26e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

Tij-dingen
12
2021

inhoud

4
6
9
10
12
18
21
22
24
27
32
45

Koksijde verbeeldt
Bekijk de gemeenteraad live
J. Van Buggenhoutlaan krijgt een facelift
Kort nieuws uit onze gemeente
Zorg dat je niet eenzaam wordt
Activiteiten in Abdijmuseum Ten Duinen
Hoe zag het Duinenhuis eruit in 1937?
Aquaduin: van golfterrein tot waterwinningsgebied
Agenda: bekijk onze activiteiten
CasinoKoksijde zet het eindejaar goed in
Feest mee met onze jubilarissen
De Fakkel van Koksijde

Belangrijk: activiteiten en corona
Op het moment dat deze editie van Tij-dingen
in druk ging, was de impact van de nieuwe
coronamaatregelen nog niet duidelijk.
Bekijk daarom goed de website van de organisator
om na te gaan of en hoe een geplande activiteit
doorgaat. Op www.tij-dingen.be/agenda houden
we UiT in Koksijde zo up-to-date mogelijk.
Meer weten over het Covid Safe Ticket?
Lees meer op p. 35.

Colofon
Hoofdredactie: Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt
Eindredactie: Ilse Chamon
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Lay-out: Sofhie Legein
Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries Dawyndt,
Thierry Boonefaes, Marie Godderis en Sofhie Legein
Fotografie en bewerking: Sofhie Legein, Olivier Tilmant en
Marie Godderis – tenzij anders vermeld
Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en
schepenen - schepen van Communicatie Lander Van Hove
Tij-dingen te laat in de brievenbus? Geen nood!
Lees de XL-versie van ons infoblad via www.tij-dingen.be
voor extra artikels en foto’s.
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Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Gasthof Bethania Dorpsplaats (Wulpen)
De zwart-witfoto, genomen begin jaren 70,
toont de Dorpsplaats in Wulpen. Centraal
op de foto zie je Gasthof Bethania. In de
tweede helft van de 13e eeuw werd het
toenmalige Gasthuis Bethania gesticht
door een edelman: Gerbertus. Toen kregen
arme mensen en reizigers hier onderdak.
Later evolueerde het gasthuis tot een
Augustinessenklooster. Door oorlogen en
onrust in de 16e eeuw veranderde het
Gasthuis in een ruïne. De hoeve werd
heropgebouwd in de 17e eeuw en kreeg
de huidige naam: Gasthof. Het werd
opnieuw een toevluchtsoord voor reizigers
en arme mensen.
Van toevluchtsoord tot vakantiewoning
Het Gasthof doet nu dienst als varkens- en
akkerbouwbedrijf en sinds enkele jaren ook
als vakantiewoning. Van het gedeelte waar
nu de vakantiewoning ligt, bleek alleen de
waardevolle gevel aan de straatkant stevig
genoeg om te bewaren, de rest werd
heropgebouwd.
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

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.
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
De voorlaatste maand van het jaar ligt achter ons
(en daarmee ook bijna 2021). Opnieuw blikken we
terug op een bewogen periode, vooral door de
naschokken van de coronapandemie. Anderzijds
rechtten we de rug en bruist Koksijde als nooit
tevoren. Koksijde fonkelt, zoals je ook binnenkort
zal zien in het straatbeeld. Ook deze editie van Tijdingen zorgt voor veel leesplezier: blader naar het
interview met Mieke Garnaal en haar eredames of
laat je ondersneeuwen door onze winterspecial en
kerstevents. Een lumineus idee.

Tij-dingen: De eindejaarsperiode is een periode
van hoop en ook dit jaar is wat extra hoop
welkom?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Corona
is nog niet voorbij en het blijft de burgemeesters
bezig houden. Het is wikken en wegen, want
plannen worden voortdurend doorkruist. En toch
mogen we ons niet van de wijs laten brengen. De
vaccinatiecampagne betekent toch een grote stap
vooruit, vooral in de bescherming tegen ernstige
ziekte. In Koksijde zijn onze inwoners massaal ingeënt.
Gelukkig maar, want het aantal besmettingen
is in deze vierde golf groot. We hebben nu toch
meer middelen dan een jaar geleden om de
gemeenschappelijke vijand aan te pakken.”
T-d: Mensen zijn sociale wezens en samenzijn zit in
ons DNA?
Burgemeester: “Heel zeker en ik merk dat ook.
Onze nood om samen te komen, feest te vieren en
ervaringen uit te wisselen, blijft groot. Ik vind dat het
een grote taak is van een gemeentebestuur om
zoveel mogelijk ondersteuning te bieden op dat
vlak, ook aan het verenigingsleven. Zeker voor een
toeristische gemeente waar tweedeverblijvers en
toeristen naar hun favoriete badplaats afzakken

om af te spreken in een leuk restaurant, een
tearoom, CasinoKoksijde of op de Zeedijk. Ik heb
gezien dat Koksijde nog nooit zo goed in de markt
lag als het afgelopen jaar. De verhuringen van
vakantiewoningen of appartementen liepen als een
trein en ook vastgoed dat te koop staat, raakt in
sneltempo verkocht.”
T-d: In december wordt Koksijde de lichtstad aan
de Noordzee?
Burgemeester: “December is de donkerste maand
van het jaar, maar onze gemeente levert opnieuw
grote inspanningen om Koksijde letterlijk te doen
schitteren met kerstverlichting. Ook de ijspiste
is een attractie waar mensen naar uitkijken. De
Sylvestervuren keren ook terug en we sluiten 2021
traditioneel af met een vuurwerk. Bekijk ook zeker
Lumineus Koksijde, een spektakel op de voorgevel
van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk.”
T-d: Koksijde houdt van fietsers?
Burgemeester: “Volgend jaar kijken we uit naar
twee belangrijke infrastructuurwerken: de verfraaiing
van de Nieuwpoortsteenweg en de Jacques Van
Buggenhoutlaan. Koksijde profileert zich daarmee
nog meer als de fietsgemeente van Vlaanderen.”
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bestuur

Koksijde blijft gemeenteraad live uitzenden:
nu met betere tools om hybride te vergaderen
Al ruim elf jaar zijn de vergaderingen van de gemeenteraad live te volgen via het internet. Zo volg je vanuit
je zetel het democratisch proces op de voet. Met de corona-ervaringen van de afgelopen maanden in het
achterhoofd zorgt Koksijde ervoor dat de gemeenteraadsleden ook vanop afstand evenwaardig vergaderen,
dankzij Confero MEET.
Moeilijke situaties zoals niet-gedempte microfoons en storende geluiden zijn verleden tijd. De digitale
vergaderomgeving is heel intuïtief en overzichtelijk. Het is, in theorie, ook mogelijk om hybride te vergaderen:
een raadslid moet niet aanwezig zijn, maar kan wel live volgen en een geldige stem uitbrengen.
Die geslaagde combinatie van analoog en digitaal vergaderen zorgt voor een vlotte volg- en kijkervaring.
Kortom: deze tool zorgt voor een enorme meerwaarde. Ten slotte worden ook de vier camera’s en het
stemsysteem gemoderniseerd. Bekijk de volgende gemeenteraad (13 dec.) live: ww.koksijde.be/streaming

Nieuwe computerleszaal in Koksijde-Dorp
In het annexgebouw is er een ruime locatie waar
12 tot 24 mensen les kunnen volgen op 12 Allin-one pc's. Elke nacht wordt alles automatisch
geconfigureerd. Zo beschikt elke cursist dagelijks
over zijn of haar nieuw geconfigureerde pc.
Ook is er een eenvoudig toestel voorzien
voor projecties. De lesgever kan (dankzij het
WePresent-systeem van Barco) het scherm van
elke cursist presenteren om bv. oefeningen
klassikaal te bespreken.
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Koksijde houdt van fietsers en
fietsers houden van Koksijde
Al jaren zet Koksijde in op het stalen ros. Veilige fietspaden, deelfietsen
en fietsstraten: het zijn maar een paar van de maatregelen die onze
gemeente de voorbije jaren nam om fietsen te stimuleren. Vanaf nu gaat
onze gemeente nog een stap verder met de uitrol van een fietsbeleidsplan.
Dat plan zorgt voor een uitgewerkte visie over alles wat met fietsen te
maken heeft. Zo wordt langs de kust, van Nieuwpoort tot De Panne, een
10 km lange route uitgebouwd langs autoluwe straten. Het wordt ook
gemakkelijker om je fiets te parkeren bij de Zeedijk en de handelsstraten.
Onze gemeente zet haar schouders onder een echte fietscultuur en
werkt daarvoor samen met de scholen.
Fietssnelweg
De herbestemming van de luchtmachtbasis biedt nieuwe
mogelijkheden, zoals een rechtstreekse fietssnelweg van Koksijde-Dorp
naar Veurne. Ook wordt gezocht naar een optimale fietsontsluiting
van de site Ten Bogaerde, want daar is een veilige oversteek aan de
N8 nodig. Een fietstunnel zou een ideale oplossing zijn. Die tunnel zal
voor een unieke beleving zorgen wanneer je de landingsbaan oprijdt.
Natuurlijk blijft Koksijde gastgemeente voor nationale en internationale
fietsevenementen. Wist je dat onze gemeente al veel in de prijzen
is gevallen als beste fietsgemeente dankzij o.a. de verschillende
fietsstraten? En er komen er nog meer. Ook met het project deelfietsen
bewijst Koksijde dat het een toonaangevende rol speelt op fietsvlak.
Meer informatie en het plan op www.tij-dingen.be

Jouw infoblad
heeft ook
een digitale
tegenhanger
Kiezen is verliezen en schrijven is
schrappen. Daarom lanceerden
we vorig jaar een digitaal
infoblad: www.tij-dingen.be
Een XL-versie van ons
magazine. Daar lees je extra
grote interviews, uitbreidingen
op artikels en vind je meer
spraakmakend beeld- of
videomateriaal.
Voor de gedrukte edities
kiezen we voor de blikvangers.
Vandaar deze keuze. Een winwinsituatie. Surf snel.
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“Een kunstenaar is iemand die dingen maakt
die niemand nodig heeft”
Deze uitspraak van Andy Warhol
typeert hem. Hij groeide op in een
buurstadje van New York, Pittsburgh.
Zijn ouders, orthodox en arm,
verzorgden hem goed en voelden
zijn talent. Hij leert reclametekenen,
trekt naar New York, maakt illustraties
van schoenen in modetijdschriften en
wordt na één week de best betaalde
en beroemdste reclametekenaar van
New York. De start van zijn legende.
Warhol groeide uit tot één van de
belangrijkste kunstenaars van de
twintigste eeuw.

Ontdek de kunst
van Andy Warhol
Avondvoordracht op 10 december
om 20.30 uur. Lees meer op
www.tij-dingen.be

© Dirk Pauwels S.M.A.K., Ghent WARHOL_Andy_
Campbell's_Soup_(Chicken_Noodle)_(1595) <<

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

Van Buggenhoutlaan krijgt een facelift
De gemeenteraad keurde de plannen goed voor de heraanleg van de eerste fase van de Jacques Van
Buggenhoutlaan. Naast de aanleg van nieuwe riolering ondergaat de straat een gedaanteverwisseling.
Ter hoogte van de Ter Duinenlaan komt een nieuwe rotonde. Aan de westzijde legt de aannemer een nieuw
fietspad aan, door een brede groenzone gescheiden van de rijweg. Uiteraard worden ook de voetpaden
vernieuwd.
Om de veiligheid te verhogen, wordt de toegang tot enkele zijstraten afgesloten met aandacht voor de
toegankelijkheid. Het was lang wachten op de overdracht van deze gewestweg aan de gemeente. De
aanleg van een fietspad en voetpaden zorgt voor een aangename en veilige verbinding voor de zwakke
weggebruikers tussen de Zeelaan en de Ter Duinenlaan.
Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder. Koksijde informeert je zo goed
mogelijk over de planning. Het meest recente overzicht vind je op www.koksijde.be/wegenwerken

Ook doortocht Oostduinkerke-Bad krijgt een opknapbeurt
Nieuwe voetpaden, openbaar groen en straatmeubilair geven een extra elan aan de doortocht van
Oostduinkerke-Bad. En waar mogelijk duiken afzonderlijke fietspaden op.
 De werken tussen het Astridplein en het IJslandplein (richting Koksijde-Bad) zijn ondertussen gestart
 Volgende winter (2022-2023) komt de kant richting Nieuwpoort (Leopold II-laan tot Europaplein) aan de beurt
Er wordt kant per kant gewerkt en er zal altijd één kant volledig toegankelijk zijn. Ook doorgaand verkeer blijft
mogelijk, met uitzondering van korte periodes (asfaltering en plaatsen verlichtingspalen).
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oksijde kort
Op zoek naar een leuk kerstcadeau?
Shop dan bij de dienst Toerisme. Daar kies je uit
een ruim assortiment van K-producten. Wat dacht
je van een verzorgende lippenbalsem of een
muts om winterse dagen door te komen? Een
stijlvol strandlaken voor wie graag warme oorden
opzoekt of een leuke K-paraplu om de winterse
weersgrillen te trotseren? Maar ook de shop van
Abdijmuseum Ten Duinen heeft een fijn aanbod.
Info: www.visitkoksijde.be/k-shops

Kom naar de opendeurdag
in het Vrijzinnig Huis Koksijde
Het Vrijzinnig Huis biedt een ruime waaier
aan activiteiten aan zoals voordrachten,
debatten, filmvoorstellingen, optredens
en culinaire activiteiten. Op zondag
19 december, tussen 10.30 en 13.30 uur,
maak je zelf kennis met de werking
van het Vrijzinnig Huis Koksijde en de
verenigingen die er hun plek hebben. Ook
het HuisvandeMens heeft er zijn uitvalsbasis.
Volksspelen, een hapje en een gratis drankje
zorgen voor de nodige sfeer. Iedereen
welkom in de Galloperstraat 48.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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Museum Paul Delvaux
gesloten tot 2 april
Dit museum herbergt de
grootste verzameling werken
van Paul Delvaux ter wereld.
Het Delvauxmuseum is
uitzonderlijk gesloten tot 2
april 2022. Vanaf dan staan
de medewerkers terug voor je
klaar. Je kan wel nog terecht
in de brasserie om iets te eten
of te drinken. Meer info op
www.delvauxmuseum.be

Geniet mee van een orgelmatinee
Organist Jan Vermeire speelt BACH InteGRAAL
X, een reeks werken die Johan Sebastian Bach
schreef voor de kerstperiode. Goed om weten is
dat je dit oeuvre ook via YouTube kan beluisteren.
Je bent welkom op zondag 19 december om
11.15 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk.
De toegang is gratis. De volgende matinées staan
gepland op 23 januari en 20 februari. Noteer het al
in je agenda.

Update de eID-software van
je nieuwe identiteitskaart
Als je met jouw identiteitskaart
online toepassingen gebruikt, moet
je de software regelmatig bijwerken.
Om geen problemen te krijgen
met je nieuwe kaart, surf je naar
eid.belgium.be om de software te
updaten. Ook de applicatie eID
Viewer werk je via de website bij,
daarmee verander je de pincode
van je kaart. Het certificaat
Authentificatie geeft je toegang tot
de applicaties en via het certificaat
Handtekening onderteken je
documenten elektronisch.

Kaat Van Kerkckhoven
is de nieuwe
kinderburgemeester
Op vrijdag 15 oktober vond de
installatievergadering plaats van
de nieuwe kindergemeenteraad.
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn
er 15 raadsleden en waren er zes
kandidaat-kinderburgemeesters.
Lottrekking besliste over de nieuwe
kinderburgemeester. En Kaat Van
Kerckhoven kwam als winnares
uit de bus. Kaat is 11 jaar en zit in
de Gemeentelijke Basisschool van
Koksijde.
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Leer mensen uit je buurt kennen
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Wil je graag je sociaal netwerk uitbreiden? Kom dan naar
de koffienamiddag in jouw buurt.
 Woensdag 1 december in de Willem Elsschotzaal (bibliotheek, senioren uit Koksijde-Bad)
 Vrijdag 10 december in ‘t Oud Schooltje (Kerkstraat, senioren uit Koksijde-Dorp en Sint-Idesbald)
De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert deze
namiddagen.

Wil je graag andere mantelzorgers ontmoeten?
Zorg je voor een hulpbehoevende partner, kind,
ouder of kennis? Of heb je dat vroeger gedaan en
is je geliefde ondertussen overleden? Dan ben je
welkom in mantelzorgcafé De Luisterschelp.
Grijp je kans om andere mantelzorgers te leren
kennen. Wissel ervaringen uit of trek een paar
uurtjes uit voor jezelf. Afspraak op maandag
6 december van 14 tot 16 uur in zaal de Brug
(Sociaal Huis). Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé De
Luisterschelp.
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senioren

Hoe bestrijd je eenzaamheid?
Naast een slechte gezondheid is eenzaamheid de grootste bedreiging voor senioren. Om niet in deze valkuil
te trappen, is het belangrijk om dit probleem tijdig tegen te gaan, want voorkomen is nog altijd beter dan
genezen.
Veel ouderen zijn eenzaam, vooral senioren ouder dan 75 jaar. Mensen raken om verschillende redenen
sociaal geïsoleerd: zwakker worden, de dood van je man of vrouw of door een handicap of ziekte. Wat de
oorzaak ook is, de stap om je alleen en kwetsbaar te voelen, is snel gezet.
Iedereen kan eenzaam worden
Onthoud dat eenzaamheid iedereen kan overkomen. Volgens studies is eenzaamheid misschien zelfs
gevaarlijker dan alcohol en tabak.
Doe mee aan (lokale) activiteiten
Zet dingen in je agenda om naar uit te kijken. Een wandeling, een lezing in de bibliotheek of een bezoek aan
één van onze musea. Wist je dat het Sociaal Huis elke dinsdagnamiddag groepswandelingen organiseert?
Nodig vrienden of buren uit voor een kopje koffie
Als je je alleen voelt, is het verleidelijk om te denken dat niemand je wil bezoeken. Nodig iemand uit.
Je zal verbaasd zijn hoeveel mensen hier graag op ingaan. Tip: het Sociaal huis organiseert regelmatig
ontmoetingsnamiddagen. Spring gerust binnen.
Leer van computers houden
Wonen je vrienden of familieleden ver weg? Zoek dan contact via je computer of smartphone. Kun je niet
goed overweg met die digitale hulpmiddelen? Volg dan één van onze cursussen in het annexgebouw.

Voel je je soms eenzaam? Daar is op zich niets mis mee. Wat telt, is dat het je leven niet beheerst. Zoek dus
op tijd contact met anderen. Ben je zelden of nooit eenzaam? Goed. Maar misschien zijn er in je omgeving
wel mensen die er last van hebben. Een babbeltje doet dan wonderen.

Lees meer op www.tijdingen.be
13

winterspecial

Onze strooidiensten staan klaar voor jou
Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook op alle
voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt sneeuw geruimd. Dat is uiteraard niet mogelijk
voor alle voetpaden in de gemeente. Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.
Maak zelf je stoep sneeuw- en ijsvrij
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting staat
ook in het politiereglement: “De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de
voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich
bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en
de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden worden verwijderd.”
Koop dus nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken
uitverkocht zijn. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal Huis.
Meer hierover op pagina 16.
Vrije weg op 300 meter van je deur
Daarnaast zet de gemeente ook een zoutstrooier in. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen,
fiets- en voetpaden houdt gemeente Koksijde rekening met factoren zoals milieu, veiligheid en kostprijs.
Het uitgangspunt is dat de gemeente de weg vrijmaakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom
jouw woning.

Plan op website

Op www.koksijde.be/strooidienst vind je een plan waarop je ziet welke wegen de gemeente sneeuwvrij
maakt en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.
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kerstverlichting

Koksijde schittert nog meer
tijdens het eindejaar
De kerstverlichting in onze gemeente
heeft een ijzersterke reputatie. Ook deze
winter wordt een voltreffer. De dienst
Technieken (o.l.v. Neal Baelen) maakt alles
zelf. Een extra reden om tijdens de donkere
dagen buitenlucht op te snuiven. Je weg
wordt verlicht door onze schitteringen.
In grote lijnen zorgt de gemeente voor
sfeerverlichting in de omgeving van kerken,
dorpskernen en handelszones. Wist je dat
alle kerstlichtjes bestaan uit energiezuinige
ledlampen?
Koksijde investeert elk jaar ongeveer 75.000
euro in het onderhoud en aankoop van
kerstverlichting. Dit jaar werd 35.000 euro
extra uitgetrokken voor de omtovering van
de voorgevel van het Erfgoedhuis Bachten
de Kupe (Oostduinkerke-Dorp) in een
kersttafereel. Niet te missen.

Nieuwe schitteringen
 Oostduinkerke-Dorp: het Erfgoedhuis
krijgt een voorgevel in kerststijl
 Koksijde-Dorp: nieuwe kerststal met
traditionele kerstfiguren
 Koksijde-Bad: grote kerststrikken versieren
Maartenoom (assistentiewoningen)
 Oostduinkerke-Bad: vernieuwde
lichtfontein op het Fabiolaplein
 Handelskernen: verrassende
fotodecoraties

De lichten branden nog tot 9 januari.
Op de verbindingswegen nog een extra
week. Elke dag gaan de lichten aan
tussen 7 en 9 uur en 15 tot 23 uur.
Op kerst- en oudejaarsavond branden ze
de hele nacht.
15

Help mensen die het moeilijk hebben
in de winter
De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen en
mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. Zeker in
deze coronatijden moeten we extra aandacht besteden aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij
jouw steentje bij. In je eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de
winterdagen door te komen. Een kleine attentie, een bezoekje of een boodschap doen dan deugd.
Vind je het moeilijk om die stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis:
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.
Een warme kerstperiode voor iedereen
De kerstdagen zijn een tijd vol warmte. Helaas niet voor iedereen. Wie deze warmte niet heeft, voelt in die
periode een groot gemis. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode?
Ben je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal Huis:
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.
Heb je hulp nodig bij het ruimen van sneeuw?
Vorige winters telden weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best alert. Want volgens het politiereglement
moet je bij sneeuw en ijzel het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis stelt vrijwilligers ter beschikking om sneeuw
te ruimen. Bij een hevige sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon: 058 53 43 10. Voor deze dienstverlening betaal
je 5 euro per uur en een kilometervergoeding van 0,34 euro per km.
Belangrijk: de sneeuwtelefoon is er alleen voor zorgbehoevende personen die de sneeuw niet zelf kunnen
ruimen. Bel naar het Sociaal Huis (elke werkdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur) en na dat telefoontje komt zo snel
mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en weekenddagen en donderdagnamiddagen.
Sneeuwtelefoon Sociaal Huis: 058 53 43 10 of vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be
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musea

Wat is de link tussen vissers in Finland
en onze garnaalvissers te paard?
Van Rusland tot Spanje, van Amerika tot Engeland en van Zuid-Korea tot Italië: onze garnaalvissers zijn
bekend tot in de verste uithoeken van de wereld. Wist je dat ook de kerstman, in het verre Lapland, een grote
fan is? Dat danken we aan een bijzondere vissersgemeenschap uit Zweden en Finland.

Dipnet-visserij in Kukkola
Langs de Tornio-rivier, een natuurlijke grens tussen Zweden en Finland, ligt Kukkola: een traditioneel vissersdorp
in Lapland. Kukkola staat bekend voor de ambachtelijke manier waarop al meer dan 500 jaar witvis wordt
gevangen.
De weg naar UNESCO… loopt langs Oostduinkerke
Sinds 2017 is deze manier van vissen erkend als immaterieel cultureel erfgoed door Zweden en Finland.
Deze landen werken nu ook samen om deze traditie een plaats te geven op de UNESCO Representatieve
Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Zo komt de garnaalvisserij te paard in het vizier.
Om hun dossier goed voor te bereiden, zakte een Fins-Zweedse delegatie in juni 2019 af naar Oostduinkerke.
Sindsdien heeft het NAVIGO-museum regelmatig contact met deze gemeenschap om hen te helpen met hun
UNESCO-dossier dat in 2022 wordt ingediend.
Lees het volledige verhaal op www.tij-dingen.be
>> Een dipnet-visser haalt zijn vangst binnen (© Jaakko Heikkilä)
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Collectie Abdijmuseum
uitgebreid met dichtwerk van
Duinheren uit de 17e eeuw
Abdijmuseum Ter Duinen beheert en onderzoekt de ruimere geschiedenis van de cisterciënzerabdij, de
gemeenschap van de abdij in Koksijde en de herinneringscultuur rond de figuur Idesbald. Op een veiling
werden twee loten aangekocht: één rond de Zalige Idesbald en één met Latijns dichtwerk verwijzend naar
de herinneringscultuur rond Zalige Idesbald.
Jongleren met 1667
Vooral het dichtwerk is bijzonder. Het schriftje draagt op het voorblad de titel Epitaphium Beati Patris
Nostri Idesbaldi, een Latijnse tekst naar aanleiding van de 500e verjaardag van Idesbalds overlijden,
gevierd in de abdij op 18 april 1667. Onderaan staat als auteur D. LUCas De VrIese R. DUnensIs: Lucas de
Vriese, religieus van Ten Duinen, in een chronogram (jaardicht, red.) met 1667 als oplossing (je telt alle
hoofdletters op die Romeinse cijfers zijn). Pagina’s lang jongleert hij met Latijnse regels die telkens het
jaartal 1667 opleveren.
Wie was Placidus Maseman?
In de bundel werden ook teksten opgedragen aan Placidus Maseman. Verrassend. Want zijn naam past
niet in het rijtje van grote heren en abten. Misschien biedt dat dan de oplossing voor een drukwerkje uit
1683. Dat bevat uitvoerige lofdichten ter ere van Martinus Collé nadat hij tegenabt Terrasse overwonnen
had. De auteur ervan is niet vermeld, maar hij betitelt zichzelf als een novice (iemand die bij intrede in het
klooster een proeftijd loopt). In die periode vinden we zeven novicen terug, waaronder Maseman. Is hij de
auteur van dit boekje?
Lees meer op www.tij-dingen.be
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© Steven De Rie

Maak een draak van een tekening.
Of juist niet…
… want striptekenaar Steven De Rie leert je
hoe je een draak tekent. In de themaopstelling
Tekens & Symbolen van het Abdijmuseum
ontdek je verschillende draakjes. Steven,
bekend van de stripreeks Urbanus, helpt je om
middeleeuwse draken op papier zetten.
Wanneer? Op woensdag
29 december om 14.30 uur.
Schrijf je in via www.tenduinen.be

Muziektheater: verhalen uit de duinen door
Ariane Vyvey en Stefaan Demoen
In het Vanneuvillehuis is het op donderdag
30 december extra gezellig. Dan vertelt Ariane
oude verhalen over Koksijde terwijl ze muzikaal
wordt begeleid door Stefaan.
Het Vanneuvillehuis was de plek waar wijlen
Walter Vilain woonde, schilderde en zijn werken
toonde. In deze gezellige setting brengt dit
Koksijdse duo twee lokale verhalen om van te
smullen.
Wanneer? Op donderdag 30 december om
14 en 15.15 uur. Voor gezinnen met kinderen
vanaf 6 jaar en volwassenen. De toegang is
gratis, schrijf je in via www.tenduinen.be

Doe je kerstboodschappen
in het Abdijmuseum

!SAVE THE DATE

Wist je dat je in de museumshop originele cadeaus vindt
voor jong en oud? Meestal exclusieve items. Op 15 en
17 december vindt een degustatie plaats. Proef de
Ligeriuscocktail op basis van de befaamde Dunewyn,
een creatie ven Hotelschool ter Duinen. Lees meer op
www.tij-dingen.be

 Workshop LEGO® op woensdag
5 januari
 Vertelwandeling Toen de dieren nog
spraken op donderdag 6 januari
 Lees meer in de volgende editie van
Tij-dingen
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cultuur en erfgoed

Wat weet jij over
dit gevelopschrift?
Ken jij Café Volkshuis in de Lalouxlaan? Misschien
liep je er al eens onopgemerkt voorbij of ging je zelfs
binnen voor een praatje met een frisse pint of een
kop koffie. Zag je al het opschrift A Paris S’Mel op de
gevel van het gebouw? Onlangs vroeg een inwoner
ons naar de betekenis. Het archief van de gemeente
kon ons niet veel wijzer maken. Maar misschien jij wel?

Heb jij informatie over het opschrift? Kan je ons
meer vertellen over de herkomst van de tekst? Stuur
ons dan jouw verhaal via tij-dingen@koksijde.be

Kunst op straat
Huid van het gaan (Yves Velter, 2011)
Deze rubriek laat je kennismaken met ons rijk
patrimonium aan kunstwerken. Aan de beurt: Huid
van het gaan. De afgebeelde mensfiguur gaat
voor de helft op in de architectuur. Op deze manier
wordt de grens tussen het innerlijke en het uiterlijke in
beeld gebracht. Het is een verwijzing naar 'de kijk' op
het deel van de mens dat we niet kennen. Met zijn
kunstwerk onderzoekt Velter mens en geest. Het is een
uitwisseling tussen het vertrouwde of zichtbare en het
onbekende of onzichtbare.
Yves Velter (°1967) is geboren in Oostende, waar hij
ook woont en werkt als schilder en schepper van
ruimtelijke objecten. Het beeld werd geplaatst naar
aanleiding van het kunstenproject SEE*POINT tijdens
de zomer van 2011. Meer op www.yvesvelter.com.
Waar vind je het kunstwerk?
Casinoplein 11, Koksijde-Bad (parkeergarage, niveau -1)
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duinenhuis: vroeger en nu

Zoek naar het verleden van het Duinenhuis
Ter hoogte van de Bettystraat, in de duinen tussen Koksijde en Sint-André, ligt het Duinenhuis. Sinds 2005
is dit gebouw eigendom van Koksijde. Momenteel werken de diensten aan een tentoonstelling over de
geschiedenis van het Duinenhuis.
Weesmeisjes en patiënten uit de psychiatrie
De Zusters van de Werken van Maria Middelares
hadden in Antwerpen een tehuis voor de opvang
van weesmeisjes en meisjes met problemen. In 1937
zochten ze een buitenverblijf en kochten een stuk
grond in de Schipgatduinen. In het voorjaar van 1938
begon de bouw van het tehuis en in de zomers van
1938, 1939 en 1940 kwamen meisjes op vakantie.
Na de oorlog herstelden de zusters hun huis in de
duinen en gebruikten het als vakantiewoning tot
het in 1967 werd verkocht aan de Zusters van Liefde
uit Gent. Zij gebruikten het ook als vakantiehuis
voor patiënten. In 2005 kreeg het pand een nieuwe
eigenaar: de gemeente Koksijde. Na een grondige
renovatie richtte de gemeente het in als centrum
voor natuureducatie en werd er in 2014 op het
dak een telescoop opgesteld voor de plaatselijke
sterrenwacht.

Alle wegen leiden naar Montluçon
Begin oktober trok een team uit Koksijde, gewapend
met scanners, laptops en camera’s, naar het
middeleeuws stadje Montluçon in het hart van de
Auvergne. Op 700 kilometer van het Duinenhuis
trokken ze meer dan 1.000 foto’s en scanden 200
documenten en 160 foto’s.
Patiënten en hun begeleiders op bezoek
Op 13 oktober kwamen een tiental begeleiders van
Caritas uit Melle samen om herinneringen op te halen
aan hun vakanties. Een mooie gelegenheid om foto’s
en verhalen te verzamelen.

De tentoonstelling over de geschiedenis van het
duinenhuis is in volle voorbereiding. De bedoeling is
dat die klaar is tegen Open Monumentendag 2022.
Lees het volledig verhaal op www.tij-dingen.be

>> Een foto genomen toen de Zusters van de
Werken van Maria Middelares nog de plak
zwaaiden - © Archief des Soeurs Oblates
du Coeur de Jésus - Montluçon

aquaduin

Sint-André: van golfterrein tot waterwinning
Bijna 100 jaar geleden, in 1922, kocht de naamloze vennootschap Saint-André een duinengebied van
100 hectare tussen Koksijde en Oostduinkerke. De voorwaarde? De aanleg van een golfterrein.
De Britse golfarchitect Harry Colt maakte van het duinengebied in de Doornpanne één van de mooiste
en meest gerenommeerde linksbanen (golfterrein dat aan zee ligt met de wind als dominante factor) van
Europa. Toch slaagde de Engelse vennootschap er niet in om het project rendabel te houden. Na een paar
jaar moesten ze het terrein verkopen aan een groep West-Vlaamse industriëlen. Ook zij stelden vast dat het
onderhoud van het golfterrein handenvol geld kostte en gingen in vereffening.
Verkaveling
De gronden van het golfterrein waren opnieuw te koop. De aankoopclausule waarin stond dat de gronden
alleen voorbehouden waren voor de golfbaan, werd geschrapt. Op deze manier konden de vorige eigenaars
de gronden terug kopen. De bedoeling? De gronden verkavelen, wegen aanleggen en een prestigieuze
villawijk uitbouwen met klinkende namen voor de avenues en boulevards met middenin een hotel. Tegen dit
bouwproject kwam veel protest waardoor De Doornpanne grotendeels gespaard bleef van bouwwoede.
En nu?
Vanaf 1947 is het gebied Sint-André in handen van de I.W.V.A. (nu Aquaduin, red.) en doet het dienst als
grondwaterwinningsgebied. Sinds 1975 is het gebied, ook bekend als De Doornpanne, een beschermd
landschap. Wanneer je nu door De Doornpanne wandelt, zie je nog de grote lijnen van de vroegere
verkaveling. Een groot deel van de toenmalige wegen werden gebruikt om het centrale fiets- en wandelpad
tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker aan te leggen.
Lees meer en de stand van zaken op www.tij-dingen.be (Bron: www.aquaduin.be)
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lezingen in de bib

Het kan anders: waarom is het wél
heerlijk wonen in een woonzorgcentrum?
Veel mensen zouden liever naar een woonzorgcentrum verhuizen dan
alleen thuis wonen. Wat houdt hen tegen? De horrorverhalen in de
media, de hoge factuur, het feit dat er veel zorgbehoevende ouderen
wonen én de angst dat ze zichzelf niet meer kunnen zijn.
Vooral dat laatste is een groot probleem. Wie naar een
woonzorgcentrum trekt, moet elke dag een douche nemen, op
tijd slapen, 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.
De lezing vindt plaats op woensdag 8 december van 19 tot 20.30 uur.
Plaats van afspraak? De bibliotheek. Schrijf je in via www.avansa-ow.be,
de prijs bedraagt drie euro (vijf euro voor niet-leden).

© Ann Peuteman

De bibliotheek
laat kleuters
proeven van
boeken…

Ga mee naar
Santiago de Compostela

… en geeft alle kinderen van
de eerste kleuterklas een
prentenboek. De kleuters
krijgen via school een bon
mee die de ouders dan inruilen
in de bibliotheek. Alle eerste
kleuterklassen krijgen dat boek
ook cadeau, zo wordt de
klasbibliotheek uitgebreid. Lees
meer op www.tij-dingen.be

Maurits Groeninck neemt je mee naar de pelgrimswegen richting
Santiago de Compostela. Hij brengt het verhaal van zeven caminos die
je door Spanje en Portugal leiden.
De lezing vindt plaats op dinsdag 2 december om 19 uur in
de bibliotheek. Schrijf je in via de balie van de bibliotheek of
koksijde.bibliotheek.be. De prijs bedraagt drie euro.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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17 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert De snaren van les deux amis met

13-17 uur: Koksijde-Bad, WZC Dunecluze
Kerstmarkt t.v.v. animatiewerking in het woonzorgcentrum
CST + mondmasker verplicht

Zondag 5 december

9.30-10 uur: bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje voor kleuters (3-5 jaar), gratis, inschrijven
niet nodig

Zaterdag 4 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Singalong Met De Wim Opbrouck Singalong
Songbook, www.casinokoksijde.be/programma

19.30-21.30 uur: Koksijde-Bad, Duinenhuis
Lezing Hoog-energetische straling met Dirk Ryckbosch, blz. 39

Vrijdag 3 december

19-21 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Pelgrims stappen stevige tochten naar Compostela
met Maurits Groeninck, 3 euro, blz. 23

Donderdag 2 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Klassiek concert Bel Ayre: ‘A Canzone ‘e Partenope,
www.casinokoksijde.be/programma

Vrijdag 17 december

19.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Sandra Kim Live, tickets via CasinoKoksijde of
dienst Toerisme, lees meer op blz. 26

Donderdag 16 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Filmvoorstelling Nomadland,
www.casinokoksijde.be/programma

Woensdag 15 december

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

13-14.30 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Dante Alighieri - Spiegelingen van liefde en
literatuur, 5 euro (niet-leden: 8 euro)

Dinsdag 14 december

14-17 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
EHBO-cursus Neos i.s.m. Rode Kruis, inschrijven: 058 51 40 60

Maandag 13 december

14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers uit Koksijde-Dorp
en Sint-Idesbald, blz. 12

14-16 uur: bibliotheek Koksijde, W. Elsschotzaal
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers uit Koksijde-Bad,
blz. 12

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Filmvoorstelling Promising Young Woman,
www.casinokoksijde.be/programma

Vrijdag 10 december

14-16 uur: De Brug (Sociaal Huis)
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30
anne-sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 30 december

14.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Draken tekenen met Steven De Rie, schrijf je in via
www.tenduinen.be, blz. 19

9.30-10.30 uur: bibliotheek Koksijde
Voorleesuurtje voor lagereschoolkinderen (vanaf 6 jaar),
gratis, inschrijven niet nodig

Woensdag 29 december

17 uur: Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Kerstconcert Beauvarletkoor Koksijde (25 euro
ADD, 20 euro VVK, 10 euro tot 26 jaar), kaarten
bij dienst Toerisme Koksijde-Bad of koorleden
(beauvarlet@gmail.com)

16 uur: Oostduinkerke-Dorp, binnenplein NAVIGO-museum
Zeesche Smoefelmart, met bezoek van de kerstman en
ambiancemuziek, Org. ODK Leeft

15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling PlastiekBERTRAND door
Kopergietery, KGbe & beeldsmederij DE MAAN,
www.casinokoksijde.be/programma

Zondag 26 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Comedy #Eindejaars 3 door Bert Gabriëls en
sidekicks Johnny Trash en Jeroen Verdick,
www.casinokoksijde.be/programma

Donderdag 23 december

Lees de volledige agenda op www.tij-dingen.be/agenda
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Bekijk de website van de organisator
voor eventuele coronamaatregelen.

Woensdag 1 december

december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Filmvoorstelling True Mothers,
www.casinokoksijde.be/programma

Woensdag 22 december

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Dinsdag 21 december

14-16 uur: Koksijde, Ter Duinenlaan t.h.v. ingang Cinema K-fe
Geleide wandeling Welkom winter met gids
Marjan Janssens, meer op blz. 39

11.15 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinée BACH InteGRAAL X, blz. 11

10-13.30 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde
Opendeurdag in het Vrijzinnig Huis, blz. 10

Zondag 19 december

20 uur: Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Kerstconcert met Kristoff

14.30-17.30 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Lezing De doodgravers van België met Wouter
Verschelden (6 euro, koffie en taart) Org. VVB
Bachten de Kupe, Info en inschrijven (verplicht):
gaby.vandromme@telenet.be – 0476 98 29 77

10-18 uur: Koksijde, Zeelaan
Stijlvol Shoppen, lees meer op blz. 42

9-11 uur: Ster der Zee, Prof. Blanchardlaan
Geleide golfbreker- en strandwandeling met gids
Ingrid Jonckheere, blz. 39

Zaterdag 18 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Klassiek concert Bel Ayre: ‘A Canzone ‘e Partenope,
www.casinokoksijde.be/programma

www.tij-dingen.be/agenda

Lumineus Koksijde: 27 december tot 8 januari, meer op blz. 41

Bos van commerce: 25 december tot 8 januari, kijk op www.tij-dingen.be

Koksijde on ice: 18 december tot 9 januari, meer op blz. 41

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Backback plays Ellington & Don Kapot (Double
Bill), www.casinokoksijde.be/programma, blz. 27

19.30 uur: Duinenhuis
Lezing: De toekomst van de landbouw, meer op blz. 39

14.30-17 uur: Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde
Lezing De kwaal van de eeuw: rugpijn door prof. dr.
Maarten Moens (VUB) Org: UPV Westkust i.s.m. Vermeylenen Willemsfonds, 3 euro (niet-leden: 5 euro) incl. koffie
Info: marc-mortier@telenet.be – 0475 97 21 98

14-16 uur: Sociaal Huis, De Brug
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30
anne-sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 9 december

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Filmvoorstelling The Father, www.casinokoksijde.be/programma

19-20.30 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Verplant. Waarom het heerlijk wonen kan zijn in het
woonzorgcentrum met Ann Peuteman,
3 euro (niet-leden: 5 euro), meer op blz. 23

Woensdag 8 december

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Dinsdag 7 december

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, meer op blz. 12

Maandag 6 december

17 uur: Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Winteravondconcert De snaren van les deux amis met
Roeland Sertyn en Martijn Crommelinck, Org. Davidsfonds
Doornpanne, Info: devoserik@telenet.be of 058 51 40 81

CST + mondmasker verplicht

Duinenhuis: programma van het Natuureducatief
centrum vind je op koksijde.be/duinenhuis

Wetenschappelijke nascholing UGent-Koksijde
surf naar www.casinokoksijde.be/
wetenschappelijke-nascholing-ugent-2021-2022

Cultuurcentrum CasinoKoksijde: het overzicht
lees je op www.casinokoksijde.be/programma

Digidokters
elke tweede zaterdag: 11 december
(openingsuren bibliotheek)
vraag je sessie aan via koksijde.bibliotheek.be

Bibliotheek: neem een kijkje op
koksijde.bibliotheek.be/agenda voor het
volledige programma

Markt in onze gemeente
op vrijdag in Koksijde-Bad van 8 tot 13 uur in de
J. Van Buggenhoutlaan
elke dinsdag in Oostduinkerke van 8 tot 13 uur
voor de Sint-Niklaaskerk

Shop in het Abdijmuseum Ten Duinen
op 15 en 17 december, meer op blz. 19

23.45 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk (Grardplein)
Vuurwerk Van Oud naar Nieuw, blz. 43

Vrijdag 31 december

16-18 uur: Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Vuur-en lichtspektakel Sylvestervuren gevolgd door
vuurwerk, blz. 43

14 en 15.15 uur: Koksijde-Dorp, Vanneuvillehuis
Muziektheater Verhalen uit de duinen (vanaf 6 jaar), gratis,
reserveer via www.tenduinen.be

14-16 uur: De Brug (Sociaal Huis)
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30
anne-sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

vereniging in de kijker

© Michaël
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“Sandra Kim houdt nog altijd
van het leven en dat hoor je”
Na haar overwinning in de eerste editie van The Masked Singer is Sandra Kim terug hot. Haar agenda
staat bol van de concerten. Seniorenvereniging 55+ Actief/Vief Koksijde strikte haar voor een concert in
cultuurcentrum CasinoKoksijde op donderdag 16 december.

Een organisatie van 55+ Actief/Vief Koksijde
De naamkeuze is geen toeval. Deze vereniging bestaat uit actieve
55-plussers en dat straalt ook af op hun werking. Volgend jaar staat
alvast een brede waaier aan activiteiten op hun programma: een
nieuwjaarsreceptie, een ludieke quiz, het betere theaterwerk, een
busreis en een paasbrunch. Monique Vandewalle van 55+Actief zegt
het zo: “Ben je 55 of een beetje ouder? Kom dan naar onze club om
op een warme en familiale sfeer een paar van jouw dagen te vullen.
Heb je nood aan een babbel of wat hulp? Dan staat iemand van ons
voor je klaar.”
Lees meer op www.tij-dingen.be
26

Praktische info
Sandra Kim Live:
J’aime j’aime
Koksijde
Het concert vindt plaats op
donderdag 16 december in
cultuurcentrum CasinoKoksijde
om 19.30 uur. Tickets kosten
35 euro en bestel je via
patrickmullier@skynet.be of
0475 25 74 24.
Meer info: Kris Thibaut
0475 25 74 24 − kristibo@telenet.be
of 55actiefkoksijde@gmail.com

© Benoît Van Maele

Sandra Kim kroonde zich voor de tweede keer in haar carrière tot
koningin op televisie, 35 jaar na haar winst met J’aime la vie op
Eurosong in 1986. De jury was elke week onder de indruk van de
zangkwaliteiten van De Koningin en die kwaliteiten komt ze live
bewijzen in CasinoKoksijde.

met open armen

Een dubbele portie
hoogstaande jazz
In december spelen niet één maar twee Belgische
jazzbands van topniveau in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Twee bands voor de prijs van één.

Backback plays Ellington
Backback is een flamboyant Gents trio dat de zone
tussen jazz, rock en potige grooves verkent. Met het
project DEUK stript Backback de bigbandjazz van
jazzlegende Duke Ellington tot trioformaat en hoe.
Ze gaan aan de slag met een selectie verborgen parels
uit zijn oeuvre, waarbij de bigband-arrangementen
plaatsruimen voor de essentie.

#Eindejaars 3:
Bert Gabriëls
lacht met 2021
Eindejaarsconferences zijn een vak
apart. Decennialang was Geert
Hoste de onbetwiste koning waarna
Michael Van Peel de fakkel met
bravoure overnam. Nu beide heren de
eindejaarsconferences vaarwel zegden,
duikt Bert Gabriëls het gat in. Wanneer?
Donderdag 23 december om 20 uur.

© Johannes Vande Voorde

© Benoît Van Maele

Don Kapot
De muziek van Don Kapot, dat is groove. Van de meest
fysieke, opzwepende soort. Drummer Jakob Warmenbol,
bassist Giotis Damianidis en baritonsaxofonist Viktor
Perdieus combineren de energie en vrijheid van de vrije
jazz met de trance van de beste dansmuziek.

Tickets voor de twee jazzconcerten (twee voor de prijs van één) en de eindejaarsconference van Bert
Gabriëls kosten 16 of 13 euro (-26 jaar). Reserveer je ticket op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
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sport

Kies vandaag nog
jouw sport voor 2022
Dan heb je al één voornemen ingevuld voor volgend jaar.
Weet je niet welke sport bij je past? Onze sportdienst koos een
mooi aanbod voor je uit:
 Shape: elke maandag van 20 tot 21 uur,
gemeenteschool Koksijde
 Wobbel work-out: elke dinsdag van 20 tot 21 uur,
gemeenteschool Oostduinkerke
 Zumba gold: elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur,
sporthal Hazebeek
 Dance work-out: elke donderdag, 20.30 tot 21.30 uur,
gemeenteschool Oostduinkerke
 Conditiegym: elke vrijdag om 9.30 of 10.30 uur,
sporthal Koksijde. Elke woensdag om 10.30 uur in sporthal
Hazebeek
 Kun je nog niet kiezen? Misschien is één van deze sporten
dan iets voor jou: badminton, tafeltennis, curling, zumba,
netbal of tai chi
Bekijk het volledige aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod
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PC Koksijde neemt
Wisselbeker schepen
van Sport definitief
mee naar huis
Op donderdag 14 oktober vond
het petanquetoernooi Schepen van
Sport plaats in de Bolledroom. De
28 deelnemende tripletten blikken
terug op een sportieve en gezellige
namiddag. Alle deelnemers kregen
een medaille als aandenken aan de
gezellige namiddag.
Het winnende trio, Daniel Leyre,
Ward Staes, Patrick Mouret
(Petanque Club Koksijde), kreeg een
beker en nam ook de wisselbeker
mee naar huis. Omdat de beker voor
de derde keer door PC Koksijde werd
gewonnen, mogen zij die houden.

Vanaf nu mountainbike je
van Koksijde tot Knokke
Sinds kort zijn alle mountainbikeroutes aan de kust met elkaar
verbonden. Daardoor ontstaat een mountainbikenetwerk van
400 km dat kronkelt van de Franse tot de Nederlandse grens.
Extra: aan onze Westkust loopt een marathonroute van
107 km voor nog meer mountainbikeplezier. Met aparte
bewegwijzering werden vier bestaande routes tussen De Panne
en Middelkerke met elkaar verweven tot één lange route.

Met Multimove is jouw kleuter klaar
om aan sport te doen
Dankzij dit aanbod leert jouw kleuter springen, landen, rollen,
lopen, vangen en werpen. Zo is jouw kind klaar om later een
echte sportclub te kiezen. Een goede basis is de start van alles.

1.046 deelnemers
aan de Halloweenmountainbiketoertocht
Ritten van 25, 35 of 50 kilometer,
uitdagende single-tracks, fietsen
door bos, strand en stukken natuur
die anders niet toegankelijk zijn voor
mountainbikers. Zowel gezinnen,
recreatieve fietsers als getrainde
mountainbikers gingen die uitdaging
aan. Save the date: de volgende
mountainbiketoertocht vindt plaats op
zondag 27 februari 2022.

Wanneer?
Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens van 16.30 tot
17.15 uur. De prijs bedraagt 10 euro voor 10 lessen. Schrijf je
vanaf maandag 6 december in: www.koksijde.be/multimove
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een babbel met

30
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December is een koude wintermaand. Gelukkig verwarmen deze drie dames ons
met hun brede glimlach. Het zijn Mieke Garnaal Amy Dalle en eredames Céline en
Anouk Bonny. Sinds een half jaar vertegenwoordigen ze onze gemeente. Meer nog,
ze zijn alle drie jarig deze maand. Tijd voor een feestelijk interview!
Tij-dingen: Amy, was het een kinderdroom om
Mieke garnaal te worden?
Amy Dalle: “Al van toen ik 2 jaar was, ga ik mee met
mijn mama (Mieke Bruneel) op de praalwagen In
Oostduinkerke staat mijn huisje in de Garnaalstoet.
Opkijkend naar Mieke Garnaal. Een kinderdroom
komt zo uit. Mijn grootvader (Pierre Dalle) heeft in 2005
een reusje naar mij gemaakt: Amadientje. Mijn papa
ontwerpt elk jaar wagens voor de stoet met het team
van de werf. Ik vind het echt een grote eer om Mieke
Garnaal te zijn.”
T-d: Het is zelfs een familietraditie? Vertel.
Amy: “Dat klopt, mijn mama (Mieke Bruneel) was in
de jaren 80 eredame. Altijd als we erover spreken,
zegt ze: “Ik geraakte nooit op die hoogste trap”
(lacht). In 2009 werd mijn zus – Steffi Nowé – Mieke
Garnaal. Een mooie traditie om voort te zetten dus.”

uk

“We willen hier graag
blijven wonen”
An

o

T-d: En wat een fijn toeval. Jullie zijn alle drie jarig
in december!
Amy: “Inderdaad, echt te gek! En dan ook nog eens
rond de feestdagen. Ik ben jarig op 5 december en
de dag nadien is Celine jarig, een sintkindje.”
Céline: “En Anouk is een kerstekindje, want zij is jarig
op 24 december. We zullen dit zeker samen vieren.”
T-d: Wat vinden jullie boeiend aan deze opdracht?
Céline: “We vinden deze kans heel tof en zijn dan
ook blij dat Amy aan ons gedacht heeft! Bij deze: nog
eens dankjewel!”
Anouk: “We mogen op allerlei evenementen
aanwezig zijn en ontmoeten zo veel mensen. Zo
leggen we contacten en hebben we leuke babbels.
Heel fijn.”

T-d: De eredames zijn ook vereerd? Hoe is het om
dat als zusjes met elkaar te delen?
Céline Bonny: “Ten huize Bonny stonden de
Garnaalfeesten en de stoet jaarlijks omcirkeld in
onze agenda. Als klein meisje kijk je met grote ogen
naar die gouden kar. Het was ook de droom van
onze overleden papa (Kurt Bonny) om één van zijn
dochters daarin te zien pronken.”

Amy: “Vooral de afwisseling maakt het boeiend.
We gaan naar culturele evenementen, toeristische
activiteiten en sportevents… Uniek en verrijkend!”

Anouk Bonny: “We zijn ervan overtuigd dat hij nu
preus gelik veertig zou zijn. Dat wij dit als zusjes doen,
maakt het extra speciaal. Onze band wordt nog
sterker.”

Anouk: “We hopen ook allemaal dat we hier kunnen
blijven wonen, in de gemeente die ons zo nauw aan
het hart ligt.”

T-d: Waar droom je nog van?
Amy: “Dat we allemaal nog lang gezond blijven
en dat we stilaan toch ons normale leven kunnen
oppikken.”

Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be en leer deze drie topdames nog beter kennen.
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jubilea
Clement Wouters−Emma Pulinx: 60 jaar getrouwd

Hugo Vanhee−Nadine Meeuws: 51 jaar getrouwd

Hilaire Vercooren−Jeanine Deruytter: 61 jaar getrouwd
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André Muylle−Lena Vervenne: 50 jaar getrouwd

Theo Buelen−Paula Martens: 50 jaar getrouwd

Jean-Pierre Keups−Dina Saelens: 60 jaar getrouwd
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Ronny Delporte−Martine Vanhoutte: 50 jaar getrouwd

Alain Fannoy−Marie Desmedt: 50 jaar getrouwd

Guido Deryckere−Rita Velghe: 50 jaar getrouwd
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burgerlijke stand

Geboorten
Faye Quyo
Veurne, 19 september
dochter van Nicky en Sara Vyvey
Ilyas Leroy Pinheiro
Veurne, 27 september
Zoon van Damien en Soraia Sharif
Pinheiro
Finn Calie
Veurne, 8 oktober
Zoon van Matthieu en Lynn Sesier
Vigó Vandemoortele
Veurne, 10 oktober
Zoon van Levi en Anastasia
Marteel

Huwelijken
David Lahib en Kimberly Miny
(1 oktober)
Yves Vandebotermet en
Sylvie Bourdeau (2 oktober)
Johan Brems en Christine
Vanderjeugt (9 oktober)
Niels Vanden Bussche en
Magali Vandermeeren (9 oktober)

Paul Janss en Berchim Moussa
Aida (30 oktober)

Overlijdens
Greet Vanslambrouck, 50 j.
†Jabbeke, 25 september
Willy Danihel, 77 j.
†Koksijde, 26 september
Jean-Pierre Dujardin, 74 j.
†Veurne, 28 september
Angelique Demarey, 94 j.
†Veurne, 1 oktober
Michel Kelecom, 78 j.
†Veurne, 2 oktober
Patrick Sinnesael, 65 j.
†Ieper, 5 oktober
Thérèse Decoster, 80 j.
†Oostende, 9 oktober
Luc Laisnez, 67 j.
†Koksijde, 12 oktober
Elza De Meulenaere, 97 j.
†Veurne, 17 oktober
Anna Demoor, 90 j.
†Veurne, 17 oktober

Jan Swaelens, 74 j.
†Koksijde, 21 oktober
Rika Deblauwe, 61 j.
†Oostende, 21 oktober
Cecilia Harinck, 92 j.
†Koksijde, 23 oktober
Jean Bisschop, 89 j.
†Kortrijk, 28 oktober
Robertine Gesquière, 94 j.
†Koksijde, 28 oktober
Odette Bougard, 87 j.
†Veurne, 30 oktober
Huguette Meulenberg, 81 j.
†Koksijde, 30 oktober
Rudi Dewaele, 78 j.
†Koksijde, 1 november
André Dujacquier, 73 j.
†Koksijde, 1 november
Marie José Muyldermans, 98 j.
†Asse, 2 november
Raoul Blondeau, 89 j.
†Veurne, 3 november
Robrecht Vanmarcke, 94 j.
†Koksijde, 4 november
Jacques Staquet, 73 j.
†Koksijde, 4 november

Waar vind ik mijn Covid Safe Ticket?
Sinds 1 november moet je jouw Covid Safe Ticket tonen in de fitness en de horecazaken. Heb jij je
certificaat nog niet? Via www.covidsafe.be download je de app om het aan te vragen.
 Je kunt het certificaat ook via de post opvragen. Bel daarvoor naar: 078 78 78 50
 Koksijdenaars met een smartphone kunnen − na afspraak − elke dinsdagvoormiddag terecht in het
Sociaal Huis voor de installatie van de CovidSafeBE-app. Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
 Wie het certificaat op papier wil, kan dit melden bij het onthaal van het Sociaal Huis. Belangrijk is dat je
dan ook je identiteitskaart en pincode meebrengt. Pin- of pukcode vergeten? Neem contact op met de
dienst Burgerzaken: 058 53 34 32. Meer info: www.vlaanderen.be/covid-certificaat
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in woord en beeld

1

1. Streekproductenbeurs heeft
gesmaakt
Op 16 en 17 oktober zette
cultuurcentrum CasinoKoksijde zijn
deuren open voor de lekkerbekken.
Dan vond de traditionele
streekproductenbeurs plaats.
Verschillende standhouders uit onze
jumelage- en buurgemeenten boden
kaas, paté, jenever, wijn en nog zoveel
meer aan.

2. De bibliotheek laat kleuters
proeven van boeken

2

De kleuters krijgen via school een bon
mee die de ouders dan inruilen in de
bibliotheek. Vergeet je exemplaar dus
niet af te halen. Alle eerste kleuterklassen
krijgen dat boek ook cadeau, zo wordt
de klasbibliotheek uitgebreid.

3. Hulde aan het monument van
de vliegeniers
De Vriendenkring der Oudgedienden
van het Kwartier Koksijde (VOK)
bracht op 30 oktober hulde aan het
monument van de Vliegeniers. De
miniatuurvuurtoren ter ere van de
Belgische en geallieerde piloten vind je
op de rotonde bij de Zuid-Abdijmolen.

3
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4. Het was feest in onze sportgemeente

5. Jumelagegemeente Wanze krijgt cheque

Het splinternieuw én vooral multifunctioneel clubhuis
voor de Atletiek Club Koksijde werd officieel geopend.
Er is plaats voor het secretariaat van de club, meer
bergingsruimte voor materiaal en bij regenweer
schuilen supporters en atleten onder het afdak.
Blikvanger? De krachtmuur om extra te trainen voor
werpnummers.

Onze gemeente heeft een sterke traditie op het vlak
van jumelages en toen Antheit (Wanze) deze zomer
werd getroffen door de wateroverlast bood Koksijde
hulp aan. Ook de V.V.V. steunt haar zustergemeente.
Een cheque van 6.000 euro werd door burgemeester
Marc Vanden Bussche overhandigd aan de
burgemeester van Wanze, Christophe Lacroix.

5

37

milieu

“Als je een meeuw hoort krijsen,
ben je aan de kust”
Meeuwen maken deel uit van de kust. 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.
Het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en
zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte daken.
Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats
Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak. Zeker vanaf februari.
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.
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.

!TIP

Ontdek je volgend voorjaar toch een nest? Verwittig onze dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling:
milieu@koksijde.be of 058 53 34 39

Welke meeuwen zie je aan onze kust? Ontdek het op www.tij-dingen.be
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Zijn er bij ons meer meeuwen dan vroeger?
Om die vraag te beantwoorden, moet je een onderscheid maken tussen bij ons overwinterende meeuwen
en broedende meeuwen. Broedende meeuwen zijn een redelijk nieuw verschijnsel in Vlaanderen, terwijl
je vroeger altijd wel overwinterende meeuwen langs onze kust zag. Broedende meeuwen koloniseerden
Vlaanderen pas vanaf de jaren 60.
Over overwinterende meeuwen langs onze kust zijn er minder gegevens. In de winter werden altijd
meer dan 10.000 individuen geteld en soms liep dat op tot meer dan 30.000. Onderzoekers
stellen een trage, maar gestage toename vast van het aantal dakbroeders. Vooral
zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen broeden op daken. Als nestplaats vormen
de daken een goed alternatief: meeuwen kunnen er ongestoord nestelen en zijn
er onbereikbaar voor landroofdieren zoals ratten of vossen. Ontdek er alles
over op www.tij-dingen.be

Meer activiteiten
in het Duinenhuis
 Dirk Ryckbosch vertelt over
kosmische straling op vrijdag
3 december om 19.30 uur in
het Duinenhuis. Schrijf je in via
desterrenjutters@gmail.com.
Prijs: 5 euro (leden: 4 euro).
 Golfbreker- en
strandwandeling op
zaterdag 18 december,
vertrek om 9 uur aan Ster der
Zee (prof. Blanchardlaan),
gratis, schrijf je best in:
duinenhuis@koksijde.be

Ontdek de toekomst en uitdagingen
van de landbouwsector in onze polders
Periodes van lange droogte wisselen af met hevigere regenval en geen
van beiden zijn goed voor de teelten. Hoe wapent de landbouwer zich
tegen het groter watertekort?
Ontdek het in deze lezing waarin de uitdagingen in kaart worden
gebracht. Samen met de mogelijke oplossingen: van trager en minder
water naar de zee dragen tot minder water verbruiken. Wanneer? Op
donderdag 9 december om 19.30 uur in het Duinenhuis. Gratis toegang.
Meer info en inschrijven via www.tij-dingen.be

 Winterwandeling op
zondag 19 december,
vertrek om 14 uur aan
de parking van Cinema
Koksijde, gratis, schrijf je in:
duinenhuis@koksijde.be
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© Attention Attention

Wandel of loop mee en
verspreid het Vredeslicht
over de hele Westhoek
Op zaterdag 18 december vertrekken groepen wandelaars en lopers
vanop de markt van Ieper om elk het eerste deel van één van de
trajecten af te werken. Zo wandelen en lopen groepen en verenigingen
verder tot het Vredeslicht tegen de avond in Koksijde aankomt.
Wil je met jouw vereniging, vriendenkring of gezin meewandelen?
Neem contact op met de vredesdienst van de stad Ieper:
vrede@ieper.be of 057 23 94 59.
Vredeslicht in Koksijde
Aan het eind van de namiddag verwachten we het Vredeslicht in de
bibliotheek van Koksijde. Wil je zelf het Vredeslicht verder doorgeven?
Kom jouw kaars aansteken, neem het mee naar huis of geef het iemand
cadeau. Tijdens de openingsuren van de bib kan je het Vredeslicht
ophalen.
Huiskamerconcert in de bib
In een gezellige unplugged huiskamersetting verwelkomt de Koksijdse
band Attention Attention je met een gratis optreden. Wanneer?
Op 18 december om 18 uur. Lees meer op www.tij-dingen.be
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Dien jouw groen
idee in
Een bosje of boomgaard bij
jou in de buurt aanplanten?
Een buurttuin uitbreiden? Of
een groen speelelement of
vlindertuin aanleggen om de
hoek?
Hebben jij, jouw buren of jouw
vereniging een voorstel? Of
broed je op een idee? Het
Landschapsfonds Westhoek
draagt tot 5.000 euro bij aan
jouw crowdfundingscampagne
voor een groen initiatief in en
nabij je buurt.
Niks voor jou? Laat eerdere
initiatiefnemers jou overtuigen!
Bekijk hun initiatieven via
www.rlwesthoek.be/
landschapsfonds en meld jouw
project aan.

evenementen

600 m²
schaatsplezier
in openlucht

Lumineus Koksijde: dit
winterspektakel mag je niet
missen
Tijdens de kerstvakantie vindt een totaalspektakel
plaats aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. Van maandag
27 december tot zaterdag 8 januari vormt de kerk het
decor voor een fantastisch verhaal dat de legendes
van onze kustgemeente tot leven roept.
O.L.V.-ter -Duinenkerk als decor
De gevel van de O.L.V.-ter-Duinenkerk vormt de
achtergrond van een 3D-show. Verwacht je aan
reuzengrote beelden, een show met professionele
acteurs en speciale klank- en lichteffecten.
Het verhaal
Niet ver van de kerk verblijft Sofie met haar gezin in
een vakantiehuis. Rond de kerstboom pakt iedereen
zijn cadeautjes uit. Sofie is verwend, maar haar
lievelingsgeschenk is een oude kerstbal. Wanneer ze de
nepsneeuw in het object door elkaar schudt, wordt het
meisje terug in de tijd geworpen...
Lees meer op www.tij-dingen.be

Geniet van een drankje en
een hapje bij de sfeervolle
kerstchalets of ga uit de bol
tijdens de leuke thema-avonden
in de kerstvakantie. Wanneer?
Van 18 december tot 9 januari
op het Theaterplein, voor het
gemeentehuis, in Koksijde-Bad.
Nieuw: thema-avonden
Elke maandag- en woensdagvond
wordt de ijsbaan het decor voor
een speciale thema-avond. Ben
je verkleed in het thema? Dan
schaats je gratis. Een pyjamaavond of een Tirolerspecial. Niets
is te zot.
Schlager on ice
Beleef een onvergetelijke avond
op vrijdag 7 januari vanaf 19 uur
en zing en dans mee met Yves
Segers, Laura Lynn, Swoop, Jettie
Pallettie en Sergio.
Alle praktische info
(openingsuren en
toegangsprijzen) lees je op
www.tij-dingen.be
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Shop in stijl
op zaterdag 18 december
De eindejaarsperiode is dé cadeautjestijd van het jaar. Fonkelende
straatverlichting en sfeervolle etalages geven je een warm gevoel.
Op zaterdag 18 december dompelen we de Zeelaan extra onder
in kerstsfeer. Geniet van mobiele straatacts, jingle bells en scoor
ondertussen de perfecte cadeaus. Nog energie over? Trek dan je
schaatsen aan, want de ijsbaan opent in de loop van de namiddag.

!TIP

Op zoek naar een passend geschenk voor familie of vrienden?
Geef een KoksijdeBon cadeau en steun onze lokale handelaars.
Info: www.koksijde.be/koksijdebon

Bos van Commerce
palmt het strand in

Wandel je
feestkilo’s weg
tijdens de
Winterwandeldag
Stip zaterdag 8 januari aan
in je agenda, want dat is het
ideale moment om je benen
te strekken en te bekomen van
het eindejaarsgeweld. Koksijde
schotelt je vijf wandelingen voor:
van een wandeling langs een
volledig verhard parcours tot
een stevige kuitenbijter van 29
km voor de ervaren wandelaars.
Inschrijven en vertrek in de
Kerkepannezaal (tussen 8 en 14
uur). De prijs bedraagt 1 euro.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Eén keer per jaar schieten de dennenbomen uit het zand in Oostduinkerke. Laat je betoveren door feeërieke
lichtornamenten, verwarm je aan een heerlijk drankje en geniet van livemuziek.
Ook voor kinderen is het bos een aanrader. Ze komen er in een andere wereld terecht met heel wat speciale
activiteiten. Ontdek het bos vanaf zaterdag 25 december.
Lees het volledige programma op www.tij-dingen.be of visitkoksijde.be
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Oostduinkerke staat in vuur en vlam
Gloeiend heet zal het zijn op maandag 30 december vanaf 16 uur op het strand van Oostduinkerke tijdens de
jaarlijkse Sylvestervuren. Geniet van de magie: fascinerende vuuracts, lekkere sprotjes en garnaalsoep door de
Orde van de Paardevisser.
De avond wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk.

Van oud naar nieuw
met een knal
Kom naar Baaldje voor een feestelijk vuurwerk. De ideale
manier om 2022 in te zetten. In Koksijde moeten we geen
boze geesten verjagen, maar het helpt misschien om het
coronaspook definitief te verdrijven. Vuurpijlen, fonteinen en
cakes dompelen de donkere hemel in een sprookjesachtige
gloed.
Afspraak op 31 december om middernacht op de zeedijk
van Sint-Idesbald. Met medewerking van de handelaarsbond
K-Baaltje.

Koksijde Fonkelt: zorg
voor een gezellige
lichtsfeer
De meest gezellige wedstrijd van het
jaar, Koksijde Fonkelt, vindt ook deze
winter plaats. Neem deel en laat Koksijde
schitteren. Iedereen mag deelnemen:
inwoners, tweedeverblijvers én
handelszaken.
Hoe deelnemen?
Bevestig je deelname voor 5 december
via www.visitkoksijde.be/koksijdefonkelt.
De verlichting moet uithangen
tegen 13 december. Lees meer op
www.tij-dingen.be
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jeugd

Vragen over kinderen of jongeren?
Ga naar het Huis van het Kind
Het Huis van het kind Koksijde is 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 biedt kansen aan alle kinderen en
jongeren om zichzelf te ontplooien. Kwetsbare kinderen en gezinnen
krijgen daarbij speciale aandacht.
Annexgebouw in Koksijde-Dorp
Sinds kort is er een fysieke locatie voor je vragen rond kinderen en
jongeren. Stel je vraag aan het loket en we zoeken samen een
gepaste oplossing of verwijzen je door naar de juiste dienst.
 Je bent zwanger en je zoekt opvang voor je toekomstige baby?
 Heb je een vraag over de speelpleinwerking? Of lukt het niet om
je online in te schrijven?
 Je kind is 2,5 jaar oud en mag naar school. Welke school kies je
best?
 Op zoek naar speelgoed? Bekijk het aanbod van speelotheek
De Speelkriebel.
 Heb je het financieel moeilijk? Ontdek welke tussenkomsten
mogelijk zijn.
Info: huisvanhetkind@koksijde.be – 058 51 80 74 – Zeelaan 42
Lees meer op www.tij-dingen.be

Geniet van de
voorleesuurtjes in
de bib
Begin december is Sinterklaas al
in het land. Luister op zaterdag
4 december naar één van zijn
spannende avonturen. Ook tijdens
de kerstvakantie schotelt de bib je
gezellige winterverhalen voor:
Woensdag 29 december: voor
kinderen van 6 tot 10 jaar
Op zaterdag 8 januari ronden we
de kerstvakantie af met verhalen
voor de kleuters.
Alle voorleesuurtjes vinden plaats in
de bib van 9.30 tot 10.30 uur.
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de fakkel

De fakkel
van Koksijde:
Peter Viane
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 heeft met Koksijde. Godeline Beun kreeg de fakkel in november en
gaf die door aan Peter Viane.
Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Peter Viane: “Goh, daar kan ik redelijk kort in zijn.
Ik zie Peter Viane, kiend va Koksiede. De meeste
mensen kennen mij waarschijnlijk als de opvolger van
mijn ouders in Tegelbedrijf Viane en als vader van
twee lieve dochters.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Peter: “Wandelen. Liefst lange afstanden. Ik geniet
van die momenten van stilte en alleen zijn in een
maatschappij die soms aan een verschroeiend
tempo voorbijraast. Ik trek zo vaak mogelijk naar het
buitenland, maar als ik in Koksijde wandel, vergezelt
Marsel onze trouwe viervoeter, mij meestal.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Peter: “Ik daag mezelf graag fysiek uit: mijn
lichamelijke grenzen opzoeken en die verleggen.
Zo heb ik al een paar keer meegewandeld met
De Nacht van Vlaanderen, de marathon van Brussel
gelopen, een maandenlange tocht ondernomen
van Koksijde naar Compostella en de Transpyr door
de Pyreneeën uitgereden met de fietsmaten. Lastig,
maar het geeft veel voldoening.”
T-d: Waar geniet je van?
Peter: “Daar heb ik een wat tegenstrijdig karakter in.
Zo geniet ik enorm van sociale contacten zoals het

samenzijn met vrienden en familie, maar langs de
andere kant heb ik ook nood aan de rust die ik vind
in het alleen zijn. Wanneer ik daarnaar hunker, trek ik
mij terug op mijn boot of pak ik mijn trekzak en ga de
natuur in.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Peter: “De kleine verborgen plekjes in de natuur.
Ook de echtheid van de inwoners maakt dit een
bijzondere plek en zorgt voor een unieke sfeer binnen
onze gemeente.”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Peter: “Tijdens mijn trektocht van Koksijde naar
Compostella doorkruiste ik heel wat dorpen, steden
en gemeenten. In elke plek heb ik bijzondere
ervaringen en herinneringen opgedaan, maar toch
was ik blij om terug te keren naar mijn geboortedorp
omdat ik daar thuis hoor.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Peter: “Ik geef de fakkel door aan Ingrid Deturck. Het
was geen gemakkelijke beslissing, want veel mensen
verdienen ze, maar Ingrid is mijn favorietje omdat
ze authentiek is en altijd klaar staat om anderen te
helpen.”
Lees meer op www.tij-dingen.be
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sociale media

Koksijde door de ogen van...
Staat jouw foto hier volgende maand?
In deze rubriek gebruiken we alleen foto’s die op sociale media staan. Als je foto’s op Facebook of Instagram
zet en die tagt met #koksijde, krijgt één ervan misschien een plekje in de volgende Tij-dingen.
jannekekoijen
Koksijde

olivier_ghilain
Koksijde

margot vermandel
Koksijde

gem_basisschool_koksijde
Koksijde

petit_castard_richard
Koksijde

on_my_roads
Koksijde

ka.cambien
Oostduinkerke

scouts_menen
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 december
dag

Volgende editie
 CasinoKoksijde verwelkomt je ook in 2022
 Kerstvakantie: ontdek het volledige programma
 Streef met ons mee naar pesticidevrij vogelvoer

Bericht aan onze abonnees
Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is toe aan de
27e jaargang. Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging
om het jaarabonnement te hernieuwen. De prijs voor 2022 blijft
ongewijzigd: amper 10 euro, over te schrijven op rekeningnummer
BE88 0910 1750 0041 (Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
Vanaf de editie juni volstaat 5 euro.
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat
aangegeven staat in de overschrijving. Dit bericht geldt voor
mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen
gratis.
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hoogwater

laagwater

10:12 en 22:43
11:01 en 23:30
11:47
00:16 en 12:33
01:01 en 13:19
01:47 en 14:06
02:33 en 14:54
03:21 en 15:46
04:13 en 16:44
05:13 en 17:49
06:17 en 18:56
07:23 en 20:05
08:30 en 21:14
09:36 en 22:19
10:36 en 23:13
11:27 en 23:58
12:11
00:39 en 12:51
01:17 en 13:27
01:51 en 13:58
02:18 en 14:25
02:40 en 14:52
03:06 en 15:24
03:39 en 16:03
04:20 en 16:51
05:11 en 17:50
06:17 en 19:03
07:31 en 20:12
08:37 en 21:14
09:37 en 22:14
10:36 en 23:11

04:32 en 17:04
05:32 en 17:59
06:23 en 18:47
07:10 en 19:34
07:56 en 20:19
08:41 en 21:04
09:27 en 21:50
10:15 en 22:38
11:06 en 23:29
12:01
00:24 en 12:59
01:24 en 14:01
02:31 en 15:14
04:00 en 16:29
05:06 en 17:26
05:55 en 18:13
06:37 en 18:54
07:15 en 19:30
07:50 en 20:01
08:19 en 20:26
08:47 en 20:52
09:16 en 21:23
09:50 en 21:59
10:31 en 22:41
11:19 en 23:33
12:17
00:35 en 13:18
01:40 en 14:20
02:45 en 15:24
03:54 en 16:30
05:04 en 17:34

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Nieuws over coronavaccins
en mondmaskers ?
Neem een kijkje op
www.koksijde.be/corona of
www.koksijde.be/mondmaskers.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is niet open
op zaterdag 25 december
(kerstdag) en zaterdag 1 januari
(nieuwjaarsdag).

Gemeente info

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

Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be
Tij-dingen ging in druk op 18 november
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.
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Gemeente Koksijde en Symfonie der Stenen presenteren

Meer info: visitkoksijde.be/lumineus

Met de steun van de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid

