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koksijde verbeeldt

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be

Résidence du Blekker
Tijdens het interbellum verschenen
de eerste appartementsgebouwen
in Koksijde. In de Zeelaan, op de
hoek met de Panoramalaan,
zien we zo’n modernistisch
appartementsblok. Architecten
Schaessens en Devroye lieten dit
pand optrekken in 1935. Rechts
staat de Hoge Blekkermolen die
tijdens WO II werd gebombardeerd.

Résidence du Blekker is symmetrisch
opgebouwd. De ingang ligt onder
een afgeronde betonnen luifel
met daarachter het trappenhuis,
dat nog steeds authentiek is. De
raampartij is beeldbepalend.

Onroerenderfgoedgemeente
Koksijde voert een onroerenderfgoedbeleid. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk
instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke
restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de
zogenaamde viersterrenwoningen.
Info: 058 53 21 05. Lees meer op www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente
En natuurlijk ook: www.tij-dingen.be
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voorwoord

De burgemeester aan het woord
In juni loert de zomer om de hoek. Onze toeristische gemeente maakt zich op voor de drukste periode
van het jaar. Nog niet helemaal de zomer die we voor ogen hadden, maar we komen er wel. De warmere
temperaturen zorgen er voor dat ons gemoed er wel bij vaart. De Garnaalstoet gaat niet door, maar we
bieden een coronaveilig alternatief aan. En onze kunstliefhebbers worden beloond voor het geduld met de
opening van Dach.
Tij-dingen: Onze horecazaken mogen opnieuw
klanten ontvangen. Zit je zelf graag op een terrasje?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Zeker weten.
Het is één van de topbezigheden van de Belgen.
Samen met vrienden of familie iets drinken of eten op
een terrasje. Genieten van het leven. En in Koksijde is
er keuze genoeg. Maar ik kijk – net als iedereen – nog
meer uit naar het moment dat we allemaal terug
naar een normaal leven kunnen. De coronacrisis eiste
veel inspanningen van onze zelfstandigen en hoe
langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.”
T-d: Koksijde zit goed op schema voor de
vaccinaties?
Burgemeester: “Ondertussen kreeg meer dan de
helft van de Koksijdenaars al minstens één vaccin.
Dus dat gaat goed vooruit. Tegen 11 juli zouden zelfs
alle volwassenen uit Koksijde hun eerste prik moeten
krijgen. Vanaf dan kunnen we echt richting normaal
leven. Sowieso verwacht ik een goede zomer, de
warmte zal ons deugd doen. Een ideaal moment om
de batterijen op te laden.”

T-d: De Garnaalstoet gaat niet door, maar we
kijken uit naar het alternatief programma?
Burgemeester: “Inderdaad, helaas geen
Garnaalstoet, toch wel een hoogtepunt in onze
gemeente. Ik vind het vooral jammer voor alle
figuranten en verenigingen die zich hier elk jaar voor
inzetten. Gelukkig smaken de garnalen daardoor
niet minder lekker. En volgend jaar gaan we voor een
volwaardige editie.”
T-d: Met de tentoonstelling Dach zetten we Koksijde
nog maar eens op de kunstkaart?
Burgemeester: “Door de coronamaatregelen werd
de expo vorig jaar uitgesteld en ik ben dus heel
blij dat het dit jaar wel lukt. Ga dus zeker langs in
Ten Bogaerde, want het is een toptentoonstelling,
mogelijk gemaakt door de goede relaties met
Philippe Van Cauteren van het S.M.A.K. Een
mooi staaltje teamwork van onze cultuurmensen
waaronder schepen Anseeuw, Ann-Sofie Beun,
Niko Goffin en Nele Bouquillon. Ik hoop dat dit de start
is van een langdurige samenwerking.”
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bestuur

Shop lokaal met de KoksijdeBon
Kersverse
ouders krijgen
KoksijdeBon als
geboortepremie
De gemeenteraad besliste
eind april dat de KoksijdeBon
de opvolger wordt van de
traditionele geboortepremie.
Lokaal Bestuur Koksijde stort
niet langer 200 euro op je
rekening. Sinds 1 mei krijgen de
trotse mama of papa datzelfde
bedrag via de KoksijdeBon.
Zo maken we de ouders (in onze
gemeente gedomicilieerd, red.)
én onze lokale handelaars blij
met het heuglijke nieuws.
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Ben je op zoek naar een leuk, origineel en lokaal cadeau? Dankzij de
KoksijdeBon geniet je een jaar lang van wat onze handelaars bieden.
Iedereen kan deze bon online kopen. Met één klik bepaal je zelf
hoeveel je aankoop waard is. Ook Lokaal Bestuur Koksijde gebruikt de
KoksijdeBon voor eigen acties. Een win-winsituatie dus!
Hoe werkt het?
De KoksijdeBon heeft een unieke QR-code. Bij een aankoop scant de
handelaar deze code. Het bedrag van aankoop wordt afgetrokken van
het totaal. Zo kan je met het resterende bedrag terecht bij een andere
handelaar. De KoksijdeBon is één jaar geldig.
Waar koop ik mijn KoksijdeBon?
De KoksijdeBon koop je online via www.visitkoksijde.be/koksijdebon
of de dienst Toerisme. Ook voor het overzicht van de deelnemende
handelszaken kan je er terecht.
Handelaars: schrijf je in
Ben je handelaar en nog niet ingeschreven: waar wacht je op?
Inschrijven is gratis, via een link op de website. Surf naar
www.koksijde.be/koksijdebon en doe het nu!

Werken aan Hagedoornstraat
en Lusthuisjesstraat naderen
eindfase
De werkzaamheden duren iets langer dan aanvankelijk
gepland. Toch proberen de nutsmaatschappijen de meeste
overkoppelingen van oude naar nieuwe leidingen tegen het
bouwverlof uit te voeren. De overige worden halfweg augustus
ingepland. Om de hinder te beperken, moeten er tegen het
bouwverlof zoveel mogelijk funderingen aan de opritten liggen.

Aangepaste planning kruispunt Pierre Sorrellaan
De aanleg van het voetpad is ondertussen uitgevoerd. Het
kruispunt Pierre Sorrellaan-Schoonzichtstraat wordt pas na
de zomer opgebroken. De exacte planning vind je begin
september op onze website.
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.

Let jij op voor
internetfraude als
je online bent?
Digitale oplichting komt
meer voor dan je denkt.
Een voorbeeld hiervan is
phishing, een vorm van
internetfraude door mensen
te lokken naar valse websites
waar je nietsvermoedend
inlogt met jouw gegevens.
Klik dus niet zomaar op een
link en geef nooit persoonlijke
gegevens zoals paswoorden
en pincodes door. Heb je iets
verdacht gezien? Mail naar
verdacht@safeonweb.be.
Tips nodig om veilig te surfen?
Check safeonweb.be, kies
de juiste taal en klik op Veilig
internetten.
In de val getrapt? Doe snel
aangifte bij PZ Westkust,
verwittig je bank en wijzig al je
wachtwoorden.

Schrijf je in: infomoment sociale woningen Robert Vandammestraat
Woonmaatschappij IJzer en Zee plant de bouw van sociale woningen in de R. Vandammestraat, op de
voormalige site van de Goazepulle (voormalige terreinen Gaselwest). De toelichting vindt online plaats op
woensdag 9 juni om 19 uur. Schrijf je in, ten laatste op 7 juni, via stedenbouw@koksijde.be.
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Kids-ID steekt in een nieuw jasje
De nieuwe kaart heeft een andere kleur en is moeilijker te
vervalsen en dus veiliger. Deze vernieuwing zorgt ervoor dat onze
reisdocumenten universeler worden. Kinderen van 0 tot 12 jaar
kunnen een kids-ID krijgen. De Kids-ID is geen verplicht document
in België, maar wel voor reizen naar het buitenland (waar geen
reispas of internationaal paspoort vereist is).
Doel nieuwe Kids-ID
Â vervalsing bemoeilijken (dankzij het vernieuwde design)
Â gegevens op de kaart zijn in overeenstemming met de
internationale ICAO-vereisten
Â veilig en universeel reisdocument: integratie contactloze
RFID-chip en tweedimensionale barcode
De lay-out komt overeen met de nieuwe eID. Ook hier vind
je de foto nu aan de linkerkant. Op de achterzijde staat een
geperforeerde afbeelding van de foto. De geboorteplaats is
raadpleegbaar via de contactchip.
Ongewijzigde procedure
De aanvraagprocedure van een Kids-ID wijzigt niet. De prijs
(6,60 euro) en leveringstermijn (3 weken) blijven identiek. Je
huidige Kids-ID blijft geldig tot het einde van de geldigheidsperiode
(behalve bij diefstal, verlies of als je Kids-ID moet worden
vervangen). Meer info lees je op www.tij-dingen.be.
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Wekelijkse
markten in
Koksijde en
Oostduinkerke
De vrijdagmarkt van Koksijde
vindt nog steeds plaats in de
Jaak Van Buggenhoutlaan
(stuk tussen Ter Duinenlaan en
kruispunt Zeelaan).
Wanneer? Elke vrijdag van
8 tot 13 uur
De openbare dinsdagmarkt
van Oostduinkerke vindt vanaf
juli plaats op de Zeedijk van
Oostduinkerke. Tijdens de
maand juni en vanaf oktober
ga je naar de markt op het
plein voor de Sint-Niklaaskerk.
Wanneer? Elke dinsdag van
8 tot 13 uur

StAPwest

Dankzij StAPwest beleef je plezier aan muziek,
woordkunst en dans
Kinderen starten vanaf de basisschool in de domeinen muziek, woordkunst drama en dans.
Ze bespelen hun favoriete instrument en beleven een eerste ervaring op het podium,
als acteur of verteller. Daarna volgt de begeleiding tot zelfstandige kunstbeoefenaars.
Volwassenen volgen een vooropleiding of krijgen een eigen lessentraject.

Muziek
Wil je zelf een instrument leren bespelen? StAPwest biedt een brede waaier aan opleidingen
en instrumenten aan en er zijn aparte cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Snaarinstrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, gitaar, elektrische gitaar
Toetsinstrumenten: piano, orgel, klavecimbel
Houten blaasinstrumenten: dwarsfluit, altfluit, piccolo, klarinet, saxofoon*, hobo, fagot
Koperen blaasinstrumenten: trompet*, bugel, trombone, euphonium, tuba
Slagwerk: drum*, vibrafoon, marimba, pauken
Zang
*saxofoon, trompet en drum zijn nieuw in het aanbod

Woordkunst-Drama
Wil je graag op een podium staan? Vertel je graag verhalen? Stel je droom niet uit. StAPwest
helpt je om op het podium te schitteren. Duik in de wondere wereld van spreken, spelen en
fantaseren.

Dans
StAPwest staat voor een hoogstaande opleiding waarbij dansplezier centraal staat. Voor de
kleinsten zijn er initiaties, jongeren en volwassenen hebben de keuze tussen klassieke (ballet)
en hedendaagse dans.
Praktisch
Inschrijven (t.e.m. 30 september) en meer info: www.stapwest.be & www.tij-dingen.be.
Contact: stapwest@koksijde.be – 058 53 33 80 – Helvetiastraat 47/2
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oksijde kort
Download de app 112 BE
Heb je snel hulp nodig of zie je
iemand die in gevaar is? Zet de
applicatie 112 BE op je smartphone.
En verwittig de brandweer,
ambulance of politie in één knop.
Het belangrijkste voordeel is dat je
de noodnummers niet langer meer
moet onthouden. Je klikt op het
icoontje afhankelijk van welke hulp
je nodig hebt. Natuurlijk blijven de
noodcentrales ook bereikbaar via
vaste telefoon en GSM. Bekijk de
filmpjes op www.tij-dingen.be

Oproep:
coronacompensatie voor
verenigingen is mogelijk

Child Focus pakt uit met
universele preventiecampagne
Het doel van deze campagne is dat
elk kind in België zijn of haar Max kiest,
een vertrouwenspersoon die luistert als
er twijfels, vragen of problemen zijn.
Hierdoor hoopt Child Focus problemen
te voorkomen die gelinkt zijn aan
weglopen, seksuele uitbuiting of andere
problemen. Minderjarigen moeten
voelen dat er mensen in hun omgeving
klaarstaan om hen te helpen.
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De coronacrisis treft de sectoren
cultuur, jeugd en sport. De
Vlaamse overheid maakte
daarom 87,3 miljoen euro vrij.
De Koksijdse gemeenteraad legde
vorig jaar vast welke verenigingen
in aanmerking komen voor
een financiële compensatie:
erkende verenigingen die een
lokale socioculturele, sport- of
jeugdwerking aantonen en
een dossier indienen om een
financiële compensatie te krijgen.
Uiterlijke indiendatum is 31 juli.
Benieuwd of jouw vereniging in
aanmerking komt? Check op
www.tij-dingen.be

Wil je een eerste juridisch advies?

Vacature Escape Room:
vrijwillige gamemasters

Een advocaat geeft een eerste oriënterend advies en
verwijst je door indien nodig. Je kan hiervoor terecht
tijdens de spreekuren in de Justitiehuizen. Door
corona is het Justitiehuis in Veurne beperkt bereikbaar,
maar op woensdag (van 15 tot 17 uur) kan je bellen
op 058 62 28 19.

De dienst Toerisme lanceerde eerder
dit voorjaar de escape game. De
inschrijvingen lopen vlot binnen en
daarom zoeken we enthousiaste
gamemasters die willen helpen.
Ben je 18 jaar of ouder en fan van
escape games? Hebben smartphones
en tablets geen geheimen voor je?
Ben je positief en open ingesteld?
En ben je vaak vrij tijdens het weekend?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.
Surf naar www.tij-dingen.be en lees de
volledige vacature.

Politie Westkust verwelkomt puppy Marco
Drughond Miss krijgt er een collega bij. Sinds eind
april is Marco in dienst. Marco is de zoon van een
Mechelse (Thor) en Duitse (Tinka) herder en zag
het levenslicht op 8 maart. De reu wordt, na een
volledige opleiding, ingezet als dual purposehond. Kortom: als patrouille- en actieve drughond.
Bedoeling is dat Marco binnen twee jaar volledig
operationeel is.
11

senioren

Is sporten op latere leeftijd een goed idee?
Ja. Zonder twijfel. Onderzoek leert dat de conditie vermindert met de leeftijd. Daardoor hebben veel senioren
een slechte uithouding. En dat verhoogt de kans op hartinfarcten, suikerziekte, overgewicht en rugklachten.
De reden voor hun gebrekkige conditie? Te weinig beweging.
Elk jaar vermindert je spierkracht
Hoe ouder je wordt, hoe sneller je vermoeid bent en hoe minder kracht je hebt. Al vanaf je dertigste tot
veertigste zakt je spierkracht elk jaar met één procent. Vanaf de leeftijd van 70 jaar versnelt dit proces tot
3,5 procent krachtverlies per jaar. De remedie is gelukkig eenvoudig: meer bewegen. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat fysiek actief zijn een positief effect heeft op zowel de afname van de spiermassa als het
afweersysteem bij ouderen. Vijftigplussers die voldoende bewegen en lichamelijk actief zijn, kunnen een betere
conditie hebben dan dertigers die nauwelijks bewegen.
Vijf voordelen van sporten op latere leeftijd
Â Door regelmatig aan lichaamsbeweging te doen, blijf je langer zelfstandig.
Â Een regelmatige uithoudingstraining zorgt ervoor dat je eetlust stijgt.
Â Door te sporten, vooral in groep, maak je nieuwe vrienden.
Â Regelmatig bewegen stimuleert je geheugen.
Â Lichaamsbeweging is een van de beste middelen tegen allerlei ziekten.
Extra voordeel: bij sporten op oudere leeftijd zie je de gezondheidseffecten sneller. Al na drie tot zes weken voel
je een verbetering. Lees nog meer tips op www.tij-dingen.be

Tai chi nog niet van start
Door de coronamaatregelen kan het Sociaal Huis de
lessen tai chi niet organiseren. De voorziene opstartdatum
is 6 september. Wil je je toch al inschrijven? Dat kan via:
058 53 43 42 of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
12

Bescherm jezelf tijdens een hittegolf
De zomer is in aantocht. Een fietstocht, een dagje aan zee met de (klein)kinderen, een barbecue of misschien
een flinke schrobbeurt van je tuinterras. Allemaal veel leuker bij mooi weer. Maar wat doe je als die zalige
zomerbries een hittegolf wordt? Volg het weerbericht en neem maatregelen om problemen te voorkomen.
Voor de hittegolf
Â Drink voldoende (zeker één of anderhalve liter per dag).
Â Informeer bij je arts naar de risico’s voor jouw gezondheid, zeker als je een risicopersoon bent.
Â Neem je geneesmiddelen? Vraag dan aan je arts of apotheker of ze een negatieve invloed hebben op je
gezondheid tijdens een warme periode.
Â Ken je iemand die hulp nodig heeft? Ga dan op voorhand langs en help die persoon om zich voor te
bereiden.
Tijdens de hittegolf
Â Drink meer dan anders. Vermijd alcohol, koffie en zoete dranken.
Â Wacht niet tot je dorst hebt om te drinken.
Â Blijf binnen op de warmste momenten van de dag.
Â Beperk fysieke inspanningen. Als dit niet kan, pauzeer dan regelmatig en drink voldoende.
Â Draag lichte kledij (in katoen) in een lichte kleur.
Â Bescherm je huid tegen de zon: gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.
Â Heb je krampen, hoge koorts, hoofdpijn of een flauwte? Raadpleeg dan onmiddellijk je arts.
Â Bel onmiddellijk het nummer 112 als je lichaamstemperatuur heel hoog is (40 graden).
Na de hittegolf
Â Raadpleeg je arts als je je slecht blijft voelen.
Â Blijf genoeg drinken.
Â Rust voldoende.
13

Levenslang leren voor senioren

Je bent nooit te oud om bij te leren
Digitale media zijn niet meer weg te denken en de informatisering zet zich door. Wie niet op de digitale trein
springt, krijgt het alsmaar moeilijker. Koksijde biedt ook cursussen aan om je taalkennis te verrijken.
Â Android basis (deel 1A - beginners): donderdagvoormiddag (8.30-11.45 uur) – van 16/9 tot 2/12
Â Dagelijks computergebruik: maandagvoormiddag (8.30-11.45 uur) – van 13/9 tot 29/11
Cursussen Spaans
Â Praktisch Spaans 1 (deel 1): vrijdagvoormiddag (8.55-12.10 uur) – van 17/9 tot 21/1/2022
Â Praktisch Spaans 2 (deel 1): donderdagnamiddag (13.30-16.45 uur) – van 16/9 tot 20/1/2022
Â Praktisch Spaans 3 (deel 1): dinsdagnamiddag (13-16 uur) – van 14/9 tot 18/1/2022
Â Praktisch Spaans 4 (deel 1): dinsdagvoormiddag (8.55-12.10 uur) – van 14/9 tot 18/1/2022
Nederlands voor anderstalige senioren
Â Beginners: woensdagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 15/9 tot 19/1/2022
Â Halfgevorderden: donderdagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 16/9 tot 20/1/2022
Â Gevorderden: maandagnamiddag (13.30-15.45 uur): van 13/9 tot 17/1/2022
Spreek je al een beetje of goed Nederlands, maar wil je nog meer oefenen? Kom dan naar de spreekateliers.
De perfecte plek om je taal te verbeteren en tegelijk nieuwe mensen te leren kennen.

Praktische informatie
Alle cursussen vinden plaats in het annexgebouw (Zeelaan 44) in Koksijde-Dorp.
Contact: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34
(katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
058 53 43 42)
Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go
(058 41 51 61 – info@cervogo.be
www.cervogo.be)

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads,
iPhones, tablets, smartphones en laptops.
Breng je eigen toestel mee.
Lees meer: www.tij-dingen.be
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vaccinatie

Koksijde zorgt dat jij in het
vaccinatiecentrum raakt
Lokaal bestuur Koksijde heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat
wil tot bij het vaccinatiecentrum raakt. Of je nu met de fiets, de auto
of het openbaar vervoer komt. Weet je nog niet hoe je zelf aan het
vaccinatiecentrum raakt? Lees dan zeker verder.
Gratis pendelbus
Een gratis pendelbus verbindt het vaccinatiecentrum, het ziekenhuis van
Veurne en de stations van Veurne en Koksijde. De pendelbus sluit zo goed
mogelijk aan op het openbaar vervoer. Woon je in Wulpen? Dan kan je
een belbus reserveren met een tijdelijke halte aan het vaccinatiecentrum.
Kom je met de wagen?
De wegwijzers op het grondgebied van Veurne loodsen je vlot naar het
vaccinatiecentrum. Of geef het adres Nijverheidsstraat 8 in Veurne in je
GPS in.
Of met de fiets?
Aan de achterkant van Furnevent (Nijverheidstraat) is een ruime
fietsparking voorzien. Neem het fietspad doorheen de suikersite om tot bij
het gebouw te geraken.
Kies je voor het openbaar vervoer?
De NMBS biedt een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar
een vaccinatiecentrum verplaatst. En Lokaal Bestuur Koksijde zorgt
ervoor dat je gratis met de bus of tram naar het vaccinatiecentrum
kan gaan. Lees alle praktische info over openbaar vervoer na op
www.koksijde.be/corona/vaccinatiekoksijdenaars
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een babbel met

“Ik heb veel respect voor mijn collega’s die
terecht trots mogen zijn op hun werk “
Bij Ariane Vyvey zit Koksijde in het bloed. Ze is al jaren K-ambassadeur. Iemand met een passie voor
onze gemeente, een passie die ze graag deelt met anderen. Zo staat Erfgoeddag jaarlijks omcirkeld in
haar agenda. Dat was nu niet anders, al zag het programma er noodgedwongen wel anders uit. Enkele
vrijetijdsdiensten van Lokaal Bestuur Koksijde organiseerden een erfgoedquiz. En wie won er? Sinds 24 april
mag Ariane zich het allereerste Koksieds Erfgoedkraksje noemen. Tij-dingen zocht haar op.

Tij-dingen: Je bent Koksieds Erfgoedkraksje,
hopelijk de eerste in een lange reeks. Trots?
Ariane Vyvey: “Haha, trots is een groot woord, ik was
eerder verrast dat het zo goed ging. Ik schrok wat
van mezelf. Ik besef dat dit het resultaat is van al die
jaren bezig te zijn met erfgoed en streekgeschiedenis.
Ik ben gids bij de West-Vlaamse gidsenkring sinds
1984 en gids ondertussen al vele jaren in de
Koksijdse musea. Ik heb dus al veel zien veranderen.
Ik blijf zoveel mogelijk alle bijscholingen over
streekgeschiedenis opvolgen, dat maakt me gelukkig
en helpt me om mijn parate kennis bij te schaven.
Zoals je ziet (glimlacht).”

16

T-d: Je bent nog altijd K-ambassadeur (musea en
erfgoed). Wat geeft je daarin voldoening?
Ariane: “Omdat ik al veel jaren als gids actief
ben in Koksijde, volgde ik de opleidingen voor
K-ambassadeur. Zolang ik voltijds werk, blijft mijn
engagement eerder beperkt, maar het lukt toch
af en toe. Erfgoeddag en Open Monumentendag
zijn topmomenten voor mij. De bijscholingen geven
telkens veel voldoening. Wanneer ik met pensioen zal
zijn, hoop ik nog lang mee te draaien als vrijwilliger
binnen erfgoed en musea.”

T-d: Je bent op dit moment nog docent bij
ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende en
door je achtergrond ben je vrijwilliger in het
vaccinatiecentrum. Vanwaar dit engagement?
Ariane: “Mijn basisopleiding is psychiatrisch
verpleegkundige. Als docent verpleegkunde ben ik
vertrouwd met het toedienen van inspuitingen en
vaccins. Ik besef goed dat het opnieuw dezelfde
groep hulpverleners is die nodig is om deze job te
klaren. Daarom zijn alle handen nodig om zo snel
mogelijk iedereen gevaccineerd te krijgen.
Samen met mijn man (Stefaan Demoen, red.)
– die gepensioneerd is – hebben we ons spontaan
opgegeven om mee te helpen. Mijn man werkt dan
ook veel meer uren in het vaccinatiecentrum dan ik.”
T-d: Het vaccinatiecentrum wordt bemand door
mensen uit de zorg, die dit combineren met hun
zware job. Heb je een boodschap voor hen?
Ariane: “Een heel dikke pluim! Veel mensen uit de
zorg draaien een shift mee op hun vrije dagen. Hun
werk in de zorg motiveert hen om de klus zo snel
mogelijk te klaren. Opnieuw is het dezelfde groep
die onmisbaar is. Ik heb heel veel respect voor mijn
collega’s. We mogen terecht fier zijn op de zinvolheid
van ons werk.”
T-d: Er zijn heel wat goede redenen om je te laten
vaccineren. Wat is voor jou de belangrijkste?
Ariane: “We krijgen het virus pas onder controle
als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. De
onderlinge solidariteit is dus heel belangrijk. Laat
je niet vaccineren voor jezelf, maar doe het voor
elkaar. We maken allemaal gebruik van onze goede
gezondheidszorg, we moeten dan ook meewerken
om die recht te houden.”
T-d: Waar kijk je het meest naar uit na corona?
Ariane: “Samen met familie en vrienden rond de tafel
zitten en bijpraten.”
T-d: Tot slot, wat is je lievelingsplekje in onze
gemeente?
Ariane: “De zee. Altijd weer de zee!”

“De organisatie in Furnevent
verliep vlekkeloos”
Vaccinatiecentrum Furnevent draait op volle
toeren. Dat centrum draait grotendeels dankzij
vrijwilligers. Mensen die – na de werkuren –
inspringen in het vaccinatiecentrum om ons
aan de felbegeerde groepsimmuniteit te
helpen. Ondertussen zijn al heel wat inwoners
gevaccineerd. Tij-dingen polste naar de
bevindingen van een aantal inwoners die al hun
prik kregen. En die zijn ronduit positief.
Tij-dingen: Je liet je vaccineren. Waarom?
Ingrid Van den Heuvel: “Vaccinatie is bijzonder
belangrijk, niet alleen voor onszelf, maar ook voor
de samenleving.”
Maggy Werck: “Ik liet me vaccineren om het virus
te bestrijden en om ons gewone leven terug te
hebben.”
Walter van Outrive: “Zoals zovelen liet ik me
vaccineren zodat de verspreiding van het
virus wordt gestopt en het normale leven kan
hervatten.”
T-d: Wat vind je van de organisatie in Furnevent?
Verliep alles goed?
Maggy: “De organisatie verliep vlekkeloos.
Chapeau. Alles is goed verlopen dankzij de vele
vrijwilligers en gezondheidsmedewerkers.”
Walter: “De organisatie in Furnevent was werkelijk
prima. Alles verliep enorm vlot, dankzij de vele
vrijwilligers.”
Ingrid: “Furnevent is piekfijn georganiseerd. Van
bij de begeleiding op de parking, de toegang,
de opvang en de nazorg. Wat opviel, was de rust
die overal heerste en de vriendelijkheid van de
medewerkers. Ik kan hen niet genoeg bedanken.”

Lees meer: www.tij-dingen.be
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musea

Collectie NAVIGO-museum on the road
Een nieuwe vleugel en een nieuw depot: er staan werken op til in het NAVIGO-museum. Om alles goed voor
te bereiden, draait ook de collectiewerking op volle toeren. Alle objecten worden ingepakt en verhuisd naar
een tijdelijk depot. Ben je benieuwd naar de weg die deze objecten afleggen?
Stap 1: reiniging
Eerst de grote schoonmaak: Een proper
museumobject is essentieel voor optimale bewaring.
Stof en vuil trekken vocht aan en dat leidt tot schade.
Een gladde microvezeldoek of zachte kwast zijn de
belangrijkste werkinstrumenten. Ook handschoenen
ontbreken niet: als bescherming tegen de zuren van
onze handen.
Stap 2: registratie
Dit is de meest arbeidsintensieve fase. Het is essentieel
om een goed overzicht te hebben van alle objecten
die aanwezig zijn in de collectie. En om per item de
belangrijkste gegevens te noteren. Dit overzicht wordt
bewaard via het digitale collectieregistratie-
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en inventarissysteem ADLIB. Het belangrijkste invulveld
is het objectnummer: dat uniek getal koppelt het
object aan de beschrijving in de databank. De
registratie van een object is pas compleet als er een
foto aan het object is gekoppeld.
Stap 3: verpakking en verhuizing
Zoals bij elke verhuis komen foam (kunststof, red.),
noppenfolie, stevige dozen en kisten van pas. Hoe
bewaren we objecten zo goed mogelijk in een
depot? Ook hiervoor is specifieke verpakking nodig,
afhankelijk van het type object. Eenmaal het object
een plaats krijgt in het depot, rest nog één taak: de
nieuwe standplaats van dit object noteren in ADLIB.

Abdijmuseum Ten Duinen
koopt oorkonde aan uit 1228
De originele oorkonde, nog voorzien van vier van de vijf zegels, dateert van Palmzondag 1228. Bijna 800 jaar
oud dus. Die ouderdom en de goed bewaarde zegels maakten het stuk erg gewild. En toch slaagde Lokaal
Bestuur Koksijde erin om deze oorkonde te bemachtigen. Bewonder het vanaf zaterdag 26 juni tijdens de
thema-opstelling Symbolen en tekens in het Abdijmuseum.
De akte gaat over een schenking
van Heinricus Hevelbern aan
de Duinenabdij. De man gaf 75
gemeten (ongeveer 30 hectare)
land in de regio Axel aan de
Duinenabdij. In Axel (ZeeuwsVlaanderen, Nederland) bouwden
de cisterciënzers toen hun bezit uit.
De abdij schonk hem daarom een
schuld van ruim 24 pond kwijt, wat
toen een flink bedrag was: daarmee
kon je een vijfde van de Koksijdse
duinen kopen.
Uitzonderlijk goed bewaard
Opvallend is dat het desbetreffende
stuk land in Zeeland ligt, maar
dat de oorkonde in of bij de abdij
opgemaakt was. De oorkonde is
erg mooi geschreven. Het zegel van
de ridder is verloren gegaan, maar
de andere zijn uitzonderlijk goed
bewaard. Ooit moet er een ander
stuk aan de oorkonde vastgemaakt
zijn, want het draadje dat beide
verbond, is er nog.
Terug thuis in Koksijde
Het is duidelijk dat dit stuk uit het abdijarchief komt. Daarop wijzen ook de aantekeningen op de achterkant:
die geven een korte samenvatting of een archiefcode om het daar terug te vinden. Wanneer het stuk zijn
eigen weg ging, weten we niet. De tekst van de oorkonde was al bekend, maar het origineel laat toe om dat
afschrift hier en daar te corrigeren. En voor het Abdijmuseum is het één van de weinige archiefstukken uit de
periode dat de abdij nog bloeide. Hiermee komt het akkoord tussen Heinricus Hevelbern en abt Salomon na
bijna acht eeuwen weer thuis.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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cultuur en erfgoed

Uniek zomers fotoparcours Out of Office:
vanaf 19 juni in de Noordduinen
Lokaal Bestuur Koksijde, het Vlaams Agentschap Natuur en Bos en
BREEDBEELD slaan de handen in elkaar en bieden een foto-expositie aan
in een spectaculair kader: de Noordduinen. Out of Office loopt vanaf
zaterdag 19 juni t.e.m. 19 september.
Ben je benieuwd naar deze expo? Kom dan zeker langs!
Hou www.tij-dingen.be en www.koksijde.be/OutofOffice in de gaten voor
activiteiten, foto’s en meer info.

Beaufort 21
in Koksijde:
geïnspireerd op
lokale verhalen
Koksijde kiest als enige voor twee
Belgische, vrouwelijke kunstenaars.
Hun werk is geïnspireerd door
lokale verhalen. Heidi Voet en
Els Dietvorst spelen in op het
thema van Beaufort 21: hoe heeft
de kust de mens veranderd?

Windswept
Els Dietvorst verzamelde
aangespoeld hout langs het
strand. Door die takken af te
gieten in brons en ze samen te
smelten tot een geheel, maakte
ze een nieuwe boom.
Het kunstwerk vind je op het
strand van Oostduinkerke, ter
hoogte van de Faberstraat.
White Dwarfs and Supergiants
In de uitgestrekte zandvlakte
van de Schipgatduinen liggen
felgekleurde speelballen. Ze
liggen er niet zomaar. Heidi Voet
plaatste de ballen zoals de sterren
aan de hemel.
Meer: www.tij-dingen.be
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Richard Long, Driftwood Line, 1977,
Collectie S.M.A.K.,
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent.
Foto: Dirk Pauwels <<

Tentoonstelling uit de collectie van S.M.A.K.

Dach 2.0 in Kunstencentrum Ten Bogaerde
Goed nieuws! Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) uit Gent presenteert vanaf 5 juni een selectie
actuele kunst in Kunstencentrum Ten Bogaerde. De curator – artistiek directeur Phillippe Van Cauteren – stelde
de expo samen met werken uit de eigen collectie. Een kunstwerk uit 1952 van Oswald Oberhuber inspireerde
hem. Het kunstwerk Dach illustreert treffend wat een kunstencentrum moet zijn: een plek die onderdak en
bescherming biedt aan kunstenaars en bezoekers.
Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Leyla Aydoslu, Michaël Borremans, Ricardo Brey, Nina Canell, Belu-Simion Fainaru, René Heyvaert,
Sofia Hultén, Jean Katambayi Mukendi, Ella Litwitz, Richard Long, Neo Matloga, Oswald Oberhuber, Sara Ortmeyer, Jorge Pardo, Royden
Rabinowitch, Didier Roth, Michael Sailstorfer, Sven ’t Jolle, Johan Tahon, Robert Therrien, Hannelore Van Dijck, Didier Vermeiren, Henk Visch
en Lois Weinberger.

Vaste collectie: Grardzaal
Loop zeker de Grardzaal binnen waar je terugblikt op het leven en werk Van George Grard (1901-1984). Ook
buiten, in de stilte en de rust van de middeleeuwse tuin, staan negen monumentale beelden. Wist je trouwens
dat er sinds vorig jaar een huisbrouwerij van Sint-Idesbald is gevestigd op de site?
Info, openingsuren, extra beeldmateriaal, randprogramma en de laatste nieuwtjes: www.tij-dingen.be
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vereniging in de kijker
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“Onze droom? Hopelijk zien we elkaar
snel terug op onze activiteiten”
De tijd dat we mensen ouder dan 55 jaar als senioren beschouwden, ligt al ver achter ons. En dat bewijst de
vereniging 55+ Actief / Vief Koksijde. Een dynamische vereniging die actief zijn hoog in het vaandel draagt.
Tij-dingen sprak met Kris Thibaut, voorzitter van 55+ Actief / Vief Koksijde.
Tij-dingen: Wat is het doel van jullie vereniging?
Kris Thibaut: “Onze naamkeuze is geen toeval. In
2016 besloten we om het over een andere boeg
te gooien. We willen niet gezien worden als een
vereniging van en voor gepensioneerden. Nee, we
zijn actieve 55-plussers en dat straalt ook af op onze
werking.”
T-d: Wat mogen onze lezers zich voorstellen bij
jullie werking?
Kris: “In normale tijden komt ons bestuur meerdere
keren per maand samen en ons doel is om een
gevarieerd programma aan te bieden aan onze
leden. Maar ook niet-leden zijn welkom, zowel jong
als oud. We vinden het belangrijk dat senioren elkaar
ontmoeten, vandaar dat we ook veel activiteiten
organiseren. Het coronavirus doorkruist die plannen
nu wel, maar we hopen die draad snel terug op te
pikken.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Kris: “Op dit moment telt onze vereniging 150 leden.
Allemaal actieve mensen ouder dan 55 jaar.”
T-d: Welke activiteiten organiseren jullie?
Kris: “In normale tijden organiseren we een
brede waaier aan activiteiten: daguitstappen,
bingoavonden, een minigolftornooi,
informaticacursussen, een kaas- en wijnavond, een
kerstevenement en veel andere namiddagen.”

T-d: Hebben jullie nog een droom?
Kris: “Dat we zo snel mogelijk terug samen zijn op
onze activiteiten. We vormen een hechte groep, de
leden van vroeger zijn ondertussen beste vrienden.”
T-d: Wat was tot nu toe het hoogtepunt voor jullie
vereniging?
Kris: “Onze kaas- en wijnavonden. Maar ik hou toch
ook van ons kerstevent en de daguitstappen.”
T-d: Wat brengt de toekomst?
Kris: “Ik hoop vooral om snel weer met onze
activiteiten te starten. Nu houden we er de moed
wat in met onze nieuwsbrieven, maar het is toch niet
hetzelfde. Zonder het lot te willen uitdagen, plannen
we in juni toch al twee activiteiten. Op donderdag
10 juni brengen we een bezoek aan de Duinpanne
in De Panne. En op maandag 14 juni zouden we
graag ons kippenfestijn houden, met maximum dertig
deelnemers. Glenn Degeselle verzorgt de muzikale
omlijsting. Ik heb nog een primeur voor de lezers
van Tij-dingen: op donderdag 16 december komt
Sandra Kim naar cultuurcentrum CasinoKoksijde voor
onze kerstactiviteit. Iets om naar uit te kijken!”

Info: Kris Thibaut (0475 25 74 24 en kristibo@telenet.be)
55actiefkoksijde@gmail.com
Volg 55+ Actief / Vief Koksijde op Facebook!
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bibliotheek

Gaan boeken en sociale media samen?
Ja. Het is een én-én-verhaal. Veel jeugdboeken leren kinderen op een speelse wijze omgaan met sociale
media. De reeks Lees-je-digiwijs is hier het perfecte voorbeeld van. In deze boeken beleven kinderen leuke
avonturen waarin sociale media worden gebruikt om een oplossing te vinden. Iemand opsporen, nepnieuws
herkennen of leren wat je moet doen als je wordt gehackt.
Deze maand vind je al deze boeken op een thematafel in de jeugdafdeling en het jongerenpunt van de
bibliotheek. Ontdek het verhaal van Bruno de beer die honderd vrienden heeft. Dankzij dit boek leren kleuters
de gevolgen van sociale media op een speelse en laagdrempelige manier. Ook Vos en Haas komen in één
van hun avonturen in contact met de leuke en minder leuke kanten van sociale media.
Kom langs en ontdek alle boeken in de bibliotheek.

!TIP

Op 30 juni is het Social Media dag.
Een dag waarop nog meer tips
passeren in je tijdlijn. Hou het in de
gaten.

Zzzomer mee
met Vlieg
Ben je een speurneus? Ga dan
op zoek naar de schat van
Vlieg. Welke weetjes koos Vlieg
voor je uit? Kom naar de bib
in juli en augustus en doe mee
aan de zoektocht.
Info: 058 53 29 53
koksijde.bibliotheek.be
jeugdbibliotheek@koksijde.be
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hitte

Verlies je verstand niet tijdens het barbecueën
Het is (bijna) zomer. Het ideale moment om je barbecue van onder het stof te halen. Gezellig met vrienden of
familie genieten van gegrilde gerechten. Jammer genoeg loopt het soms fout: er ontstaat brand of mensen
lopen brandwonden op. Denk op voorhand goed na en hou het veilig. Tij-dingen verzamelde alvast deze tips
voor jou. Smakelijk!
Zet je barbecue op de juiste plaats
Een barbecue organiseer je uiteraard buiten. Doe je het toch binnen? Dan loop je gevaar op CO-vergiftiging.
Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond, zodat ze niet omver wordt gelopen. Kies een windvrije plaats.
Niet mogelijk? Scherm het toestel dan af met een windscherm.
Gebruik correcte aanmaakmiddelen
Neem je tijd om te barbecueën. Reken minstens op een half uur vooraleer de barbecue klaar is voor gebruik.
Gebruik nooit methanol, benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel. Barbecue je met houtskool?
Maak je barbecue aan met speciale aanmaakblokjes of -vloeistof.
Controleer de datum van je gasslang en -fles
Barbecue je met gas? Controleer dan de datum op de gasfles en ga regelmatig na of de gasslang geen
gaatjes heeft. De gasfles moet om de vijf jaar worden vervangen. Zorg dat de gasfles rechtop staat.
Hou water uit de buurt van een elektrische barbecue
Barbecue je elektrisch? Pas dan op voor regen. De combinatie van water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.
Zet een elektrische barbecue ook niet vlakbij een vijver of zwembad.
Meer tips op www.tij-dingen.be
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milieu

Is jouw tuin klaar voor een droge zomer?
Ons klimaat verandert. De zomers worden warmer en droger. Het is niet alleen puffen en zweten voor mens
en dier, ook planten en bomen kreunen onder de hitte. Heb je jouw conclusies getrokken en enkele bomen
geplant voor meer schaduw? Rijd je het gras hoogstens om de drie weken af? Nee? Dan begin je nu best
met een reddingsactie.
Plant bomen
Want dat zijn de goedkoopste airco’s en waterpompen. Zonder bomen zou het alleen regenen rond
kuststreken, ze zorgen voor een betere waterhuishouding en zijn de goedkoopste klimaatregelaars. En hoe
ouder ze worden, hoe beter ze hierin presteren. Hoe hoger de boom, hoe meer schaduw.
Laat het gras maar groeien
Sam Gooris zong het ooit en wie had toen gedacht dat hij visionair was? De redactie van Tij-dingen alleszins
niet. We willen ons gazon minimaliseren en daardoor maak je het kapot. Gazons bemesten, bekalken of
verticuteren (de bovenste laag van je grasmat losser maken, red.) is het slechtste wat je kan doen. Hoe meer
mos, klaver of andere bloempjes tussen het gras, hoe beter. De ideale maaifrequentie? Om de twee à drie
weken, liefst zelfs nog langer.
Bedek de bodem
Mulchen is een moeilijk woord voor het bedekken van de bodem, het voorkomt uitdroging. Nu water zeldzaam
en kostbaar wordt, mag je eigenlijk geen vierkante centimeter van de tuingrond blootstellen aan zon en wind.
Kies voor droogtebestendige planten
Stel jezelf de volgende vragen: welke plantensoorten kunnen goed tegen de droogte en zal ik ze veel water
moeten geven? De oleanderstruik of kruiden als tijm en rozemarijn hebben allemaal hetzelfde type blad: smal,
grijzig en veeleer taai. Die kenmerken zijn nuttig om stand te houden in het warme, droge mediterrane klimaat
waar ze thuis zijn.
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Hoe ziet ons klimaat
er binnen honderd
jaar uit?

Bespaar water met deze tips
Water wordt steeds schaarser. Zeker nu de zomers droger worden.
We moeten dus ons waterverbruik verminderen. Enkele eenvoudige
tips – die meteen ook je waterfactuur verlagen – helpen je op weg.
De prijs van water is in tien jaar meer dan verdubbeld. Een extra
reden om zuinig te zijn.
Neem een douche in plaats van een bad
Een derde van ons waterverbruik gaat naar het gebruik van een
douche of bad. Maar lang douchen verbruikt ook veel water.
Draai de kraan dicht terwijl je je handen wast
In onze strijd tegen het coronavirus wassen we veel vaker onze
handen. En hoewel aangeraden wordt om je handen 45 seconden
te schrobben, moet de kraan geen 45 seconden openstaan.
Hergebruik water
Om je groenten schoon te maken bijvoorbeeld. Was ze in een teil en
gebruik het water achteraf om je planten te begieten.

Ons klimaat verandert. De
weersomstandigheden op aarde
zijn gewijzigd en dat is een
gevolg van meer broeikasgassen.
Klimaatopwarming is één van onze
grootste risico’s en dat betekent
meer hittegolven, drogere zomers,
nattere winters en een stijgend
zeeniveau.
Hittestress
Binnen dertig jaar kan het nog
2,2 graden warmer zijn. Binnen
100 jaar zelfs 7,2 graden als we er
niet in slagen om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen.
Overstromingen
In de winter kan er binnen 100
jaar zelfs tot 38 procent meer
regen vallen. Het aantal zomerse
regendagen neemt dan af, maar
het kan wel intenser regenen.

Investeer in een regenput
Met regenwater kan je tot zestig procent van het waterverbruik in je
woning opvangen.

Droogte
De zomers worden droger en dan
valt misschien tot de helft minder
neerslag. Het aantal droge dagen
stijgt van 173 (nu) tot 236 droge
dagen in 2100.

Lees meer tips op www.tij-dingen.be

Bron: Klimaatportaal Vlaanderen
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Spreekuur in de natuur

Wandel door onze prachtige natuur
Ben je een natuurliefhebber? En strek je graag je benen? Lees dan snel verder. Natuureducatief
centrum Duinenhuis en de IWVA bundelden hun wandelingen in één brochure. Download ze op
www.koksijde.be/duinenhuis en ontdek het uitgebreide aanbod. Tij-dingen pikte alvast deze twee
wandellingen voor je uit.
Â Orchideeënwandeling op zaterdag 5 juni van 14 tot 16 uur
Â Zeldzame planten in de duinen op zaterdag 12 juni van 14 tot 16 uur
Start telkens aan bezoekerscentrum De Doornpanne. Inschrijven via reservatie@iwva.be.

TIP

Ga mee op een ochtend-of
vogelwandeling en ontdek de geluiden
van de zangvogels

Doe mee met de wedstrijd Draag je bloempje bij
En win het boek Zakboek voor de bijentuin. Hoe doe je mee? Neem een foto van jouw ingezaaid stukje
bijenoase en stuur het naar milieu@koksijde.be
Je bloemzaadjes vergeten af te halen? Ga dan langs bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en
vraag je bloemenzaadzakje. Neem wel je bon (Tij-dingen april) mee.
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evenementen

Duurzaam
shoppen?
Ga naar de
rommelmarkt
in Koksijde-Dorp
Ontdek verborgen schatten en
vergeten parels op zondag 13
juni. Wandel langs de kraampjes
in deze straten: Kerkstraat,
Noordstraat, Veurnestraat,
L. Hegerplein, Zeelaan,
Helvetiastraat en Hostenstraat.
Het ideale moment om je
collectie aan te vullen of je
benen te strekken.
Door de coronacrisis gelden
extra maatregelen: vaste in- en
uitgangen, wandelrichtingen
en een algemene
mondmaskerplicht (bezoekers
en standhouders).
Info: 058 51 29 10 –
toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Juni of juli: Belgisch Kampioenschap
Tijdrijden voor jeugdploegen
Koksijde is een wielergemeente en daarom vindt het BK Tijdrijden voor de
jeugdcategorieën hier plaats. Het mooi, maar winderige parcours van
12 km. wordt een stevige uitdaging voor de renners die na een lange
pauze onder elkaar uitmaken wie Belgisch Kampioen Tijdrijden wordt. De
start- en aankomstzone is op het militair vliegveld. Let wel: de start- en
aankomstzone en de rennersparking zijn allicht niet toegankelijk door de
geldende coronamaatregelen. Er is ook een mondmaskerplicht rond het
parcours. De exacte datum en alle details lees je op www.tij-dingen.be

Nieuw: de Runnin’city-app
Ben je een wandelaar of loper? En
wil je Koksijde beter leren kennen?
Dan is de gratis Runnin’city-app
zeker iets voor jou. Bewegen en de
trekpleisters van onze gemeente
meepikken. Dat doe je met deze
app. Een aanrader!
Lees meer op www.tij-dingen.be
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jeugd

Nieuwe locatie en nieuwe
website: De Speelkriebel is er
voor jong en oud(er)
Speelotheek De Speelkriebel verhuisde onlangs naar een nieuwe
plek: Zeelaan 42 in Koksijde-Dorp. Een frisse start die vraagt om extra
aandacht. Tij-dingen ging langs bij Miet Loones – verantwoordelijke bij
de dienst voor Onthaalouders.
Tij-dingen: Jullie zijn verhuisd. Waarom die keuze?
Miet Loones: “De nieuwe locatie is beter toegankelijk. Het ligt in het
centrum van Koksijde-Dorp en is vlot bereikbaar, ook met het openbaar
vervoer. Er is parkeergelegenheid en een lift aanwezig in het gebouw.
Zo kunnen ook minder mobiele mensen of ouders met wandelwagens
onze speelotheek bezoeken. De speelotheek ligt nu ook in hetzelfde
gebouw als onze jeugddienst. Een ideale combinatie.
T-d: Wanneer is de speelotheek open?
Miet: “Twee keer per maand op woensdagnamiddag. Tijdens de
huidige coronasituatie (op 17 mei, red.) kom je alleen op afspraak langs.
Het speelgoed leen je voor twee maanden uit.”
T-d: Jullie hebben nu ook een website?
Miet: “Dat klopt. Surf naar www.koksijde.be/speelotheek en bekijk al ons
materiaal. Wat ik op dit moment zou aanraden? Moeilijke vraag, maar
de gymset vind ik heel leuk. Ideaal buitenspeelgoed, zeker bij mooi weer.
Reserveren doe je door te mailen naar dvo@koksijde.be

30

Ook de
jeugddienst
nestelt zich in
Koksijde-Dorp
Eind vorig jaar verkaste de
jeugddienst al naar het
annexgebouw (Zeelaan 48).
Het loket en de bureaus van
de jeugddienst, een vergaderen gespreksruimte en de
uitleendienst kregen hier
een nieuw onderdak. Die
uitleendienst vormt de perfecte
aanvulling op de speelotheek.
Plan je een kinderfeestje, een
feestje met vrienden of een
spetterende fuif? Bij jeugddienst
de Pit vind je het materiaal
om jouw feest te doen slagen.
Een overzicht van alle items:
www.depit.be/uitlenen

jeugdraad

JEUGD
Jouw zeg nog niet gedaan?
Kom dan naar de Jeugdraad
Net als in de voorbije edities focust dit magazine op één van onze adviesraden. Deze keer is het aan de
Jeugdraad. Tij-dingen sprak met jeugdconsulent Sharon Coene, zij is ook secretaris van de Jeugdraad. En dus
de perfecte persoon om meer uitleg te geven over wat onze jeugdraad allemaal doet.
Tij-dingen: Wat doet de Jeugdraad allemaal?
Sharon Coene: “De Jeugdraad probeert jonge
ideeën mee te geven zodat de
beleidsmakers hier iets mee kunnen
doen. De Jeugdraad krijgt altijd een
adviesvraag over het Strategisch
Meerjarenplan van de gemeente
dat is zo vastgelegd in een decreet.
Daarnaast mag een jeugdraad
altijd raad geven, suggesties doen
en nieuwe ideeën lanceren. Een
jeugdraad bestaat natuurlijk maar uit een
stukje van alle kinderen en jongeren uit Koksijde en
daarom is het belangrijk dat wij als adviesraad ook
de mening van andere jongeren kennen. Kortom:
we zoeken naar antwoorden op deze vragen: Hoe
ervaren jongeren Koksijde en wat kan anders? Dat
kan via enquêtes of door het persoonlijk te vragen.”
T-d: Wat zijn de voornaamste agendapunten?
Sharon: “In het algemeen alles wat de leefwereld
van kinderen en jongeren raakt. Dat kan gaan over
fuiven en uitgaan, over scoutslokalen en speelpleinen
of zelfs over betaalbaar wonen. De jeugddienst
ondersteunt hen hierin, gaat op zoek naar extra info
of helpt bij de formulering van een advies.”

T-d: Zijn er veel vergaderingen en wanneer vinden
die plaats?
Sharon: “Dat hangt een beetje af van de leden zelf.
De leden van de vaste kern komen zes keer per jaar
samen. Sommige leden zitten tijdens de week op kot
en dan is digitaal vergaderen een goed alternatief.
Ook de fysieke vergaderingen krijgen een nieuwe
invulling: een teambuilding gekoppeld aan een
vergadering, een gezellig ontbijt of op een terrasje
samenkomen… dat kan allemaal. We willen af van
het idee dat vergaderen saai is.”

Sluit vandaag nog aan
bij de Jeugdraad
Kriebelt het om rond maatschappelijke thema’s
jouw stem te laten horen? Vind je het belangrijk
wat andere jongeren denken en voelen? Pak je
kans en sluit je aan bij de vernieuwde Jeugdraad.
Welzijn van kinderen en jongeren staat centraal.
Betaalbaar wonen? Of veilig feesten? Ook dat
komt aan bod.
Ben je gedreven?
Mail nu naar jeugddienst@koksijde.be.
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terug van weggeweest

“Dankzij mijn ouders kom ik naar
het leukste vakantiehuis aan zee”
Volgens zijn eigen website is Jens Bouttery
drummer-componist. Maar Jens staat vooral
bekend als creatieve duizendpoot en
talentvol uithangbord van Koksijde. Samen
met Lennart Heyndels vormt hij de energieke
liveband Hi Hawaii. In het voorjaar lanceerden
ze hun eerste album The List. De jonge dertiger
is intussen uitgeweken (na 13 jaar Brussel)
naar Rotterdam. Dankzij ouders Johan en
Frieda is Jens nog af en toe te vinden in onze
gemeente. Een gesprek.
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Tij-dingen: Voor de mensen die je niet kennen, hoe zou je je muziek
omschrijven?
Jens Bouttery: “We spelen catchy popsongs die gemakkelijk in de mond
liggen, met een vleugje zelfrelativering en een dosis existentiële humor of
dramatiek. We houden ons niet aan de gangbare radiosongregels.”
T-d: In het voorjaar lanceerden jullie een eerste cd, The List – ben je
tevreden met het resultaat?
Jens: “Absoluut. We brengen deze plaat als band uit, maar voor mij is het
een heel persoonlijk album, omdat ik de songs voornamelijk zelf schreef. Als er
zoveel van jezelf in zit, ben je extra kritisch en blijf je eindeloos puzzelen. Ik heb
er dus lang genoeg aan gewerkt en het voelt heel fijn om dit los te laten.”
T-d: Hoe kijk je terug op de reacties? Op Klara staat lovend dat
The List een staalkaart is van jullie muziek.
Jens: “Dat doet deugd om te horen en de beschrijving klopt. StuBru vond onze
ode aan de hoofdstad Bruxelles ook leuk. Maar de tofste reacties krijg ik in mijn
mailbox. Het is waanzinnig als mensen je gevoelens herkennen.”
T-d: Tien jaar terug, in 2011, won je de Toots Thielemans Award van het
K. Conservatorium in Brussel. Was dat je doorbraak?
Jens: “De award betekende een forse duw in de rug. Maar het project
waarvoor ik deze award kreeg, stond eigenlijk al klaar om mee rond te touren.
Voor de buitenwereld lijkt dat een doorbraak, maar artiesten leggen altijd een
hele weg af, voor en na, waardoor het voor ons niet per se zo aanvoelt.”
T-d: In 2016 was je te gast in het CasinoKoksijde met Triggers & Tresholds.
Is het leuk om ‘thuis te spelen’?
Jens: “Thuis spelen geeft altijd een warm gevoel en dat is leuk. Gek genoeg
bezorgt dat me extra zenuwen, want je hebt een specifieke band met veel
mensen uit het publiek. Sommigen zagen je opgroeien of je ontmoet mensen
die je al jaren niet meer hebt gezien.”
>> Jens Bouttery

T-d: Wat is je link vandaag nog met Koksijde, als geboren local?
Jens: “Pa en ma beschikken nog altijd over het leukste vakantiehuis aan zee.
En er gaat niets boven de verse garnalen of visjes van onze Westkust. Het blijft
ook fascinerend om plekken uit m’n jeugdjaren te herontdekken met mijn
tweeling. Echt veel kan ik hier niet zijn, maar Koksijde blijft een fijne plek om naar
terug te keren.”
T-d: Hier ben je bekend als zoon van Johan Bouttery (muzikant, auteur
Samsonrock) en Frieda Vanslembrouck (woordkunstenares). Inspireerden
zij jou?
Jens: “Ik kan niet ontkennen dat zij mijn parcours mee bepaald hebben.
Grappig genoeg gebeurde dat nooit bewust. Meer zelfs, mijn vader wilde
mij geen les geven toen ik al drumles kreeg van een andere leraar. Natuurlijk
vond ik wel mijn eigen weg – gevoed door totaal andere bronnen. Maar de
ondersteuning van mijn ouders, die altijd uitgaan van de passie voor je vak, is
absoluut een inspiratiebron.”
Lees meer op www.tij-dingen.be
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in woord en beeld
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1. Betaalautomaat Sint-Idesbald

3. Terrassen terug open

Om de dienstverlening aan inwoners, toeristen en
tweedeverblijvers te garanderen, plaatste Lokaal
Bestuur Koksijde (i.s.m. BNP Paribas Fortis) een
bankautomaat op het Konzplein in Sint-Idesbald.
De uitbating van de bankautomaat gebeurt door
Batopin. Lokaal Bestuur Koksijde en Batopin kwamen
overeen dat de automaat minstens negen jaar blijft.

Ook op 8 mei mochten de terrassen terug open. Een
moment waarop veel mensen lang hebben gewacht.
Ook ons bestuur. De uitbaters kregen ontsmettingsgel
en bierviltjes cadeau.

2. U21 van KV Oostende op bezoek
De U21 van KV Oostende speelden op 24 en 26 april
hun competitiewedstrijden voor de Pro League U21
op het kunstgrasveld in Koksijde. Dit als start van
de samenwerking die KV Oostende heeft met de
plaatselijke voetbalclub KV Koksijde - Oostduinkerke.
KVO speelde 3-3 gelijk tegen Cercle Brugge en
ook tegen Anderlecht eindigde de wedstrijd in een
puntendeling: 2-2.

4. Regenboog in krijt
In Koksijde mag iedereen zijn wie hij/zij/x is. We
gaan voor een gemeente zonder vooroordelen.
Daarom deelde de jeugddienst stoepkrijt uit. Op
de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie
(17 mei) tooiden we Koksijde in de regenboogkleuren.
Check meer foto’s op www.tij-dingen.be

5. Bloemlegging Hegerplein (V-day)
Op 8 mei herdenken we elk jaar het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Onze burgemeester legde een
bloemenkrans neer op het monument aan het
Louise Hegerplein.
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garnaalfeesten

“Of ik goed
garnalen kan pellen?
Ik eet ze vooral
veel te graag op”
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Elouise Calcoen (23) zwaait binnenkort af als Mieke Garnaal. Samen met haar eredames blikt ze terug op
een turbulent mandaat van twee jaar. “Het is doodzonde dat de Garnaalstoet ook dit jaar niet doorgaat. Ik
ben heel dankbaar dat ik er in 2019 wel van mocht proeven. Ik wens mijn opvolger het allerbeste.”
Tij-dingen: Het was een speciale periode om Mieke
Garnaal te zijn. Hoe blik je terug?
Elouise Calcoen: “Met een dubbel gevoel. In het
begin was het een superervaring. Maandelijks waren
we twee keer aanwezig op evenementen. Een
persoonlijk hoogtepunt was de Duinencross in 2019: ik
mocht de zegebloemen overhandigen aan Mathieu
van der Poel. Ik droomde er stiekem al een tijdje van
om eens bloemenmeisje te zijn na een wielerwedstrijd.
En plots was daar corona, een fikse domper. Er
volgden wel nog enkele officiële momenten zoals
de Bloemenmarkt of mijn heraanstelling, maar dan
zonder die leuke drinks achteraf. Ik ben wel blij dat ik
Mieke was tijdens de Garnaalfeesten van 2019. Een
onvergetelijk moment.”

“Ik ben trots dat ik Mieke Garnaal
was tijdens de zeventigste
Garnaalfeesten”
T-d: De Garnaalstoet gaat weeral niet door. Wat
betekent dit voor Oostduinkerke?
Elouise: “Ik vind dat heel jammer. Vorig jaar vond
er een ministoet plaats, maar dat is niet hetzelfde.
Voor mijn opvolger vind ik het ook erg. En voor de
betrokken verenigingen. Dit heeft een impact op de
Oostduinkerkse gemeenschap. Gelukkig kunnen we
positief vooruitblikken naar 2022.”

T-d: Hoe ben jij in de wereld van garnalen
terechtgekomen?
Elouise: ‘Van kinds af ga ik naar de stoet. Ik rij al
paard sinds ik peuter ben en ik ben ook al zes jaar
samen met paardenvisser Gregory Debruyne.”
T-d: En plots was je dan Mieke Garnaal?
Elouise: “ Mijn aanstelling is heel natuurlijk
verlopen. Ook mijn twee eredames (Katrien Terryn
en Celeste Vandersteene) hebben een relatie
met een paardenvisser. Dus eigenlijk hadden de
paardenvissers weinig andere keuze (lacht). Ik vind
het wel een eer dat wij het trio waren tijdens de
zeventigste editie.”
T-d: Ben je zelf een krak in garnalen pellen?
Elouise: “Eerlijk gezegd: niet echt. Zeker als ik mijn
vaardigheden vergelijk met de mémé van Gregory.
Zij pelt één kilogram garnalen in maximaal twintig
minuten. Ik eet ook te veel garnalen tijdens het pellen
(lacht).”
T-d: Wat is jouw favoriete plek in Koksijde? En
waarom?
Elouise: “De zee natuurlijk. Ik werk als onthaalouder
voor Lokaal Bestuur Koksijde en ik kom vooral tot rust
aan Groenendijk. Bijna dagelijks ben ik er te vinden.
Ofwel met de hond of met Gregory en zijn paard. Ons
tweede paard is helaas gestorven, want ik zou graag
ook de stap zetten naar de paardenvisserij.”

Lees meer op www.tij-dingen.be

Alternatieve Garnaalfeesten op 26 en 27 juni
De Garnaalstoet rijdt helaas niet uit op zondagnamiddag, maar Lokaal Bestuur Koksijde zorgde voor een
coronaveilig feestprogramma. Bij het ter perse gaan van Tij-dingen waren nog geen details beschikbaar.
Hou www.visitkoksijde.be, onze socialemediakanalen en natuurlijk www.tij-dingen.be in de gaten en lees alle
details over het aangepast programma van de Garnaalfeesten.
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kermis koksijde-dorp

Toertjes draaien of eendjes vissen…
dat mag alleen op de kermis
Kermis. Het roept bij ons allemaal leuke herinneringen op. Denk aan de draaimolen, eendjes vissen en de
botsauto’s. Attracties die in ons geheugen staan gebeiteld. Maar waar komt het woord kermis vandaan?
En wanneer vond de eerste editie plaats in Koksijde-Dorp? Tij-dingen ging op onderzoek.
Het woord kermis komt van ‘kerkmis’, ‘kerkmisse’ of ‘kercmesse’. Een plechtige mis in de middeleeuwen die
werd opgedragen ter ere van de patroonheilige van de kerk. Dit gebeurde elk jaar op de naamdag van de
patroonheilige. Het officiële gedeelte gebeurde in de kerk, maar het feestelijke gedeelte buiten: op de kermis.
Ook vandaag worden nog steeds veel kermissen gevierd op de naamdag van de patroonheilige van de
parochie.
Kermis in onze regio
Volgens José Chamon startte de traditie van de jaarlijkse kermissen in onze regio op 7 juni 1903, toen Prins
Albert van België een bezoek bracht aan Veurne. Hij verbleef in Westende en op doortocht met de tram
in Koksijde-Dorp stopte hij voor een babbel met de burgemeester. De dorpskom aan de kant van de SintPieterskerk was versierd met o.a. bloemen en praalbogen. Voor de plaatselijke bewoners – die massaal
aanwezig waren – was dit de stap naar een jaarlijkse ontspanningsweek. Er werd een feestcomité gesticht
voor de inrichting van volksspelen zoals vinkenzetting, hanengevechten met schoteltjes stamp en bolling voor
mannen en vrouwen. De families Saubain en Calcoen waren de voortrekkers. Pas enkele jaren later groeide de
kermis uit tot de kermis die we nu kennen: met draaimolens en andere attracties.
Lees meer op www.tij-dingen.be

>> In juni 1964, waarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de kermis in
Koksijde-Dorp, werden de Koksijdse IJslandvaarders in de bloemetjes gezet.
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“Ik hou van de oliebollengeur die op een
kermis hangt”
Christophe Vancoillie is uitbater van schietkraam Elvis. Een attractie die hij al zeven jaar uitbaat. Hij is sinds
2004 zelfstandig foorkramer en kent dus alle truken van de foor.
Tij-dingen: Door de jaren heen zijn kermissen
veel veranderd. Wat vind je zelf de belangrijkste
verandering?
Christophe Vancoillie: “De mensen zijn volgens mij
nog altijd even kermisgezind als vroeger. Maar in veel
steden en gemeenten valt de politieke steun weg.
Denk maar aan de Sinksenfoor in Antwerpen. Besturen
verplaatsen de kermissen van het centrum naar de
rand en dan vermindert de beleving. Gelukkig kunnen
we in Koksijde nog altijd terecht op het Hegerplein.”
T-d: De kermis was vroeger een hoogdag voor
ouders en kinderen. Leeft het nu nog altijd?
Christophe: “We merken wel dat het publiek ons nog
steeds nodig heeft. Zeker in coronatijden. De kinderen
zijn nog altijd zot content als ze de flosj kunnen pakken
in de draaimolen. Dat verandert niet.”

T-d: Kom jij graag naar Koksijde?
Christophe: “Absoluut. Koksijde is een typische
dorpskermis. Er komen weinig toeristen. Onze
bezoekers zijn vooral lokale mensen die elkaar
kennen. De leerlingen van de Hotelschool behoren tot
ons vast publiek. Zij komen elk jaar terug en daaraan
zie je dat het nog altijd leeft.”
T-d: Wat is jouw favoriete attractie?
Christophe: “Goh, die heb ik eigenlijk niet. Ik hou
vooral van de sfeer die op een kermis hangt. De
nostalgiek. De kramen van vroeger vooral: de
botsauto’s, het eendjeskraam en de geur van
oliebollen.”
T-d: Is het publiek door de jaren heen veranderd?
Christophe: “Het publiek niet echt. Het grote verschil
zit vooral in de doelgerichtheid. Vroeger had je
veel mensen die langs de kramen slenterden, om
de sfeer op te snuiven. Dat heb je nu veel minder.
Klanten komen gerichter en kiezen hun attracties uit.
Onze inkomsten zijn eigenlijk niet gedaald, wel het
aantal bezoekers dat naar de kermis komt. Minder
babbelaars, meer doeners (lacht).”

Kermis in Koksijde-Dorp
van 12 tot 17 juni
Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis
in Koksijde-Dorp (L. Hegerplein) en maak leuke
herinneringen voor later. Oliebollen eten, rondjes
draaien op de draaimolen of eendjes vissen. Toffe
attracties van vroeger én nu.
Lees het programma op
www.tij-dingen.be/kermis2021
>> 13 juni 1957: René Mertens wint de jaarlijkse wielerkoers van Koksijde
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burgerlijke stand

Geboorten

Overlijdens

Alicia Lucidarme
Veurne, 19 maart
dochter van Maickel en Melissa
Schoonjans uit Veurne

Medard Ryckewaert, 90 j.
†Staden, 2 april

Mina Muhammad
Veurne, 31 maart
dochter van Rehman en Aisha
Rehman uit Koksijde

Huwelijken
Steven Dobbelaere en
Nathalie De Keyser
uit Oostduinkerke (3 mei)

Luciana Geers,101 j.
†Koksijde, 8 april
Bruno Saubain, 46 j.
†Koksijde, 8 april
Georges Vergauwe, 86 j.
†Veurne, 9 april
Jozef Trio, 73 j.
†Grimbergen, 9 april
Willem Wouters, 83 j.
†Koksijde, 9 april
Raymond Vanthournhout, 92 j.
†Veurne, 11 april
Thérèse Vermote, 86 j.
†Koksijde, 12 april

Anna Vanhoutte, 94 j.
†Bornem, 14 april
Hugo Bosmans, 72 j.
†Oostende, 15 april
Rosie Nollet, 45 j.
†Koksijde, 17 april
Frans Grauwet, 84 j.
†Veurne, 21 april
Agnes Veraverbeke, 68 j.
†Koksijde, 23 april
Jeannine Chevron, 88 j.
†Veurne, 25 april
Anna Van Goethem, 85 j.
†Oostende, 26 april
Salvacion Lorenzo, 81 j.
†Veurne, 30 april
Margit Petrus, 51 j.
†Koksijde, 1 mei

Word jij onze nieuwe medewerker?
Koksijde. Jouw geluk.
Onze passie.
Wil je graag het verschil maken
in ons mooie Koksijde?
Ga je samen met onze collega’s
die uitdaging aan?
Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze
nieuwsbrief:
www.koksijde.be/vacatures
en blijf op de hoogte.
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de fakkel

De fakkel
van Koksijde:
Els Snauwaert
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. Ineke Kerkhof kreeg de
fakkel in mei en gaf die door aan
Els Snauwaert.

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Els Snauwaert: “Ik ben Oostduinkerkse van oorsprong.
Ik studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in
Gent, gevolgd door een European Master in Exercise
& Sport Psychology waardoor ik een half jaar in
Zweden woonde. Met mijn man – die ik in Gent leerde
kennen – sloot ik de deal dat we een tijdje in Gent
zouden wonen (nog steeds een uitvalsbasis voor mijn
job als sportpsychologe), maar dat hij met mij terug
naar zee moest als we samen zouden blijven. Toen
we in Gent woonden, ging ik zodra het kon bij mijn
ouders op weekend. De lokroep van de zee is heel
groot. Ondertussen ben ik al acht jaar terug thuis aan
zee. Ik sloot een goeie deal dus (glimlacht). Onze drie
kinderen, Jani (19), Neo (15) en Nona (10) vinden het
top om hier te wonen. Jani studeert ondertussen in
Gent en geniet nu dus ook van beide werelden.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Els: “Ik loop graag rond in de Aveve om zaden, pitten,
planten of potten te kopen om dan thuis met mijn
handen in de aarde te wroeten en dan dagelijks te
kijken hoe de plantjes groeien. Alles in, op en rond
water maakt me ook echt rustig. De zee en allerlei
versies van baden geven een gevoel van vrijheid:
mijn basiswaarde.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Els: “Ik reis supergraag. Door mijn job mag ik heel
veel reizen, samen met de sporters die ik begeleid.

Daarnaast laat ik de thuisroutine met plezier eens
achter om de cultuur en het gevoel van andere
landen op te snuiven. Al sinds mijn kindertijd lees ik
heel graag, dus mijn Tolino (e-reader, red.) reist ook
overal mee (lacht).”
T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Els: “Genieten… ik ben daar zo goed in. Wat mij een
zalig gevoel geeft, is anoniem ronddwalen op een
luchthaven, iets drinken en mensen observeren: de
rust in de drukte. Beroepsmisvorming zeker? Ook me
laten omringen door authentieke mensen, is zalig, ik
hou zo van no-nonsense. Van kleine apero’s tot grote
feesten met familie en vrienden. Binnenkort heb ik
heel wat in te halen...”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Els: “Ik ga heel graag weg, maar telkens ik de Nieuwe
Ydelaan tussen die mooie duinen binnenrijd, is het
eerste wat ik denk: wat ben ik a lucky bastard om hier
te wonen (lacht). Mij krijgen ze hier niet meer weg.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Els: “De combinatie authenticiteit, no-nonsense,
gedrevenheid, sport, topprestaties leveren en hard
werken vind ik terug bij Christopher Loose. Hij kwam
bij mij om het maximum uit zichzelf te halen en ik zag
hem een paar jaar geleden bezig tijdens de Iron Man
in Hawaï, daarom draag ik de fakkel over aan hem.”
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sociale media

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

koninklijke_orde_paarden
Oostduinkerke

asiaur
Oostduinkerke

liesel4
Koksijde

tarpval
Oostduinkerke

eskonpeupejer
Museum Paul Delvaux

dekustmetkids
Museos Koksijde

ar_cie
Koksijde - 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 juni

Volgende editie
Â Openluchttentoonstelling Kabien Nostalgiek
Â Klaar voor de zomer!
Â Duinenhuis: expo Strandafval

Night of the Proms Summer
Edition keert terug in 2021
Night of the Proms Summer Edition is de zomerse versie van het
bekende Night of the Proms in het Antwerps Sportpaleis. De
organisator (PSE) en Lokaal Bestuur Koksijde doen er alles aan
om deze tweede zomereditie (na het succes in 2019) te laten
plaatsvinden.

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

hoogwater
6:14 en 18:44
7:19 en 19:48
8:26 en 20:54
9:36 en 22:01
10:43 en 23:02
11:39 en 23:54
12:26
0:39 en 13:08
1:19 en 13:47
1:56 en 14:22
2:29 en 14:52
2:57 en 15:16
3:25 en 15:42
3:58 en 16:14
4:36 en 16:54
5:21 en 17:41
6:16 en 18:42
7:28 en 19:59
8:41 en 21:08
9:46 en 22:09
10:45 en 23:07
11:41
0:01 en 12:34
0:53 en 13:24
1:42 en 14:11
2:31 en 14:57
3:18 en 15:44
4:07 en 16:31
4:57 en 17:21
5:51 en 18:14

laagwater
0:31 en 12:55
1:28 en 13:53
2:28 en 14:54
3:32 en 16:06
4:47 en 17:30
5:54 en 18:26
6:45 en 19:10
7:27 en 19:49
8:04 en 20:22
8:36 en 20:52
9:04 en 21:21
9:31 en 21:51
10:02 en 22:25
10:37 en 23:04
11:17 en 23:49
12:05
0:44 en 13:05
1:47 en 14:10
2:49 en 15:13
3:51 en 16:18
4:56 en 17:27
6:01 en 18:33
7:00 en 19:28
7:52 en 20:18
8:40 en 21:05
9:26 en 21:51
10:12 en 22:37
10:57 en 23:24
11:43
0:12 en 12:30

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Op het moment dat Tij-dingen in druk ging, waren de details nog
niet bekend. Meer nieuws vind je op tij-dingen.be

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

Gemeente info
Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be
Tij-dingen ging in druk op 17 mei.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.

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

© De Roma

cultuurcentrum CasinoKoksijde
Ontdek het seizoen 21-22 vanaf 21 juni.
www.casinokoksijde.be

