!”

T-d: De plannen voor het vernieuwde NAVIGO-
museum zien er indrukwekkend uit.
Burgemeester: “Er komt een museumdepot met 
kooktheater en een nieuwe museumvleugel 
waardoor het onthaal en de ingang verhuizen 
naar de Vrijheidstraat. Blikvanger wordt de nieuwe 
potviszaal waar het skelet van Valentijn van Sint-André 
onderdak krijgt.” 

T-d: Er komen drie nieuwe padelterreinen in 
Koksijde-Dorp?
Burgemeester: “Het waren sportfunctionaris  
Dries Vandenbroucke en Jos Exsteens (voorzitter  
TC Koksijde) die ons overtuigden. Dankzij de drie 
nieuwe velden (waarvan twee overdekt) beschikt  
TCK over zes padelterreinen.”

T-d: De vaccinatie geraakt in een 
stroomversnelling. U kreeg uw eerste vaccin?
Burgemeester: “Inderdaad. Ik ben zojuist 71 jaar 
geworden. Onze oudere inwoners worden prioritair 
behandeld en dat is maar goed ook. Weldra zal de 
helft van Koksijde ingeënt zijn. We kijken uit naar een 
coronavrije samenleving. Alle actuele info, ook over 
de reservelijst, lees je op www.koksijde.be/vaccinatie.”
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bestuur

Stem op jouw 
favoriete winkelier 
en win

Lokale winkeliers geven zuurstof 
aan Koksijde. Ben jij trots op 
jouw winkelier? Op zijn of 
haar kwalitatieve producten 
of persoonlijke service? Geef 
hem of haar jouw stem via 
www.ikkooplokaal.be. Of like  
Ik koop lokaal op sociale media, 
maak een toffe foto en post 
die op de Facebookpagina 
van Ik koop lokaal of op je 
Instagramprofiel. Vernoem 
@ikkooplokaal en de winkel 
en gebruik de hashtag 
#ikkooplokaal.

Doe mee en win één van 
de mooie prijzen, zoals een 
weekendarrangement of een 
cadeaucheque. De wedstrijd 
loopt tot 25 mei.

Hinderpremie 
Oostduinkerke-Bad: 
locatie handelszone 
wordt uitgebreid
Sinds begin dit jaar zijn in de handelskern in 
Oostduinkerke-Bad werken bezig aan de tramsporen 
in de Albert I-Laan. Voor een periode van minstens 
zes maanden is het commerciële hart van de 
badplaats (de Zeedijk en de hoofdasverbinding met 
de E40 langs de tramlijn) afgesloten. Hierdoor zijn de 
handelszaken in deze zone nagenoeg onbereikbaar. 

Stevige opsteker voor alle getroffen ondernemers 
Voor deze hinderpremie kwamen eerst alleen de 
handelszaken op de Albert I-laan in aanmerking, 
terwijl het volledige commerciële centrum van 
Oostduinkerke-Bad (de zone van de Zeedijk, 
IJslandplein, Astridplein en Europaplein) door de 
werken afgesloten is voor alle doorgaand verkeer.  
En dus amper bezoekers kan ontvangen. Nu hebben 
zij ook recht op een premie.

Premie aanvragen? economie@koksijde.be of 
058 53 30 36. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Nieuwsbrief 
Lokale Economie: www.koksijde.be/nieuwsbrieven
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Op zoek naar een betaalbare woning?  
Je vindt wat je zoekt in Wulpen 

Herinnering: 
ook betaalbare 
bouwgrond in 
Koksijde-Dorp
Heb je zelf zin om te bouwen?  
De gemeente geeft 
bouwgronden in erfpacht  
aan wie een financieel duwtje  
in de rug nodig heeft.  
Locatie: Kerkstraat en  
K. Vanneckestraat in Koksijde-
Dorp. Doelstelling is om deze 
werkwijze door te trekken 
naar andere locaties in de 
gemeente. Koksijdenaars krijgen 
voorrang in dit pilootproject. 
De inschrijvingsperiode loopt 
tot oktober. Meer details en 
de voorwaarden lees je op 
www.tij-dingen.be

Info: 058 53 34 90  
www.koksijde.be/erfpacht

Altijd al gedroomd van een eigen huis? Een plek voor jou en jouw gezin? Dan het woonproject in Wulpen 
zeker iets voor jou. Veertien sociale koopwoningen met zicht op de velden. Je hebt je eigen tuin en vlakbij ligt 
een speelplein. Een rustige plaats voor gezinnen met kinderen.

Je vindt deze sociale koopwoningen in de Jules Leroystraat – achter 
de kerk. Het gaat om zeven achthoekige gebouwen met telkens twee 
woningen rug aan rug. Het loont zeker de moeite om te gaan kijken.  
Elk huis heeft drie slaapkamers en een badkamer op de eerste 
verdieping, de keuken en living bevinden zich op de begane grond.  
Je beschikt over een eigen parkeerplaats. De woning is afgewerkt,  
op de keuken en vloeren na. 

Oostduinkerke
In maart namen 23 senioren(koppels) hun intrek in de gloednieuwe 
appartementen in de Dorpstraat en Schoolstraat in Oostduinkerke.  
Vijf appartementen worden bewoond door bestaande huurders van 
IJzer & Zee die uit een grotere woning overkomen. Zo krijgen ook nieuwe 
huurders de kans om hun intrek te nemen in andere woningen.  
De overige 18 appartementen werden toegewezen aan senioren die  
op de wachtlijst stonden. 

Meer weten? Interesse om een woning te kopen?  
Contacteer Woonmaatschappij IJzer en Zee:  
058 31 22 40 – info@ijzerenzee.be – www.ijzerenzee.be
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Brandweer Westhoek zoekt  
100 extra brandweervrijwilligers
Dit is dus jouw kans om brandweerman of -vrouw te worden. Zet je in om anderen te helpen.  
Samen. Vrijwilliger zijn bij Brandweer Westhoek, dat is terechtkomen in een hecht team.  
Waar ze voor elkaar door het vuur gaan. Letterlijk.

Klaar voor morgen
Jaarlijks vertrekken ongeveer 55 personen bij 
de brandweer. Ofwel door het bereiken van de 
pensioenleeftijd ofwel om medische of familiale 
redenen. “Om klaar te zijn voor de uitdagingen van 
morgen, is het belangrijk dat we een zeer goede basis 
hebben. Vrijwilligers spelen dan ook een cruciale rol 
in de hulpverlening,” zegt zonecommandant Kristof 
Dorné.

“We zoeken nog extra jongeren  
bij de brandweer”

Luitenant Rudy Baelen is postoverste van de 
brandweer in Oostduinkerke sinds 2016. Een ervaren 
rot die in meer dan 30 jaar alle brandweerwatertjes 
heeft doorzwommen. Hij weet hoe belangrijk 
vrijwilligers zijn. 

Tij-dingen: Voor het publiek spreekt een grote 
brand blussen het meest tot de verbeelding. Wat 
geeft jou de grootste voldoening?
Rudy Baelen: “Voor mij maakt het soort interventie 
niet zoveel uit. Na een oproep zijn de eerste minuten 
cruciaal. Ik vind niks zo erg als in spanning afwachten 
tot aan het moment dat we met genoeg volk zijn om 
uit te rijden. Ik woon – gelukkig – vlakbij de kazerne, 
maar dat is niet voor iedereen zo. Wat me dus de 
meeste voldoening geeft, is snel kunnen vertrekken.”

brandweer
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Ook kapitein Michel Willaert, postoverste van Koksijde, kent het klappen 
van de zweep. Hij is al lid van de brandweer sinds 1985.

T-d: Welk gevoel geeft het als je wordt opgeroepen? Pompt er dan 
adrenaline door je lijf?
Michel Willaert: “Er is altijd die onzekerheid. Niet weten wat je gaat 
aantreffen en het ergste veronderstellen. Dankzij de adrenaline kan ik in 
een paar fracties van seconden wel helder en rationeel nadenken.”

Meer dan alleen redders in nood
Wanneer iets ergs gebeurt – of het nu een brand of een ongeval is – 
staan de mannen en vrouwen van de brandweer klaar om je te helpen. 
Dat de brandweer er niet alleen is tijdens moeilijke momenten bewijst 
Günther Vanbleu. Hij neemt samen met zijn collega’s van brandweerpost 
Koksijde deel aan de 100kmrun van Kom op tegen Kanker. 

T-d: Jullie doen mee met de 100km-run van Kom op tegen Kanker. 
Vanwaar komt het idee?
Günther Vanbleu: “Ik zag een bericht voor de 100km-run op het intranet 
van Lokaal Bestuur Koksijde. Het leek me ideaal dat die plaatsvindt in 
Koksijde. Ik loop zelf graag, enkele jaren geleden liep ik een marathon 
en dat is me goed bevallen. Alle plekjes waren al volzet behalve voor 
ploegen van Lokaal Bestuur Koksijde. Ik ben direct beginnen rondbellen 
naar collega’s met de vraag of ze wilden lopen voor het goede doel. 
Hun positieve reacties leidden ertoe om ons in te schrijven en een reeks 
acties op het getouw te zetten om het inschrijvingsgeld van 2.500 euro 
te verzamelen.”

T-d: Waarom zou je bij de brandweer gaan? 
Günther: “Bij de brandweer ga je om te helpen. Of het nu gaat om 
mensen of dieren. Maar ook de natuur proberen we te beschermen. De 
dankbaarheid en waardering van de mensen bij een redding of hulp in 
moeilijke momenten zorgen ervoor dat de motivatie altijd blijft.” 
Rudy: “Ondertussen ben ik al heel wat gewoon en toch is elke 
interventie een verrassing. Bij een oproep kun je nooit inschatten wat je 
te wachten staat. Hoe erg is het? Gaat het om één slachtoffer? Zijn er 
meerdere? Altijd spannend.” 
Michel: “Basisbrandweerzorg blijft een noodzaak op lokaal niveau. 
Daarvoor moet de eerste, snelle hulp dichtbij de mensen staan en zijn 
het dus best mensen uit de eigen gemeenschap die zorgen dat er vlug 
wordt opgetreden.”

Lees de volledige interviews van Rudy, Günther en Michel op 
www.tij-dingen.be 

Één team, één familie
Twijfel je nog? Lees dan de verhalen van brandweervrijwilligers op 
www.vrijwilliger.brandweerwesthoek.be. Zij overtuigen je om de stap 
te zetten. Van twintig jaar in dienst tot kersvers stagiair, één voor één 
authentieke getuigenissen waarin één centraal begrip naar boven komt: 
“Bij de brandweer kom je terecht in een hecht team, waar iedereen 
voor elkaar klaarstaat. Het voelt aan zoals een familie…”

Oefendag en 
infosessies 
Geïnteresseerd? Volg dan 
één van de oefensessies 
en maak kennis met de 
testen. Begeleiders en 
ervaringsdeskundigen staan 
klaar met handige tips en tricks. 
Op zaterdag 22 mei vindt  
een oefendag plaats 
van 9 tot 12.15 uur in de 
brandweerpost van Veurne.  
Of volg een infosessie 
op dinsdag 1 juni 
(Oostduinkerke) en 15 juni 
(Koksijde). Schijf je in via 
www.vrijwilliger.brandweerwesthoek.be

>> Groepsfoto (posten van Koksijde en 
Oostduinkerke) tijdens het eerbetoon  
na de brand in Beringen (2019).
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Hulp nodig bij het invullen van 
je belastingaangifte?
Surf naar www.tij-dingen.be en ontdek 
alle manieren om je aangifte vlotter 
in te vullen. De FOD Financiën helpt 
je op weg: eenvoudig en snel. Meer 
informatie? Hulp nodig? Neem dan 
contact op met de medewerkers van 
de federale overheidsdienst op het 
nummer dat op je aangifte staat.

oksijde kort 

Wespen gespot? Meld het via e-loket 
of bel de wespofoon
Rond april startte de wespenkoningin met de 
bouw van haar nieuwe nest. Ze gebruikt nooit 
een oud en verlaten nest. Haar wespennest 
bouwt ze zowel in huis als buiten en is gemaakt 
van gekauwd hout. Een volgroeid wespennest 
bevat al snel meer dan 5.000 wespen.  
Wat moet je doen als je een wespennest 
ontdekt? Meld dit via het onlineformulier bij 
Brandweer Westhoek. Bellen kan naar de 
wespofoon: 058 60 39 90. 
Info: e-loket op www.brandweerwesthoek.be 

2200

Modal split
50/50

50%

20%

30%

www.straatvinken.be

Tel mee op donderdag 20 mei 2021 van 17 tot 18 uur

Wetenschappelijk begeleid door Ondersteund door

Hoe gezond is het verkeer
in jouw straat?

Hoe gezond is het verkeer
in jouw straat?

Plantjes zoeken vrijwilligers
Nog nooit plantjes voor Kom op tegen Kanker 
verkocht? Dan is dit het moment. Je leert de 
mensen uit je buurt kennen en helpt (ex-)
kankerpatiënten aan betere zorg. Steek je zelf 
enkele uren de handen uit de mouwen? 
Of zet je liever een eigen plantjesteam 
op? Het kan allemaal.  
Eén ding is zeker: je houdt er een goed 
gevoel aan over. Meld je nu aan als 
vrijwilliger voor het Plantjesweekend 
op 17, 18 en 19 september via 
www.plantjesweekend.be.
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Hoe gezond is het verkeer  
in jouw straat?
Vink op donderdag 20 mei aan 
hoeveel voetgangers, fietsers en 
voertuigen door je straat passeren. 
En doe dit een uur lang. De 
wetenschapers van het project 
Straatvinken berekenen elk jaar 
of je straat op de goede weg 
is. Doe dus zeker mee. Surf naar 
www.straatvinken.be en schrijf je in.

Financiële steun nodig voor 
jouw erfgoedproject?
Erfgoed verwerven, beheren en 
openstellen voor het publiek kost 
handenvol geld. Omdat heel wat 
erfgoedzorgers op zoek zijn naar extra 
financiële middelen, ontwikkelde Herita 
een interessant financieringsmodel. 
Daardoor winnen schenkers 45 procent 
van hun bijdrage fiscaal terug. Een sterk 
argument om jouw zoektocht naar 
giften te vergemakkelijken.  
Info: www.herita.be/projectrekeningen

2200

Modal split
50/50

50%

20%

30%

www.straatvinken.be

Tel mee op donderdag 20 mei 2021 van 17 tot 18 uur

Wetenschappelijk begeleid door Ondersteund door

Hoe gezond is het verkeer
in jouw straat?

Hoe gezond is het verkeer
in jouw straat?

Bouw clubhuis Atletiek 
Club Koksijde gestart
Er komt een nieuw clubhuis 
naast de atletiekpiste in 
sportpark Hazebeek in 
Oostduinkerke. De houten 
constructie past in de groene 
omgeving. Het nieuwe clubhuis 
wordt ingericht als opslagruimte. 
En als het slecht weer is, vinden 
er indoor trainingsmomenten 
plaats. Timing? Doel is om klaar 
te zijn voor de zomervakantie. 
Meer: www.tij-dingen.be
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welzijn

Nieuwe campagne Generatie Rookvrij: 
kinderen willen rookvrij spelen en sporten
Spelende kinderen en roken gaan niet samen. Dat geldt zeker voor sportende kinderen. Toch wordt er nog op 
plaatsen met (veel) kinderen gerookt. Nu de lente in het land is, spelen kinderen meer buiten. En komen ze 
ook meer rokers tegen. Dat blijft niet zonder gevolgen. Vandaar deze oproep om kinderen zo weinig mogelijk 
te confronteren met jouw rook.

Zien roken, doet roken
Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als 
kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat 
de indruk dat roken normaal is in plaats van een 
dodelijke verslaving. Kinderen leven zich uit in 
speeltuinen, sportclubs en jeugdbewegingen. Rokers 
die op deze plaatsen komen, geven kinderen het 
goede voorbeeld door… niet te roken. Leer kinderen 
een andere norm rond roken aan, zo zijn ze later 
minder geneigd om zélf een sigaret op te steken.

Roken en spelen gaan niet samen
Rook niet langs het voetbalveld, de speeltuin of op 
andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn. Dat 
is belangrijk om kinderen op een gezonde manier te 
laten opgroeien. 

Wat als… je zou stoppen met roken?
74 procent van de rokers wil niet dat zijn of haar 
kinderen later roken. Een extra motivatie om niet te 
roken bij kinderen of jongeren. Dezelfde enquête van 
Stichting voor Kanker toont aan dat 73 procent van 
de rokers betreurt dat ze begonnen zijn met roken.  
65 procent wil zelfs stoppen.

Lukt het niet om te stoppen, ook al probeer je 
dat? Perfect normaal. Stoppen is breken met een 
hardnekkige gewoonte 

Bel naar Tabakstop
Tabakstop is een gratis en anonieme telefoondienst 
waar professionals naar je luisteren en raad geven. 
Als het nodig is, word je doorverwezen. Bel naar 
Tabakstop via het gratis nummer 0800 111 00 (elke 
werkdag van 15 tot 19 uur). Of spreek erover met je 
huisarts of apotheker. 
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Stop het pesten en draag PAARS: 
Koksijde geeft iedereen een eerlijke kans
Brittany McMillan (toen 15 jaar) riep haar medescholieren in 2010 via sociale media op om paars te dragen. 
Waarom? Als teken van solidariteit met LGBT+-jongeren die vaak worden gediscrimineerd. Die zogenaamde 
Spirit Day was een groot succes. 

Na het succes in de Verenigde Staten volgden 
andere landen met een gelijkaardige campagne. In 
2013 werd de campagne naar Vlaanderen gebracht 
door vzw JOEN (Jongeren Onder Eén Noemer). Die 
vereniging zorgt dat er elk jaar in de week van 17 
mei (Internationale Dag Tegen Holebi-en Transfobie) 
steeds meer onderwijsinstellingen deelnemen aan de 
campagne PAARS. 

Waarom is PAARS belangrijk?

Verminder zwarte gedachten 
Bijna de helft van LGBT+-personen heeft tijdens 
het opgroeien zelfmoordgedachten, dikwijls 
door pestgedrag, uitsluiting, discriminatie en 
onverdraagzaamheid. Het aantal zelfmoordpogingen 
is bij lesbische meisjes vijf keer hoger dan bij 
heteromeisjes.

Tegen holebi- en transfobie
Eén op tien jongeren vindt homofoob geweld 
aanvaardbaar. Een kwart van de LGBT+-jongeren 
kreeg al te maken met fysiek geweld. Correcte 
informatie moet stereotypen doorprikken en 
vooroordelen ontkrachten.

Zichtbaarheid: regenboogvlag als symbool
De campagne draagt bij tot een sfeer van 
verdraagzaamheid in de maatschappij. Draag 
paarse kledij of accessoires en toon dat je de 
campagne steunt. Iedereen die de campagne 
ondersteunt, helpt mee discriminatie te verminderen. 

Ook Lokaal Bestuur Koksijde hangt de regenboogvlag 
uit als symbool voor verdraagzaamheid. Een krachtig 
statement. 

Info: www.paars.today

>> Op de foto herken je Anke Inghelbrecht 
(beleidsmedewerker) en schepen van 
Gelijke Kansen Lander Van Hove.
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Haal ook je tweede prik
De meeste vaccins tegen COVID-19 bestaan uit twee 
dosissen. Dat geldt voor de vaccins van Pfizer-BioNTech, 
van Moderna en van AstraZeneca. Nogal wat mensen 
halen alleen hun eerste dosis en dagen niet meer op 
voor de tweede prik. Voor een goede bescherming heb 
je beide dosissen nodig.

De werking van de vaccins is grondig onderzocht bij 
duizenden testpersonen. Uit die onderzoeken kennen we 
de beschermingsgraad van de verschillende vaccins. 
Alle proefpersonen kregen twee dosissen waardoor we 
niet weten wat het effect is na één prik. Bij het vaccin 
van Pfizer-BioNTech volgt de tweede injectie na drie 
weken, bij Moderna na vier weken en bij AstraZeneca na 
twaalf weken.

Meer info op www.laatjevaccineren.be  
of telefonisch op het nummer 1700.

Alle info voor inwoners: 
www.koksijde.be/vaccinatiekoksijdenaars

Kom niet te vroeg  
voor je vaccinatie 
De vaccinaties gebeuren op afspraak. 
Dat is handig. Zo hoef je niet te 
wachten en vermijden we dat te veel 
mensen tegelijk aanwezig zijn. Dat is 
veiliger. Toch ontstaan er aan Furnevent 
wachtrijen omdat mensen vroeg 
komen. Kom gewoon tegen het uur van 
je afspraak. Dat is ruim voldoende. Ben 
je te vroeg? Wacht even in je auto op 
de parking.

Kan je kiezen welk vaccin je krijgt?
Nee. De vaccins worden aangeboden 
in functie van de kenmerken en 
beschikbaarheid. Alle vaccins zijn 
goedgekeurd door het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) en 
zijn veilig en werkzaam. Het is onnodig 
om een keuze door te geven door naar 
het 0800-nummer te bellen of je huisarts 
hiervoor in te schakelen.

>> De vaccinatiecampagne in Furnevent loopt vlot. Op 14 april werd de 10.000e prik gegeven.
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Factcheck: coronafabels ontkracht
Over corona en vaccinatie doen de wildste geruchten de ronde: Tij-dingen ging op onderzoek en nam 
enkele beweringen onder de loep. Zo ben je gewapend tegen die verhalen. 

Bewering
Van de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca 
heb je twee dosissen nodig. Sommigen vragen zich af 
of dat nuttig is als je al COVID-19 hebt gehad. 

Factcheck
Op dit moment zijn er nog te veel vragen om de 
vaccinatiestrategie aan te passen en zij die al een 
corona-infectie kregen, één prik te geven. Grotere 
studies moeten de resultaten eerst bevestigen.

Bewering
Sommige mensen krijgen na coronavaccinatie koorts 
of grieperige klachten. Een pijnstiller kan dan soelaas 
bieden. Op basis van de werking van pijnstillers wordt 
soms gezegd dat ze ervoor zorgen dat je vaccin 
minder goed werkt. Klopt dat?

Factcheck
Ook nadat je een pijnstiller neemt, is je 
immuunrespons groot genoeg om je te beschermen. 
Neem dus gerust een pijnstiller (bij voorkeur 
paracetamol) als je klachten hebt na de prik. Vooraf 
een pijnstiller innemen, wordt wel afgeraden.

Bewering
Het vaccin verkleint het risico om in het ziekenhuis 
te belanden, dat betekent niet dat je niet meer 
besmet kan worden. Je zou het virus zelfs nog kunnen 
doorgeven na vaccinatie. Is dat correct?

Factcheck
Als je gevaccineerd bent en toch nog besmet raakt 
met het coronavirus, word je niet meer ziek, maar ben 
je ook minder besmettelijk. Studies tonen aan dat het 
aantal positieve coronatests na vaccinatie drastisch 
vermindert. Met vaccinatie bescherm je dus niet 
alleen jezelf, maar ook je omgeving. 

Lees meer op 
www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers.  
Klik op Factcheck vaccinatie.
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musea

In NAVIGO-museum komt een potvis wonen: 
jouw gastheer in een gloednieuw museum
Het skelet van Valentijn van Sint André keert binnenkort terug naar onze gemeente. Om het skelet van 
17 meter te tonen, is meer ruimte nodig en daarom sluit het museum de deuren. Maar er is goed nieuws: 
deze zomer kan je nog rondwandelen in het oude museum. De opening van het nieuwe museum is gepland 
in 2023. Ook na de heropening spelen de aquaria, IJslandvaart, strandvisserij en museumschip OD1 Martha 
een belangrijke rol. 

Update museumsite 
De site van het NAVIGO-museum is een veelzijdige 
plek in de dorpskern van Oostduinkerke: het omvat 
het huidige visserijmuseum, het estaminet De 
Peerdevisscher, de afdruk van de afgebrande kerk, 
het ereplein voor op zee gebleven vissers en het 
groene karakter van de kastanje- en lindebomen. 
Veel elementen die deze zeemansplek kenmerken. 

Begin 2023 openen hier twee nieuwe entiteiten: 
een museumdepot met kooktheater en een nieuwe 
museumvleugel. Het depot komt in de Pastoor 
Schmitzstraat en de nieuwe museumvleugel in de 
Vrijheidstraat. De museumsite zal er anders uitzien, 
maar de nieuwe gebouwen sluiten naadloos aan op 
de bestaande omgeving.

“De potvis wordt een  
aandachtige toeschouwer”

Extra museumvleugel: nieuw gezicht en 
onthaal, andere ingang 
Voor een eerste rondleiding langs de nieuwe NAVIGO-
museumvleugel laten we architect Bert Haerynck 
aan het woord: “Het nieuwe museumdeel haakt aan 
waar het oude deel wordt losgeknipt. Het voorplein 
toont je de weg naar de ingang. Met de nieuwe 
ingang verandert ook het onthaal van locatie, naar 
de Vrijheidstraat. Het ruime onthaal is de draaischijf 
van het volledige museum: vanaf hier start je de 
vernieuwde museumroute, bezoek je een expo en 
het vissershuisje. Of snuister je rond in de uitgebreide 
museumshop.” 

Nieuw: potviszaal 
In deze zaal hangt het skelet van potvis Valentijn van 
Sint-André waar je als bezoeker onder wandelt. Naast 
tentoonstellingsruimte is deze zaal ook geschikt voor 
evenementen met het potvisskelet als aandachtige 
toeschouwer. 
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Exporuimte als uitkijkpunt
Vanaf het onthaal brengt een trap de bezoeker naar 
de tentoonstelling. De zaal is volledig flexibel, op 
twee welgekozen canvassen na: één opening geeft 
een gekadreerd en uitgestrekt zicht op de volledige 
museumsite, een ander kijkvenster biedt een close-up 
op de kop van het potvisskelet.

Vissershuisje in de vitrine
Een deel van het gesloopte museum wordt niet 
heropgebouwd zodat het vissershuisje meer tot zijn 
recht komt. Zo omarmt het vernieuwde visserijmuseum 
het huisje vanop een grotere afstand, met meer licht 
en lucht ertussen.

Kijkdepot met kooktheater:  
materieel en immaterieel erfgoed
Aan de andere kant van het bestaande museum, 
in de Pastoor Schmitzstraat, verrijst een nieuw 
depotgebouw. Dit pand zal dienst doen als 
onderkomen voor de NAVIGO-collectie. In het 
ontwerp van de nieuwe depotruimte kiest het 

NAVIGO-museum voor een duurzaam concept: het 
Denemarken-model. Dit betekent dat de depotruimte 
niet wordt verwarmd of gekoeld. Het resultaat? 
Een duurzame ruimte, met lage investerings- én 
energiekosten. Win-win dus. 

Hier komt ook een demonstratiekeuken waar de kunst 
van het kuisen, verwerken en bereiden van vis worden 
getoond. Workshops door topchefs (in samenwerking 
met hotelschool Ter Duinen) staan op stapel. En om vis 
te roken of vers gevangen garnalen te koken, gebruik 
je het tuintje met buitenhaard. 

Open tijdens de zomer en digitaal
Tijdens juli en augustus is een stuk van het museum 
gratis open. Bezoek de aquaria en het museumschip 
OD1 Martha. Of bekijk de expo over scheepswrakken 
voor onze kust. Voor gezinnen met kinderen is er 
een zoektocht. Surf naar www.navigomuseum.be 
of volg @navigomuseum op Facebook en 
Instagram. Schrijf je in op de nieuwsbrief via 
www.koksijde.be/nieuwsbrieven
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De leistenen van de Duinenabdij:  
daar zat muziek in
Overal waar je komt, hoor je muziek. In de supermarkt, in het station en zelfs op straat. In ons vorig magazine 
maakte je kennis met ingekraste tekeningen op leisteen. Daar zaten ook stukken tussen met ingekraste 
notenbalken. Weet jij welke rol muziek speelde in het abdijleven?

Muzikale leisteengraveringen
We onderscheiden drie categorieën 
van muzikale leisteengraveringen. De 
eerste categorie bevat de leien met 
daarop lege notenbalken. Die dienden 
voor (tijdelijke) muzieknotatie en 
werden na gebruik gewist. De tweede 
soort zijn de leien met ingekraste 
muzieknotatie. De leistenen werden 
gebruikt als tijdelijk materiaal voor 
compositie. En werden waarschijnlijk 
weggegooid na het kopiëren. De 
laatste categorie bestaat uit leien met 
een duurzamer gebruik, bijvoorbeeld 
om muziek te memoriseren door 
koorzangers. Deze leien bevatten 
langere muziekfragmenten en zijn vaak 
aangevuld met aantekeningen. 

Muzikale graveringen op andere voorwerpen
In de waterput van het grote pand van de Duinenabdij werd een tinnen bord gevonden. Er zijn heel wat 
gebruikssporen, maar wie goed kijkt, ontdekt een notenbalkje met twaalf noten. Misschien had de eigenaar 
een muzikale ingeving tijdens het eten of had hij een vervelende oorwurm in zijn hoofd die hij moest 
neerkrassen.

Muzikale middeleeuwen
Het grootste deel van leisteenfragmenten met muzikale graveringen treffen we aan in religieuze contexten. 
Maar ook bij muziekonderwijs. Werd er muziekles gegeven in de abdij van O.L.V. Ten Duinen? Of gaat het om 
onafgewerkte aantekeningen op leisteen? Muziekeducatie was zeker vanaf de vijftiende eeuw een onderdeel 
van de opvoeding.

Muzikale Idesbald
Ondanks het grote aantal bewaarde handschriften uit de Duinenabdij, zijn er weinig handschriften die het 
muzikale leven documenteren. Wat wel opvalt, is de verscheidenheid aan muzieknotatievormen in die 
handschriften. Ook Idesbald was een gedreven cantor. Ten Duinen had dus waarschijnlijk een toegewijde 
muzikale cultuur.

Het muziekschrift in de Duinenabdij beperkte zich niet alleen tot geschreven bronnen. Ook op 
gebruiksvoorwerpen en leistenenfragmenten staan ingekraste notenbalken en muzieknoten. 

Lees het volledig verhaal op www.tij-dingen.be en www.tenduinen.be/blog

>> duinenhandschrift © Grootseminarie Brugge
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Metaaldetectie: gemeente 
werkt graag met jou samen
Deze hobby, gepaard met unieke vondsten, leeft bij de 
mensen. Metaaldetectie spreekt een breed publiek aan. 
Als Onroerend Erfgoedgemeente werkt Koksijde samen met 
metaaldetectoristen: als aanspreekpunt voor kennisdeling, 
meldingen en erkenning. Binnen het kluwen van Vlaamse en 
federale wetgeving houden we samen ons erfgoed in stand.  
Info: cultuur@koksijde.be

metaaldetectie is hip

“Mijn drijfveer is om kennis over 
te brengen aan de volgende 
generaties”
Guy Marteel schuimt de akkers af met zijn metaaldetector, op zoek  
naar geschiedenis. Koksijdenaars kennen Guy misschien als voormalig redder 
van het Hoge Blekkerbad, postoverste van de reddingspost Duinpark of van bij 
de groendienst. Vandaag is Guy vooral bezig met het verleden. Een gesprek.

Tij-dingen: Vanwaar de passie voor metaaldetectie?
Guy Marteel: “Geschiedenis is mijn passie. Toen ik redder was, verzamelde ik 
oude munten. In 2007 kocht ik mijn eerste metaaldetector. Om op de akkers 
te mogen, vroeg ik toestemming aan de landbouwers. In tegenstelling tot de 
meeste metaaldetectoristen zoek ik niet op het strand, want op onze velden vind 
je meer over ons verleden. Mijn drijfveer is om kennis over te brengen aan de 
volgende generaties.”

T-d: Wat is je strafste verhaal?
Guy: “Op een Koksijdse akker vond ik twaalf plaatjes van soldaten uit de 
Eerste Wereldoorlog. Via het militair archief vond ik negen van hen terug. 
Uit hun militaire dossiers blijkt dat ze sneuvelden in Pervijze. Hoe kwamen die 
naamplaatjes dan terecht in Koksijde? Allicht heeft de teelt van suikerbieten er 
iets mee te maken. Bieten werden toen bij aankomst gewassen in Veurne.  
De overtollige aarde ging terug mee met de boeren. En zo kwam er aarde uit 
Pervijze terecht in onze gemeente.” 

T-d: Heb je tips voor beginnende metaaldetectoristen?
Guy: “Zorg ervoor dat je erkend bent als metaaldetectorist door het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Je moet ook de voorschriften 
volgen en toestemming vragen aan de eigenaar van de grond 
waar je wil zoeken.  
En natuurlijk: veel geduld hebben! (lacht)” 

Info: www.koksijde.be/metaaldetectie en 
www.vondsten.be. Meer: www.tij-dingen.be
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beaufort 21

Windswept van Els Dietvorst 
naar Koksijde
Dit kunstwerk stelt een boom voor die door de sterke wind wordt platgeblazen.  
De Belgische kunstenares Els Dietvorst is de winnaar van de Belgian Art Prize 2021.

Maak kennis met de kunstenaar
Els Dietvorst (°1964) is een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Ierland.  
Ze gebruikt dialoog, experiment en intuïtie als haar belangrijkste artistieke strategieën. 
Sinds de jaren negentig is de kunstenaar bewogen door sociale kwesties zoals migratie, 
racisme en klimaatverandering. 

Schuiloord voor voorbijgangers 
Het kunstwerk voor Koksijde heet Windswept. Tijdens haar strandwandelingen verzamelde 
Els stukken aangespoeld drijfhout, doordat ze geïntrigeerd was door de vorm van door 
de wind gebogen bomen. Samen met een lokale ambachtsman timmerde ze een 
nieuwe, naar beneden knikkende boom in elkaar die nadien in brons werd gegoten. 
Zo veredelde ze de stukken hout tot een ontmoetingsplek voor de inwoners. Het 
kunstwerk vereeuwigt het idee van kwetsbaarheid. Windswept weegt 1.250 kg, 
is vier meter hoog en vijf meter breed. Het werk bestaat uit afgietsels van 
takken en wortels met een zitplaats in de boom. Passanten kunnen 
hier uitrusten of schuilen. 

De kust verandert de mens
Beaufort 21 start op 27 mei en loopt tot 7 november van 
dit jaar. Een terugkerend onderwerp in de kunstwerken 
van deze editie is hoe de mens de wil van de natuur 
moet ondergaan. De selectie toont in de eerste plaats 
de vergankelijkheid van mens en materiaal.

Lees meer op www.tij-dingen.be.  
Met in primeur de eerste foto’s! 

Info: www.beaufort21.be – www.elsdietvorst.be
>> schaalmodel
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cultuur & erfgoed

Bunkerdag: plezier 
voor jong en oud
Op zondag 23 mei neemt onze gemeente opnieuw 
deel aan Bunkerdag. De dienst Cultuur & Erfgoed 
biedt twee activiteiten aan, als corona het toelaat. 
Op www.tij-dingen.be ontdek je om hoe laat de 
rondleidingen en workshops plaatsvinden, waar je 
moet zijn en hoe je je inschrijft. Doe het snel!

Weerstandsnest Waldersee
Maak kennis met dit unieke weerstandsnest. Een gids 
geeft doorlopend uitleg bij de bouw en de functie 
van de verschillende onderdelen. Sinds begin dit jaar 
is deze site beschermd als monument. Waldersee is 
uitzonderlijk goed bewaard en daarom representatief 
voor alle weerstandsnesten van de Atlantikwall. 

Kinderworkshop: De verboden bunker (8-12 jaar)
In het boek De verboden bunker ontdekken zes 
vrienden iets geheimzinnigs in een verlaten bunker. 
Ze gaan op onderzoek en beleven een spannend 
avontuur. Wil je er meer over weten? Kom naar de 
workshop met jeugdschrijfster Anneriek van Heugten 
in Villa Semiramis. Deze bijzondere witte villa, vlakbij 
de KYC, is gebouwd op een bunker.

Herontdek het  
Museum Paul Delvaux 
Na de succesvolle opening tijdens de 
paasvakantie, heropent het Museum Paul Delvaux 
opnieuw de deuren vanaf mei. We geven twee tips 
om het museum opnieuw te ontdekken. 

Fresco’s voor huis van Périer
Beleef een tijdloos moment en ontdek ook de 
bijzondere en magistrale muurschilderingen die 
Delvaux ontwierp voor het Brusselse huis van  
Gilbert Périer. 

Een artistieke vriendschap met George Grard
Voor de eerste keer worden de werken van  
Paul Delvaux en George Grard samen 
tentoongesteld in een expo gewijd aan de vrouw, 
eeuwig inspirerende muze.

Bedankt Martine Van Deun-Gautot
Martine en haar echtgenoot Charles (†) zetten zich 
in om het werk van Delvaux met zoveel mogelijk 
mensen te delen. Binnenkort geniet ze van haar 
welverdiend pensioen. 

Boek jouw bezoek online: 
www.delvauxmuseum.be
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cultuur & erfgoed

47 cabines kleuren de dijk van Sint-Idesbald
Dit jaar laten de deelnemende kunstenaars zich inspireren door het kunstwerk Driftwood Line van Richard 
Long en draait alles rond het thema souvenir. Driftwood Line bestaat uit drijfhout die de kunstenaar meenam 
als aandenken vanop het strand. De dertiende editie van Cabin Art loopt van 22 mei t.e.m. 12 september.

Uit alle windstreken
Met uiteenlopende technieken van olieverf en acryl 
tot fotografie en computertechnologie verrassen de 
kunstenaars je tijdens je wandeling op de Zeedijk. 
De artiesten komen uit Vlaanderen, Brussel en 
zelfs uit Frankrijk en Nederland. Ontdek wie ze zijn 
op www.tij-dingen.be. 

Publiekswedstrijd
Win een geschenkpakket door jouw favoriete 
strandcabine te kiezen. Vul het wedstrijdformulier in, te 
vinden bij de toerismekantoren of fietsenverhuur Rodeo 
op het Grardplein. Na afloop maken we bekend welk 
kunstwerk jullie het mooiste vonden.

Kunst op straat
Sublimatie (Luc Ledène, 1999)  
Sublimatie bestaat uit piramidale (precies 
grote driehoeken, red.) vormen in cortenstaal 
(staal met bruine roestkleur, red.). Daarop zijn 
beeldhouwwerken in arduin bevestigd, als 
versiering. De natuurlijke kleuren vormen een 
contrast met de warme kleur van dat staal. 

Luc Ledene (°1955) is geboren in Veurne.  
Hij woont en werkt er nog steeds. Luc ging naar 
het Sint-Lucasinstituut in Gent en volgde er de 
opleiding beeldhouwen. Zijn werken vind je terug 
over de hele wereld.

Waar vind je het kunstwerk? H. Christiaenlaan 40 
in Sint-Idesbald (beeldentuin Keunekapel) 

Erfgoedapp: jouw online gids op zak
Met Kunst op straat ontdek je alles over onze kunstwerken. Er zijn nog twee andere erfgoedapps. Iedereen 
naar zee! vertelt over de geschiedenis van onze vakantiekolonies. Villa’s en verhalen uit een beschermd 
dorpsgezicht ontdek je in Quartier Sénégalais: een wijk die doet dromen. Meer: www.tij-dingen.be
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cultuur forum

Zet je schouders onder het Cultuur Forum: 
onze cultuurminnaars zijn je heel dankbaar 
Net als vorige maand zoomt jouw favoriete infomagazine in op één van onze adviesraden. In deze editie is 
de Cultuurraad aan de beurt. Tij-dingen sprak met cultuurmedewerker Nele Bouquillon, zij is ook secretaris 
van de Cultuurraad. En dus geknipt om tekst en uitleg te geven over dit scharniermoment. “De nieuwe naam, 
Cultuur Forum, toont aan dat we een nieuwe weg inslaan.”

Word vandaag nog lid  
van Cultuur Forum Koksijde
Ben je een creatieve duizendpoot? Ken je veel 
mensen in het lokale verenigingsleven? Wil je 
mee je schouders zetten onder deze vernieuwde 
adviesraad? Mail dan naar cultuur@koksijde.be en 
vertel ons waarom je kandidaat bent en voor welke 
groep.

CULTUUR FORUM

T-d: Hoe ziet die toekomst er dan uit? 
Nele Bouquillon: “De nadruk van 

de nieuwe cultuurraad is en blijft: 
advies geven. Cultuur is veel breder 
dan beeldende kunsten. Daarom 
zoeken we ook geïnteresseerden 
of mensen die actief zijn in andere 

cultuurkringen. Daarnaast verliezen 
we het verenigingsleven niet uit het 

oog. Wat leeft er bij hen? Via het Cultuur 
Forum Koksijde doe je zelf voorstellen of reageer je  
op beleidsintenties. We willen de participatie van 
onze inwoners vergroten. Die betrokkenheid is heel 
belangrijk in het Cultuur Forum: er is een Kerngroep, 
een Netwerk voor Adviesverleners en het algemeen 
Cultuur Forum waarbij de vertegenwoordigers van de 
socioculturele verenigingen aanwezig zijn.”

T-d: Heb je meer info over die drie verschillende 
groepen? 
Nele: “De Kerngroep houdt zich bezig met het 
dagelijks bestuur. Zij verlenen advies aan Lokaal 
Bestuur Koksijde en blijven in nauw contact met 
de socioculturele verenigingen. Zo houden ze de 

vinger aan de pols. De Kerngroep krijgt steun van het 
Netwerk van Adviesverleners. Hier vind je mensen met 
een grote interesse of deskundigheid in een bepaald 
cultureel aspect.”

T-d: Is er een jarenlang engagement vereist zoals 
dit vroeger het geval was?
Nele: “Nee, we werken met een laagdrempelig 
lidmaatschap. Geïnteresseerden moeten niet 
wachten op de start van een nieuw werkjaar. Je 
bepaalt zelf in welke mate je je engageert. We 
vertegenwoordigen alle Koksijdenaars en zoeken 
leden uit alle leeftijdsgroepen.”
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bibliotheek

Lezing: Waarom is het heerlijk wonen  
in een woonzorgcentrum?
Veel mensen verhuizen liever naar een woonzorgcentrum dan dat ze alleen thuis blijven wonen. Wat houdt ze 
tegen? De horrorverhalen in de media, de hoge factuur, het feit dat er veel zorgbehoevende ouderen wonen 
én de angst dat ze er zichzelf niet meer kunnen zijn.

Mei is Maand van 
de opvoeding
Deze maand vinden in de bib 
verschillende lezingen plaats 
die een licht schijnen op de 
opvoeding van kinderen en 
jongeren. 

Lees het volledig programma 
op pagina 28 of op 
www.tij-dingen.be

!TIP 
Boeken op bestelling
Gebruik de afhaalbib. Ook leveringen aan huis voor 65-plussers en risicopatiënten zijn mogelijk.  
Info: koksijde.bibliotheek.be/afhaalbib. Wil je boeken terugbrengen zonder naar de bibliotheek te komen? 
Lever ze in via de inleverbus in de ondergrondse parking (-1) van cultuurcentrum CasinoKoksijde.

Vooral dat laatste is een groot probleem. Wie naar een 
woonzorgcentrum trekt, moet elke dag een douche nemen, op tijd 
naar bed gaan, eten wat de pot schaft en ook nog vrolijk meedoen met 
zangstondes en bingonamiddagen. Al kan het ook anders. 

Luister naar het verhaal van Ann Peuteman. Ze is journaliste bij Knack en 
verdiept zich al jaren in het leven van tachtigplussers. 

Praktisch 
De lezing vindt plaats op donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur. 
Plaats van afspraak? De bibliotheek. Schrijf je in via www.avansa-ow.be, 
de prijs bedraagt drie euro (5 euro voor niet-leden). 

De lezing vindt online plaats als de coronamaatregelen dat vereisen. 
I.s.m. Avansa Oostende-Westhoek en Vlaams Fonds voor de Letteren.
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Burgeronderzoek naar hitte en droogte: 
Curieuzeneuzen in Koksijde
De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. En dat voelen we, want onze zomers worden warmer en droger. 
Je hebt het zeker al gezien in je tuin: meer dorre plekken in het gazon en tijdens een hittegolf verliezen bomen 
sneller bladeren. Ook landbouwers en beheerders van natuurgebieden ondervinden steeds meer directe 
gevolgen van hitte en droogte.

Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en natuurgebieden tegen die droogte? En hoe zorg je dat jouw 
tuin tijdens een hittegolf koel blijft? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek 
naar hitte en droogte ooit.

Ook Lokaal Bestuur Koksijde registreerde zich om deel te nemen. In de binnentuin van het NAVIGO-museum zit 
een sensor in de grond die de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem meet. Wil je meer weten?  
Kijk dan op www.curieuzeneuzen.be 

Eerste digitaal klimaatatelier op 20 mei
Klimaatverandering is geen ver-van-je-bedshow. Alleen met de inzet van alle inwoners halen we de 
doelstellingen. En daarom hebben we ook jou nodig. Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan?  
Wat vind jij belangrijk in Koksijde? Wat wil je zelf doen of wat doe je al? Kom naar het eerste digitaal 
klimaatatelier waar we samen acties uitwerken. 

Programma 
	Â Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatbestendig wonen en leven? 
	Â Hoe maken we duurzame mobiliteit in Koksijde mogelijk?
	Â Sta je versteld van de toenemende droogterecords en wil je dat probleem aanpakken?

Het klimaatatelier vindt plaats op donderdag 20 mei van 19.30 tot 21 uur.  
Schrijf je in via ina.vanthienen@koksijde.be.
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Hoe helpt de natuur onze kust verdedigen?
De meest bekende verdedigingslinie aan de kust kennen we nog steeds als de Atlantikwall. Maar ook de 
natuur zorgt voor de nodige afweer. Deze bijzondere planten overleven in heel moeilijke omstandigheden en 
beschermen tegelijk onze kunst: maak kennis met zeeraket en helmgras.

Zeeraket maakt de weg vrij
Het leven op het strand is hard voor een plant, maar zeeraket overleeft er. 
In de zeereep, de eerste duinenrij en op het strand kom je hem vaak 
tegen. Zijn bladeren lijken op die van vetplanten. Opvallend zijn 
ook de lila, soms witte, bloemen. Hij leeft op ondergestoven dode 
planten en dieren. De afbraak daarvan levert de voedingsstoffen 
op die de zeeraket nodig heeft. Deze plant houdt zand vast en 
dat kan het begin zijn van een nieuw duintje, want wanneer de 
zeeraket afsterft, vindt helmgras er de ideale bodem. 

Helmgras als pionier
Helmgras of kortweg helm is de meest kenmerkende duinplant 
aan onze kust. Het grijsgroene gras groeit in pollen op de jonge 
duinen. Helm heeft lange wortelstokken die diep in de bodem 
doordringen en zo het zand vasthouden. Daarom wordt het op 
grote schaal aangeplant. Helm kan goed tegen harde wind en 
stuivend zand. Per jaar kan helm een toename van een meter stuifzand 
aan, want het groeit altijd boven het zand uit.

Helmgras is een pionier. Als één van de eerste soorten vestigt helm zich op jonge duintjes. Helmgras kan 
niet tegen zout, dus moet er wel eerst zoet water in de grond zijn. Helm groeit snel en kan goed tegen 
onderstuiven. Door het stuivende zand heeft helm ook minder last van vretende insecten. Als het ergens niet 
meer stuift, bijvoorbeeld omdat er veel andere planten groeien, wordt helm minder sterk door insectenvraat. 
Op droge, warme plekken overleeft helm prima. 

?WIST JE DAT …
Vlamingen als eersten op grote schaal hun kust verstevigden met helmstuifdijken? Dat begon in de tweede 
helft van de middeleeuwen. Alle zwakke plekken in de duinenrij werden aangepakt. Dat ging zo goed dat 
we nu nog een kaarsrechte kustlijn hebben.

milieu
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“Als je de zilte lucht opsnuift en  
een meeuw hoort krijsen, ben je aan de kust” 
Meeuwen maken deel uit van de kust: de één kan niet zonder de ander. Door toenemende menselijke 
activiteit hebben we hun natuurlijke broedgebieden ingepalmd. Maar een meeuw is slim en past zich aan. 
Eten vind je niet alleen in zee, maar ook in het restafval dat mensen achterlaten. Een nest maken? Dat kan 
ook op het dak van een flatgebouw. 

De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke 
broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op  
platte daken.

We vinden de aanwezigheid van meeuwen soms hinderlijk. Maar als we nu eens even slim zijn als de meeuwen 
en ons gedrag ook aanpassen? Door een paar simpele regels kunnen mens en meeuw perfect samenleven.

Voeder meeuwen niet
Zorg dat ze geen voedsel vinden in je restafval door de afvalzak op tijd (om 8 uur, niet te vroeg en niet te laat) 
buiten te plaatsen of door een restafvalcontainer te gebruiken.

Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats
Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak van 15 maart tot eind juni. Verwijder 
nestmateriaal en zorg voor hindernissen (een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen landen. 
Doe dit wel op een verantwoorde manier. 

Is er toch een nest – met eieren of jongen – op jouw dak? Dan zijn de mogelijkheden beperkt, want meeuwen 
zijn beschermde dieren. Je kan jouw terras wel afschermen met een grote parasol. 

!TIP 
Meld het broedgeval aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Zij geven je tips om dit in de toekomst 
te voorkomen. Wil je nog meer informatie? Surf dan naar www.meeuwenindestad.be 
Welke meeuwen zie je aan onze kust? Ontdek het op www.tij-dingen.be.
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jeugd

Ontdek zes opvoedingstips  
tijdens de Maand van de opvoeding
Groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag 
voor dat kinderen opgroeien in een warme leefomgeving. Tijdens de Maand van de opvoeding krijg je tips 
die jou inspireren.

Wat is het Huis 
van het Kind 
Koksijde?

Een netwerk van organisaties 
die werken met kinderen en 
gezinnen. Verschillende diensten 
werken samen om de band 
tussen (aanstaande) ouders en 
kinderen te versterken. 

Het huis van het Kind Koksijde 
biedt kansen aan elk kind en 
iedere jongere in Koksijde om 
zichzelf maximaal te ontplooien. 
Met bijzondere aandacht 
voor kwetsbare gezinnen en 
kinderen. 

Meer info: 
www.koksijde.be/huisvanhetkind

Het Huis van het Kind Koksijde koos zes interessante thema’s voor je uit. 
Onderwerpen waaruit je als ouder of opvoeder leert. Of personen bij wie 
je je licht kan opsteken als je het even niet meer weet. Want ook dat is 
opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. En dat is oké.

	Â Slaapt de kleine al?’ door Ada Van Moorhem  
op dinsdag 4 mei om 19.30 uur in de bibliotheek
	Â Opendeur speelotheek De Speelkriebel  
op woensdag 5, 12, 19 en 26 mei (14-17 uur), Zeelaan 42 
	Â Work-out voor jonge ouders met kinderen (door Tim Steurbaut)  
op woensdag 12 mei om 18 uur, online
	Â Hooggevoeligheid bij kinderen door Anja Claeys  
op donderdag 20 mei om 19.30 uur in de bibliotheek
	Â Boekstartdag voor de allerkleinsten  
op zaterdag 22 mei: 10-12 uur en 14-17 uur in de bibliotheek
	Â Work-out voor tieners (door Elona Larcin)  
op dinsdag 25 mei om 19 uur, online

Alle activiteiten zijn coronaproof. Lezingen vinden online plaats als de 
coronamaatregelen dat vereisen. 

Lees het volledig programma en alle praktische informatie op 
www.tij-dingen.be
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sport

Drie nieuwe padelterreinen 
voor TC Koksijde 
Het tennishoofdstuk is een mooi verhaal in onze gemeente. Nu trekt 
Lokaal Bestuur Koksijde volop de kaart van padel, de sporthype van het 
moment. Dankzij de komst van drie nieuwe padelterreinen, waarvan 
twee overdekt, zullen de leden van Tennis en Padel Club Koksijde over 
zes terreinen beschikken. Met in totaal zes stuks droomt de club zelfs van 
de organisatie van een internationaal toernooi.

In 2012 opende TCK het nieuwe tenniscomplex met vier binnenterreinen, 
zeven buitenterreinen en een splinternieuw clubhuis. Vijf jaar later volgde 
de opening van de eerste padelterreinen en het succesverhaal zet zich 
voort. Onze tennis- en padelclub blijft groeien: met 1.035 leden is TCK de 
op één na grootste van West-Vlaanderen. Het padelverhaal speelt hierin 
een belangrijke rol. 

Groene zone
De kostprijs van de nieuwe terreinen neemt Lokaal Bestuur Koksijde 
voor de helft op zich, de overige vijftig procent wordt betaald door de 
club. De gemeente investeert ook in omgevingswerken. De nieuwe 
padelterreinen worden mooi geïntegreerd in de omgeving dankzij een 
groene zone. De drie terreinen komen op het meest zuidelijke tennisveld 
(nummer één). Het gaat om een investering van 270.000 euro, de 
omgevingswerken niet inbegrepen. Dit najaar zou de uitbreiding een feit 
moeten zijn.

Herygersroute 
krijgt label 
Kindvriendelijke 
mountainbikeroute
Sport Vlaanderen baseerde 
zich op enkele criteria zoals 
de afstand (minder dan 
20 kilometer), de vlotte 
berijdbaarheid, de faciliteiten 
en extra belevingen 
(picknickplaats, speeltuin) op de 
route. 

Schrijf je in 
voor onze 
zomersportkampen

Surf naar 
www.koksijde.be/kampenaanbod. 
Je vindt er ook andere 
opvangmogelijkheden.   
Meer op www.tij-dingen.be
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Sand Yacht Club van Oostduinkerke (SYCOD)

“Unieke ligging tussen twee duinen”

Kim Casteleyn (sportief manager): “SYCOD 
staat in de eerste plaats voor gezelligheid. 
Bestempel ons gerust als een familieclub We 
laten de jeugd kennismaken met de zee en het 
strand. Onze sportwerking start vanaf vijf jaar 
en vanaf je elfde leer je catamaranzeilen: eerst 
op de kleinere bootjes en daarna op de grote 
exemplaren. Het is moeilijk te zeggen welke 
watersportdiscipline het meest populair is, we 
hebben ongeveer evenveel zeilers, windsurfers 
en kiters in ons ledenbestand. De komst van 
de grote nieuwe watersportzone was dus 
een uitstekende zaak voor de veiligheid van 
iedereen. Onze ligging is uniek, tussen twee 
duinen met zicht op zee. Iedereen is welkom.”

special: onze surfclubs

Waai uit op zee dankzij onze surfclubs

Koksijde Yachting Club (KYC)

“Vakantiegevoel is  
altijd aanwezig”
Beachmaster Christ’l Smet: “Onze club wordt 
gekenmerkt door een mix van nationaliteiten en 
talen. We richten ons niet alleen op de locals, 
want door onze historiek hebben we leden 
uit o.a. Wallonië, Brussel, Luxemburg, Frankrijk 
en zelfs Zwitserland. Mensen van hier wanen 
zich daarom altijd op vakantie als ze naar de 
KYC komen. Tijdens de zomer organiseren we 
catamarankampen voor jong en oud. Voorts 
kan je ook kiten en organiseren we SUP- (stand 
up paddling, red.) en windsurflessen op maat. 
Watersport is een ideaal familiemoment 
dankzij de combinatie van zon, zee en wind: 
puur natuur. Onze club biedt alles veilig en 
laagdrempelig aan.” 

Info: beachmaster@kyc.be – www.kyc.be

Info: info@sycod.be – www.sycod.be
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Surfschool.be 

“Bekend dankzij 
de gezellige en 
ongedwongen sfeer”

Surfschool.be-manager Sofie Dobbelaere: 
“We staan garant voor sportief waterplezier. 
Door onze persoonlijke aanpak slagen we erin 
om mensen een leuke ervaring te bezorgen of 
zelfs een nieuwe passie aan te leren. Iedereen 
is welkom: kinderen en volwassenen die willen 
proeven van een dagje surfen en zij die er 
helemaal voor gaan. We geven van eind maart 
tot midden oktober windsurf-, golfsurf- en SUP-
lessen aan alle leeftijden en niveaus – privé of in 
groepsverband. Tijdens de zomer organiseren 
we wekelijks surfkampen, alles samen gaat 
het over ongeveer 700 kinderen en jongeren. 
De surfschool is bekend door de gezellige, 
ongedwongen sfeer: iedereen is welkom om te 
relaxen. Spring gerust eens binnen!”  

Surfclub Windekind 

“Hotspot voor overwinterende surfers”

Sven Fransen is manager en 
jeugdsportcoördinator in Surfclub Windekind: 
“Op winderige dagen vind je soms meer 
dan 200 watersporters in het zilte sop. Wist je 
dat je bij ons materiaal kan huren voor bijna 
alle surfdisciplines? Ongeveer 800 actieve 
leden genieten jaarlijks van dat aanbod. 
Vanaf je achtste kan je al op verkenning in 
watersportland. Onze jeugdwerking begeleidt 
speelvogels tot ze volwaardige watermannen 
of -vrouwen zijn. We tellen ondertussen al 120 
jonge watersporters. En we zijn ook voortrekkers 
richting het nieuw evenwicht tussen economie 
en ecologie. Dankzij onze unieke ligging is 
Windekind tijdens de wintermaanden dé hotspot 
voor (de snel groeiende groep) overwinterende 
surfers.” 

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

Info: sven@surfclub-windekind.be – www.surfclub-windekind.be
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Geboorten
Vic Moernaut
Veurne, 7 januari
zoon van Damien en Aurelie Maes 
uit Koksijde

Owen Vanoverbeke
Veurne, 2 februari
zoon van Andrew en Marie-Ange 
Rock uit Oostduinkerke

Violet Beele
Veurne, 4 februari 
dochter van Jakob en Astrid Bourry 
uit Koksijde

Maxine Crul
Veurne, 12 februari
dochter van Thijs en Celine 
Dequidt uit Wulpen

Vikas Vinck
Veurne, 15 februari
zoon van Glen en Jade Vieren  
uit Oostduinkerke

Astrid Sagaert
Veurne, 15 februari
dochter van Vincent en Fabricia 
Quagebeur uit Oostduinkerke

Lili De Ruyck
Veurne, 23 februari
dochter van Nick en Astrid 
Verhagen uit Oostduinkerke

Huwelijk
Jan Debrauwere en Sara T’Kint 
uit Koksijde (26 maart)

Overlijdens
Gilberte Maricau, 88 j.
†Veurne, 26 februari 

Ghislaine Thybaut, 90 j.
†Koksijde, 1 maart

Marie Thérèse De Voldere, 91 j.
†De Panne, 1 maart

Roger Lambregt, 85 j.
†Oostende, 3 maart

Viviane Decamps, 79 j.
†Veurne, 4 maart

Eduard Verlinden, 76 j.
†Koksijde, 6 maart

Suzanne Van Laere, 96 j.
†Veurne, 7 maart

Frieda Schaecht, 67 j.
†Oostende, 13 maart

Godelieve Vermeersch, 85 j.
†Koksijde, 14 maart 

Françoise Fauconnier, 86 j.
†La Louvière, 15 maart

Jean-Pierre Del Puppo, 73 j.
†Veurne, 19 maart

Germain Vanden Bussche, 88 j.
†Koksijde, 20 maart

Blanche Dehouck, 85 j.
†Koksijde, 20 maart

Pierre Depauw, 74 j.
†Veurne, 27 maart 

Huguette Podevijn, 85 j.
†Koksijde, 27 maart

Christian Glas, 72 j.
†Koksijde, 27 maart

Christiane Proot, 73 j.
†Koksijde, 27 maart

Jean-Pierre Van Hamme, 71 j.
†Veurne, 27 maart

Xavier Van Belle, 52 j.
†Koksijde, 30 maart

Norbert Vercoutter, 82 j. 
†Veurne, 31 maart

burgerlijke stand

BE-Alert verwittigt 
je bij noodsituaties 

Een grote brand, stormschade 
of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in onze 
gemeente, willen we jou graag 
snel verwittigen. Daarom maakt 
Lokaal Bestuur Koksijde gebruik 
van BE-Alert, een systeem dat je 
meteen op de hoogte brengt 
van een noodsituatie: via sms, 
e-mail of telefonisch.
BE-Alert stuurt een bericht 
uit naar iedereen op wie de 
noodsituatie impact heeft. Zo 
krijgen alle betrokken inwoners 
snel de nodige aanbevelingen, 
bv. als de coronamaatregelen 
worden aangepast.  

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

Belpop Bonanza: 
Viertoren lanceert 
fietsroute met een 
muzikaal tintje 
Ga op muzikale ontdekkingstocht 
in onze regio.  
De intergemeentelijke 
samenwerking Viertoren zorgt voor 
beweging dankzij deze fietsroute 
die De Panne, Veurne, Nieuwpoort 
en onze gemeente met elkaar 
verbindt. Het traject brengt je naar 
zestien plaatsen die verbonden zijn 
met muziek. 

De Belpop Bonanza fietsroute is 
uitgestippeld door Jan Delvaux 
en Jimmy Dewit (beter bekend 
als deejay Bobby Ewing, red.) die 
al jaren onder diezelfde noemer 
theatershows, muziek en radio 
maakt over Belgische popmuziek. 
De fietsroute is ongeveer 43 
kilometer lang. Op elke locatie vind 
je een bordje met een QR-code 
die toegang geeft tot een film- of 
audiofragment met anekdotes 
over de lokale muziekgeschiedenis. 
Van Will Tura tot Samson en Gert. 

Het plan vind je bij de 
toeristische diensten van 
de Viertoren-gemeenten. 
Download het parcours op 
www.belpopbonanza.be en 
www.viertoren.be.

Het gemeentehuis van Koksijde vormt van 24 t.e.m.  
27 september het decor voor de vierde editie  
van Koket Koksijde. Belgische en internationale 
floristenteams brengen meesterlijke bloemendecoraties 
met een knipoog naar onze culinaire badplaats: 
bloemen met smaak. Deze rode draad is geïnspireerd 
door de nabijheid én het jubileumjaar van de 
Koksijdse Hotelschool Ter Duinen en Horeca Koksijde. 
Met de initiatiefnemer Ides Leys en bloemsierkunstenaar 
Jo Pattyn in gedachten brengt het thema een florale 
ode die tot de verbeelding spreekt.

De Pastorale Eenheid Ster der Zee brengt de kruisweg van Jezus 
in beeld: neem een kijkje op het Sint-Pieterskerkhof in Koksijde-
Dorp voor 13 mei. Lees meer op www.tij-dingen.be

24
27
september

bloemen met smaak

KOKET
KOKSIJDE

www.visitkoksijde.be
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in woord en beeld
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1. Bloemenmarkt
Op zaterdag 3 april vond de Bloemenmarkt plaats  
in de Jaak Van Buggenhoutlaan. Je trof kramen aan 
vol heerlijk geurende bloemen en planten.  
In samenwerking met het Bloemencomité. 

2. Dienst Toerisme pakt uit met openluchtspel
Het spel heeft de beleving van een echte 
escaperoom. Met een digitale kaart navigeer je  
met de fiets door onze gemeente. Je missie?  
De locatie achterhalen van het gezonken schip  
Het Wapen van Amsterdam. Alle info en inschrijven 
via: www.visitkoksijde.be/escapegame

3. We zijn opnieuw een FairTradeGemeente 
Voor het veertiende jaar op rij draagt Koksijde de 
titel van FairTradeGemeente. Deze campagne 
streeft naar een waardig bestaan van boeren 
en producenten wereldwijd. Uitgangspunt is dat 
onze voeding en producten in goede werk- en 
milieuomstandigheden worden gemaakt en dat daar 
een eerlijke prijs tegenover staat.

4. Airbus A400M op bezoek in Koksijde
Heb je dit transportvliegtuig zien vliegen eind maart? 
De bemanning voerde oefenvluchten uit boven 
onze gemeente. Gouverneur Carl Decaluwé en 
burgemeester Marc Vanden Bussche bewonderden 
dit prachtig staaltje techniek van dichtbij.

5. Duurzame verplaatsingen in Koksijde
Lokaal Bestuur Koksijde wil meer inzetten op duurzame 
dienstverplaatsingen. Fietshandelaar O’ Velo uit 
Oostduinkerke leverde twee elektrische bakfietsen. 
De komende maanden worden nog vijf gewone 
elektrische fietsen geleverd.

4
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vereniging in de kijker

“Vespa’s doen je wegdromen 
naar die typische Toscaanse 

landschappen”

Sinds oktober van vorig 
jaar heeft onze gemeente 
er een officiële Vespa-club 
bij. Ondanks de praktische 
coronaproblemen, telt de 

vereniging al ruim 50 leden. 
Voorzitter Pieter Brys is daar 
terecht trots op en verlangt 

naar het moment dat hij 
terug zorgeloos de wijde 

wereld mag insjezen met zijn 
Vespa. 
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Tij-dingen: Vespa-club Koksijde: waarvoor staat 
jullie vereniging?
Pieter Brys: “We zijn levensgenieters die de streek 
graag verkennen met onze Vespa. Onze club is 
een officiële Vespa-club die aangesloten is bij de 
Belgische federatie Vespa-club Belgium. Ons doel? 
Alle Vespa-rijders uit de streek samenbrengen. 
Iedereen is welkom (vanaf 125cc): dat geldt voor 
nieuwe modellen, maar ook als je met een oldie rijdt. 
Bestuurders spreken af in het clubhuis La Scaligera 
waar ze de passie voor de Vespa delen.”

“We dromen van een event  
waarbij alle Vespa-rijders uit België 
op bezoek komen” (Pieter)

T-d: Welke activiteiten organiseren jullie in normale 
omstandigheden?
Pieter: “We spreken regelmatig af om tijdens het 
weekend een rit te maken. Maandelijks staat een 
dagrit van ongeveer 90 kilometer op het programma 
waarvoor onze leden zich kunnen inschrijven. Eén 
keer per maand maken we ook een matineerit: dan 
vertrekken we ‘s morgens en zijn we op tijd terug voor 
een aperitief bij een zaak hier in de buurt.”

T-d: Gooit corona ook bij jullie roet in het eten? 
Hoe zag het afgelopen jaar eruit?
Pieter: “Onze club staat nog maar in de 
kinderschoenen en is opgericht in volle coronatijd 
(oktober 2020). Ook wij moesten al enkele activiteiten 
schrappen. Maar ik blijf positief: we hebben al meer 
dan 50 leden. Hiervan konden we vorig jaar alleen 
maar dromen. Nu vinden onze ritten plaats volgens 
de geldende coronamaatregelen”

T-d: Wat brengt de toekomst?
Pieter: “We kijken uit naar enkele ritten naar 
bevriende clubs in Brugge, Oostende, Ieper en 
Roeselare, maar in de eerste plaats hopen we 
natuurlijk zo snel mogelijk zorgeloos rond te rijden in 
groep. Als alles achter de rug is, willen we ook een 
Italiaanse beurs organiseren. We dromen van een 
groot evenement waarbij alle Vespa-rijders uit België 
op bezoek komen. Tegen 2025 hopen we om af te 
klokken op 100 leden en ik hoop dat we tegen dan 
een paar meerdaagse ritten of reizen achter de rug 
hebben.”

T-d: Waarom zijn jullie zo in de ban van de Vespa? 
Pieter: “Het is een totaalervaring. Als Vespa-
liefhebber draait alles in de eerste plaats om het 
iconische design van de Italiaanse scooter. Vespa’s 
doen je wegdromen naar die typische Toscaanse 
landschappen en de lekkere specialiteiten die Italië 
biedt. Dolce far niente. Genieten.” 

T-d: Heb je een leuke anekdote? 
Pieter: “Vespa Club Koksijde kreeg stamnummer 58 
van de Belgische federatie. In ons klein land zijn er dus 
veel mensen met dezelfde passie. Wist je dat er ook 
een Vespa Club Europe en World bestaat? Jaarlijks 
is er een gastland dat een groot event organiseert 
waarop clubs van over de hele wereld afkomen.”

T-d: Wat moeten de lezers van Tij-dingen zeker nog 
weten? 
Pieter: “Iedereen met een Vespa kan lid 
worden van onze club. Doe je aanvraag via 
www.vespaclubkoksijde.be of bij Frederik in La 
Scaligera. Het lidgeld bedraagt 20 euro. Je bent nooit 
te oud om met de Vespa te leren rijden.”

Info: voorzitter Pieter Brys (vespaclubkoksijde@gmail.com – 0496 971 486) of www.vespaclubkoksijde.be
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Tij-dingen: Volgende zomer organiseer je de 
tweede editie van Live aan Zee. Hoe kwam dit idee 
tot stand?
Aron Sirjacobs: “Toen die dekselse lockdown 
maar bleef duren ging ik op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Ik organiseerde nog nooit een show 
met liveacts. Er komt veel meer bij kijken dan 
gewoon deejays boeken. Het was een geslaagd 
optreden, een uitstekende ervaring. Alles werd 
integraal afgespeeld, terwijl je op televisie vaak 
kijkt naar gemonteerde beelden. Je kan de 
editie van 19 december opnieuw beluisteren via 
www.liveaanzee.be.”

T-d: Hoe reageerden de artiesten zelf op het 
initiatief? En het publiek?
Aron: “Alle muzikanten stonden te popelen om 
terug op te treden. Ikzelf vond het ook tof om nog 
eens achter de draaitafels te staan. De respons van 
de Koksijdenaars was enorm met meer dan 20.000 
virtuele toeschouwers.” 

T-d: Was het als artiest niet moeilijk om op een 
podium te staan zonder die interactie met het 
publiek?
Aron: “Verrassend genoeg ondervond niemand 
problemen. Integendeel, Ozark Henry vroeg live naar 
een verzoeknummer. En Wim Soutaer liet het publiek 
van thuis uit meezingen met zijn hit Allemaal.” 

Beluister de vorige editie  
van Live aan Zee via 
www.liveaanzee.be (Aron)

T-d: Welke werkpunten neem je mee naar de 
komende editie?
Aron: “We merkten dat we misschien nog meer 
interactie moeten creëren. Onze liveshow duurde vijf 
uur, dat was misschien te veel om in één keer uit te 
zenden. Daarom splitsen we de volgende keer op in 
verschillende fases.”

T-d: In het najaar van 2019 opende je de deuren 
van de Contract Club in Gent. Corona gooit ferm 
roet in het eten? Hoe hou je het hoofd boven 
water? 
Aron: “Het is een lastige periode voor alle 
clubeigenaars. We waren nog maar zeven maanden 
open en de deuren gingen onverbiddelijk dicht.  
Ik probeer vooral te denken aan de periode na 
corona en hoe leuk de feestjes dan zullen zijn.  
Deze tijd gebruik ik om events voor te bereiden.  
Ik hou me ook bezig met pop-upactiviteiten zoals  
een podcast in Gent.”

T-d: Twee zomers geleden organiseerde je de 
eerste editie van Helmgras. Wat is de insteek van 
het festival?
Aron: “Toen ik jonger was, ging ik naar Xbeach 
festival. Nu dat event niet meer plaatsvindt, wilde 
ik een alternatief bieden aan de jeugd. De locatie, 
naast de kapel Ster der Zee, is de ideale setting. 
We hopen de komende jaren verder te groeien en 
te evolueren naar een volwaardig festival. Voor de 
zomer van 2021 is het nog steeds koffiedik kijken. We 
zijn volop bezig met alle voorbereidingen, maar het 
blijft afwachten.”

T-d: Wat betekent de gemeente Koksijde voor jou?
Aron: “Heel simpel: mijn leven speelt zich hier 
grotendeels af en al mijn familieleden wonen hier nog 
steeds. Ik zal hier nooit vertrekken.”

Hart voor lokale producten

“Binnenkort start ik met een lokale webshop. De 
webpagina is nog in volle ontwikkeling, maar zal 
binnenkort af zijn. Bedoeling is om de Westkust en 
zeker onze gemeente extra in de kijker te zetten.  
Zo lanceren we de jaarlijkse garnaalsoepverkoop 
van de Koninklijke Orde van de Paardevisser 
digitaal.” Ook van de partij: het St.-Idesbaldbier of 
bier en paté van Heroes. 

Lokale winkeliers kunnen zich aanmelden. Aron 
beperkt zich voorlopig tot zomerse producten die 
een link hebben met de regio.  
Meer weten? Surf naar www.shopaanzee.be 

een babbel met
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“Met Helmgras willen we 
uitgroeien tot een  
volwaardig festival” 

Twee zomers terug was er de 
eerste editie van het festival 
Helmgras. Het was geen simpel 
jaar voor deejay-organisator 
Aron Sirjacobs. Gelukkig bleef 
hij niet bij de pakken zitten 
en lanceert hij binnenkort 
meerdere initiatieven. Aron is 
ook de man achter het lokaal 
livestreamconcert Live aan Zee. 
Genoeg gespreksstof dus voor 
een babbel met Tij-dingen.
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de fakkel

De fakkel  
van Koksijde:  
Ineke Kerkhof
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. 
Emily Brondeel kreeg de fakkel in april en 
gaf die door aan Ineke Kerkhof.

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je 
doet en waar je vandaan komt.
Ineke Kerkhof: “Ik ben geboren en getogen in 
Oostduinkerke, met een tussenstop van 3 jaar in 
Brazilië. Mijn ouders zijn afkomstig van het Kortrijkse, 
maar papa was piloot en is uiteindelijk in Koksijde op 
de luchtmachtbasis beland, als piloot van de Seaking. 
Ik heb twee prachtige kindjes : Bruna (12) en Mika 
(10), een fantastische pluszoon Lewis (7) en met mijn 
vriend Bono heb ik nog een guitig achterkomertje 
Billie (8 maanden). Dus leven genoeg in de brouwerij! 
Ik ben leerkracht van opleiding en geef al mijn hele 
carrière les in Leefschool De Letterzee in Koksijde. 
Naast mijn job op school geef ik ook workshops aan 
professionelen Leerstudio. Sinds kort ben ik ook op 
de W.IJ.S.-kar gesprongen. Met W.IJ.S. (workshops-
IJsbergdidactiek-speels) geven we rekensessies aan 
kinderen op een speelse manier. We brengen hen 
op een leuke manier inzichten bij. Doordat ze het 
gedaan en gezien hebben, creëer je een stevige 
basis die ze voor altijd meehebben en waar ze verder 
op kunnen bouwen.”

T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Ineke: “Even uitwaaien aan zee of gezellig samenzijn 
met familie of vrienden en wat tetteren of iets drinken. 
Iets dat nu helaas niet mag en ik echt wel mis.”

T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Ineke: “Op dit moment lopen mijn hobby’s thuis rond 
(lacht). Als het weer warmer wordt, zou ik graag terug 
beginnen met watersporten. Op zee, met de wind in 
je gezicht… Het is de beste manier om je hoofd leeg 
te maken. En een yogales neem ik ook graag mee.”

T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Ineke: “Genieten zit voor mij in kleine dingen. Samen 
met het gezin iets doen of eens weggaan. En dat 
hoeft niet ver te zijn, niet op hotel of zo, maar gewoon 
de auto in en weg. Of met vrienden samenzitten voor 
een apero of een BBQ. En dan nog liefst ongepland.”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Ineke: “De zee en het strand, de rust en de natuur. 
De drukte in de zomer en de kalmte in de winter. 
Maar ook dan is er altijd iets te doen: cultuur in 
cultuurcentrum CasinoKoksijde, de bioscoop, veel 
sportmogelijkheden. En het kleinschalige: iedereen 
kent iedereen en spreekt nog met elkaar.”

T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen 
of te verhuizen?
Ineke: “Zoals ik al zei, woonde ik ongeveer drie 
jaar in Brazilië. Ook een supertof land, maar toen ik 
terugkeerde, voelde het echt als thuiskomen.”

T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van 
jou en waarom?
Ineke: “Els Snauwaert, mijn ‘zusje’. Els heeft mij 
ingewijd bij de reddingsdienst en daar is onze 
vriendschap begonnen, op het strand aan Dunepark. 
Op Els kan je altijd rekenen, ze is een rots die er staat. 
Zowel voor heel serieuze gesprekken als voor zalige, 
eeuwigdurende uitgaansavonden. Ze heeft een 
duidelijke visie, weet wat ze wil en gaat ervoor. Op 
professioneel vlak behoort ze tot de top van België en 
dat is misschien te weinig geweten. Hoewel dat voor 
Els ook niet hoeft. En net dat siert haar. ”
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casino

CasinoKoksijde brengt 
Willy Sommers naar 
woonzorgcentra:  
laat de zon in je hart
In de woonzorgcentra hakte de coronacrisis er stevig in. De 
menselijke tol was hoog. En heel wat senioren kregen amper de 
kans om de (klein)kinderen te zien. Daarom bood cultuurcentrum 
CasinoKoksijde deze bewoners een namiddag zonder zorgen aan: 
een paar uur mijmeren over vervlogen tijden. In samenwerking met 
Cultuurconnect zorgde CasinoKoksijde voor een livestreamconcert 
in woonzorgcentra Dunecluze en Armonea.

Op dinsdag 9 maart genoten de bewoners van een liveconcert 
van Willy Sommers die optrad in het cultuurcentrum van Lier. De 
tour Sommers of 69 bracht hen terug naar the summer of love. Een 
periode waarin de ene hit de andere opvolgde. Denk aan Sugar, 
Sugar van The Archies, Those Were The Days van Mary Hopkin en 
Sorry Suzanne van The Hollies. Willy vergat natuurlijk zijn eigen hits niet, 
goed voor vijftig jaar muziekgeschiedenis. En de bewoners genoten.

Westhoek 
Academie Koksijde 
en CasinoKoksijde 
werken samen
De deuren van het cultuurcentrum 
blijven voorlopig gesloten. En ook 
de leerlingen van de Westhoek 
Academie Koksijde kunnen de 
lessen niet bijwonen zoals vroeger. 
Geen reden om bij de pakken te 
blijven zitten. Begin dit jaar riepen 
we handelaars en inwoners op 
om een venster ter beschikking te 
stellen van leerlingen van de WAK. 
Uit de vele inzendingen werden tien 
locaties geselecteerd. 

Op www.casinokoksijde.be en 
www.westhoekacademie.be vind 
je een overzicht. Ideaal voor een 
fietstocht of wandeling?
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sociale media

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

 sarahvm
 Oostduinkerke

 bieke.be
 Hoge Blekker Koksijde

 wedhigan13
 Koksijde

 chrissie.vanaelst
 Koksijde

 philippetondeur1
 Koksijde

 a_stx19
 Koksijde

 michaelt.bw
 Koksijde

 stevebenoit1
 Oostduinkerke

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

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

Volgende editie
	Â Kunstencentrum Ten Bogaerde: expo DACH (i.s.m. S.M.A.K.) 

	Â Zomer in Koksijde: laatste stand van zaken 

	Â Westhoek Academie Koksijde: (virtuele) tentoonstellingen

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

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

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

Tij-dingen ging in druk op 19 april.
Met wijzigingen na die datum kon de 
redactie geen rekening houden.

Getijden mei
dag hoogwater laagwater

za 1 04:31 en 17:00 11:30 en 23:50
zo 2 5:23 en 17:58 12:18
ma 3 6:27 en 19:07 0:42 en 13:14
di 4 7:41 en 20:19 1:46 en 14:19
wo 5 9:00 en 21:37 2:57 en 15:32
do 6 10:26 en 22:52 4:17 en 17:11
vr 7 11:31 en 23:47 5:40 en 18:17
za 8 12:18 6:35 en 19:02
zo 9 0:30 en 12:57 7:18 en 19:39
ma 10 1:06 en 13:32 7:56 en 20:12
di 11 1:41 en 14:06 8:30 en 20:44
wo 12 2:15 en 14:39 9:01 en 21:13
do 13 2:47 en 15:10 9:31 en 21:42
vr 14 3:16 en 15:34 9:58 en 22:10
za 15 3:43 en 15:59 10:25 en 22:39
zo 16 4:13 en 16:28 10:55 en 23:11
ma 17 4:48 en 17:05 11:28 en 23:49
di 18 5:31 en 17:51 12:11
wo 19 6:28 en 18:58 0:44 en 13:19
do 20 7:56 en 20:36 2:13 en 14:43
vr 21 9:17 en 21:47 3:24 en 15:50
za 22 10:22 en 22:45 4:28 en 16:56
zo 23 11:17 en 23:36 5:33 en 18:02
ma 24 12:06 6:33 en 18:58
di 25 0:24 en 12:52 7:24 en 19:47
wo 26 1:09 en 13:37 8:12 en 20:33
do 27 1:55 en 14:23 8:57 en 21:18
vr 28 2:41 en 15:09 9:42 en 22:04
za 29 3:29 en 15:57 10:27 en 22:50
zo 30 4:19 en 16:48 11:13 en 23:38
ma 31 5:13 en 17:43 12:02

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Word brandweervrijwilliger. Solliciteer nu!
Meer info > vrijwilliger.brandweerwesthoek.be

Ook in Koksijde en Oostduinkerke gaan we voor elkaar 
door het vuur. Lees meer vanaf pagina 8 of surf naar www.tij-dingen.be

Eén team.
Eén familie.


