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Koksijde verbeeldt
Wat wensen onze raadsleden?
Update parkeerreglement in onze gemeente
Kort nieuws uit Koksijde
Poëzieweek in de bib
Nieuws uit het Abdijmuseum Ten Duinen
Schrijf je in voor Cabin Art
Aquaduin: hoe komt het drinkwater bij ons?
Vereniging in de kijker: de Tictacboys
Een fijn gesprek met Luc Note
Night of the Proms Summer Edition komt terug!
De Fakkel van Koksijde: Ingrid Deturck

Belangrijk: activiteiten en corona
Op het moment dat Tij-dingen in druk ging, waren
de coronamaatregelen voor januari nog niet
duidelijk.
Bekijk daarom goed de website van de organisator
om na te gaan of en hoe een geplande activiteit
doorgaat. Door de onzekere vooruitzichten besliste
de redactieraad om de uitneembare kalender
Uit in Koksijde niet op te nemen in Tij-dingen.

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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Luister
naar je voetstappen
die kraken in de
sneeuw

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Smalle Lejeunelaan
De zwart-witfoto, uit 1946, toont het kruispunt van
de Lejeunelaan en de Hertstraat in Koksijde-Bad.
Rechts zien we een deel van de koppelvilla
Nos Loisirs en Jacques André. Deze twee imposante
en beeldbepalende cottages dateren uit het
vroege begin van de 20e eeuw. Daarachter, aan
de overkant van de Hertstraat, staat villa Renanto
uit het interbellum. Architect Albert Lust maakte het
ontwerp. Deze villa’s behoren alle drie tot de
hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris:
de viersterrenwoningen.
Bij Nos Loisirs en Jacques André herkennen we
de typische cottagestijl aan het gebruik van o.a,
portieken en pseudovakwerk. Villa Renanto dateert
van wat later en is iets soberder. De Lejeunelaan is
genoemd naar Léopold Lejeune (1855-1928), stichter
van het Quartier Sénégalais.
Gerestaureerd
Vandaag zie je dat de situatie in 80 jaar niet
veel is veranderd. Onlangs werd villa Nos Loisirs
gerestaureerd. Een tiental jaren geleden werd een
gemeentelijke restauratiepremie toegekend voor
villa Renanto, voor de vernieuwing van het schrijnwerk.

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
2021 maakt stilaan plaats voor 2022.
Het coronaspook schudde opnieuw heel
wat eindejaarsplannen door elkaar.
Eén ding staat vast: Koksijde laat je niet
los. Dankzij sfeerinitiatieven zoals
Koksijde Fonkelt en de schitteringen
in ons straatbeeld brengen wij een
boodschap van hoop. Alles komt goed.
De redactie wenst je alvast het beste
voor het nieuwe jaar. Tope Sterk.
Tij-dingen: 2022 staat voor de deur.
Heeft u goede voornemens?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Eerst en
vooral wens ik iedereen een gezond en gelukkig
nieuwjaar. 2022 kondigt zich aan als een jaar
van expansie: er is onze groeiende politiezone,
Koksijde Golf ter Hille krijgt negen extra holes, de
reconversie van de militaire basis in Koksijde-Dorp
zit in een stroomversnelling en we investeren voort
in onze musea. Ik kijk uit naar de realisatie van de
vernieuwde Van Buggenhoutlaan, de Kerkstraat en
de Nieuwpoortsteenweg.
Drie prioritaire investeringen.”
T-d: Goed nieuws! Er staan opnieuw veel
restaurants in de culinaire gids Gault&Millau.
Burgemeester: “We staan bekend als culinaire
hotspot in de regio, zelfs tot ver daarbuiten. Het
is geen toeval dat Gault&Millau al die restaurants
bekroont met een topscore. Vergis je niet. Niet
alleen de vermelde restaurants zijn een bezoekje
waard. Wat is er mooier dan genieten met je familie
na een verkwikkende wandeling in één van onze
natuurgebieden? Ook onze hotels, cafés, tearooms
en brasseries garanderen een topservice.”

T-d: U bent opnieuw verkozen als voorzitter van de
kustburgemeesters ?
Burgemeester: “Inderdaad. Een hele eer. We komen
gemiddeld drie tot vier keer per jaar (virtueel) samen
om gemeenschappelijke standpunten in te nemen
over uiteenlopende onderwerpen zoals veiligheid
en toerisme. We zoeken telkens naar een consensus,
vaak over moeilijke kwesties. Belangrijk.”
T-d: Night of the Proms komt terug naar Koksijde,
we zijn een muzikale gemeente.
Burgemeester: “Dat klopt, het is opnieuw een
topaffiche. Ook onze eigen muziekgroepen zetten
hun beste beentje voor, ik bedank hen nogmaals.
Als gemeente ondersteunen we de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie Koksijde, El Fuerte en de
K. Harmonie Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke. Ze krijgen straks een eigen locatie
in sportpark Hazebeek, naast de atletiekzone.
Felicitaties ook voor Luc Note (KGHK), hij vierde
onlangs zijn dertigjarig jubileum als dirigent van de
gemeentelijke harmonie.”
Ten slotte: ook de jaarwisseling staat in het teken
van corona.
Burgemeester: “We steken opnieuw een tandje bij
met extra vrijwilligers. Met onze vaccinatiecampagne
behoren we al van meet af aan bij de beste
leerlingen van de klas. Bedankt aan iedereen die zich
hiervoor inzet.”
5

bestuur

233.000 m³ extra zand op ons strand
In februari voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust onderhoudswerken uit op ons strand. Tussen de Koksijde
Yachting Club (KYC) en de Charleroistraat voert Group Decloedt
233.000 kubieke meter zand aan. Deze suppletie is noodzakelijk om
het veiligheidsniveau van ons strand te garanderen. Zo blijft onze
gemeente beschermd tegen zware stormvloeden.
Vanaf eind deze maand vindt de aanvoer van het nodige materieel
plaats via de strandtoegang Ster der Zee. De toevoeging zelf
vindt plaats vanaf februari en duurt ongeveer vier weken, als de
weersomstandigheden meezitten. De aannemer perst het zand
op, vanuit een sleephopperzuiger (schip dat zand zuigt vanop de
waterbodem). Omdat het schip niet altijd dicht van de kust komt om
het zand op te spuiten (alleen mogelijk rond hoog water), vinden de
werken ook plaats tijdens het weekend, de krokusvakantie en zelfs
‘s nachts. Ter hoogte van het oppersen, is het strand niet toegankelijk.
Moet er nog zand zijn?
Lees meer over het belang van zandsuppletie op www.tij-dingen.be
233.000 kubieke meter: wat moeten we ons hierbij voorstellen?
Eén kubieke meter zand bedraagt 1.000 liter. Een doorsneekruiwagen
heeft een volume van 80 liter. Eén kubieke meter zand staat dus voor
12,5 kruiwagens, helemaal tot aan de rand gevuld. Snel gerekend:
233.000 kubieke meter komt neer op 2.912.500 kruiwagens. Slik.
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Op reis? Vergeet
je Kids-ID niet
De winter is in het land, voor
velen het geknipte moment
om een zomertrip te boeken.
Vergeet dan niet dat je kinderen
(0-12 jaar) een Kids-ID moeten
hebben als ze mee naar het
(Europese) buitenland trekken.
Sinds vorig jaar zit de Kids-ID
trouwens in een nieuw jasje.
De kaart heeft een andere kleur
en is, net als de elektronische
identiteitskaart (eID), gemaakt
van polycarbonaat.
Dat materiaal garandeert een
langere levensduur, is moeilijker
te vervalsen en dus veiliger.
Surf naar www.tij-dingen.be
voor meer info.

voornemens

Onze raadsleden werpen een blik op 2022
Marc Vanden Bussche
Ik wens jullie allemaal en bovenal
een goeie gezondheid in 2022.
De voorbije jaren toonden aan
dat een goeie gezondheid het
allerbelangrijkste is.

Stéphanie
Anseeuw
Ik wens iedereen een
zorgeloos 2022 toe, veel
leuke momenten in onze
mooie gemeente en vooral een
goede gezondheid voor iedereen.
Gelukkig nieuwjaar.

Guido Decorte
Ondanks deze bijzondere tijden, mijn
beste wensen voor 2022. Ik wens
je al wat het leven sprankelend
maakt en ‘bubbels’ geeft!
Koester het leven, dan wordt
het alledaagse terug bijzonder.

Dorine Geersens
Mag elke dag in het nieuwe
jaar, de beste dag van het
jaar zijn. Vol hoop dat het
beste nog moet komen.
Met elkaar en voor elkaar.

Lander Van Hove
Ik wens iedereen een gelukkig
nieuwjaar, met lieve mensen
om je heen. Mensen die van
je houden om wie je bent,
in wie je een stukje van jezelf
herkent. Tijd om van de kleine
dingen te genieten. Rust om stil te
staan bij mooie momenten, sterkte om tegenslagen
te overwinnen, vriendschap om je hart te verwarmen,
humor om wat somber is te kleuren.

Dirk Dawyndt
Ivan Vancayseele
2020-2021: corona zaaide onrust in
onze geest. Laat die geest tot rust
komen in 2022 en het hart zal zich
openen. Dan wordt alles duidelijk.
Dat alle mensen in 2022 innerlijke
rust vinden: leef, adem, lach en
neem de tijd. Gelukkig nieuwjaar!

Voor de sportievelingen hoop ik op
een succesvol 2022. Ook duim ik voor
een recordzomer voor onze vele
commerçanten en natuurlijk
wens ik dat iedereen
gezond en gelukkig
blijft in 2022. Santé!

Charlotte Castelein
Naast een goeie gezondheid wens ik iedereen voldoende tijd
om te genieten van het samenzijn met familie en vrienden.
De gezondheidsmaatregelen wegen bij velen. Ik wens iedereen
geduld en begrip voor elkaar in het nieuwe jaar. Voor mezelf
hoop ik op minder schermtijd en op regelmatige basis een
duik in de natuur.
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Greta Suber-Delie
We blijven vechten om corona klein te
krijgen, om weer ‘samen’ te genieten
van al het moois dat Koksijde ons
biedt. Laat je vaccineren, dan gaan
we een jaar tegemoet waarin we
elkaar weer kunnen knuffelen en
begroeten. Ik wens jou verder veel
geluk toe, iets om van te houden,
iets zinvols om te doen en iets om op te
hopen. Warme knuffel.

Luc Deltombe
Ik wens iedereen een goede
gezondheid voor 2022. Ik hoop
dat we snel terug naar een
normaal leven kunnen. Santé op
het nieuwe jaar, laat ons 2021 snel
doorspoelen!

Elwin Van Herck
Een nieuw jaar staat voor de deur, een
nieuw hoofdstuk wacht om geschreven
te worden. Ik wens alle Koksijdenaars
een wondermooi jaar toe. Laten we
klinken op een goede gezondheid, veel
mooie, kleine momenten met vrienden en
familie, veel zon en weinig regen. Letterlijk
en figuurlijk. Op een boeiend en ondernemend
nieuw jaar!

Bieke Dalle

Greet Verhaeghe
Voor jou en zij die jou omringen, wens ik het
allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote
en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig
met elkaar! Dat 2022 mooi mag worden met
veel liefde, dromen en gezondheid.

Peter Hillewaere
Ik wens dat iedereen in 2022
eens aanbelt bij vijf buren, enkel
maar om te vragen hoe het
met hen gaat. Om de wereld
in je buurt een beetje kleiner en
warmer te maken. Doe het deze
week nog, je zal er zelf gelukkiger
van worden. Een fijn, nieuw jaar!

Sander Loones
Ojmogoestet.
Ojmoleutet. En
ojmogezoendsiet!
Geniet van het
gezellig bijeenkruipen
bij het haardvuur.
Twijfel niet en doe
dat belletje of stuur dat
berichtje naar wie je nu wat
minder ziet. Blijf bovenal ook
onze prachtige gemeente
verkennen! Warme groet.
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Vorig jaar waren mijn
goede voornemens:
de lokale handelaars
steunen, zelf positief
denken en een
helpende hand zijn voor
iedereen die het moeilijk
heeft. Ik maakte deze
voornemens waar en zal ze
blijven waarmaken. Na een moeilijk jaar kregen
we er nog één bij, maar ik geloof dat alles
goedkomt en normaal wordt. Hou vol, hou het
veilig en gezond en omarm wie je liefhebt!

Adelheid Hancke
Het oude jaar viel zwaar.
Een nieuwe start, niet
meer apart. Open armen,
elkaar verwarmen, op het
raamkozijn, hoe fijn, sterren
kijken, in onze wijken, hemels
glitteren, prachtig schitteren.
Samen schransen, eindeloos
dansen. Wauw, een nieuw jaar. Gelukkig maar
hebben we elkaar!

Patricia Vandenbroucke
Veel positiefs wil ik je wensen in
2022. Respect voor elkaar, een
leuke babbel, een glimlach: dat
maakt meteen je dag goed. Een
welgemeend gelukkig nieuwjaar!

Henk Ghyselen
Een goede gezondheid. Een veilige
omgeving. Veel sportieve momenten. Maar
ook respect voor die twee procent van de
bevolking die 24 op 7 werkt om ons drie
keer per dag van gezond en kwalitatief
voedsel te voorzien.

Suze Colson-Bogaerts
Ja, je mag gerust vloeken,
boos of verdrietig zijn, het niet
meer zien zitten en alleen
nog denken aan wat niet
meer kan! Toch wens ik je
voor 2022 hoop, vriendschap,
liefde, humor, solidariteit, plezier,
moed en kracht om nog even vol te
houden. Want, geloof me, het wordt beter!

Alain De Coster
Na alweer een bewogen jaar kijk ik
opnieuw uit naar een gezond 2022.
Een jaar waarin we, met gezond
verstand, hopelijk alles weer ‘samen’
doen in het ‘nieuwe normaal’. Laat
ons het goede van 2021 meenemen
en er nog een beter jaar van maken!

Bart Pieters
Dammemogowofzienvaheèldiemiserie-endammenoastejoareweregeweunekunleevnenbliedezienollemoale-anelkugelukkieh2022

Dominique GilletWolter Hofmans
Met de traditionele wensen
van ‘zalig kerstfeest’ en
‘gelukkig nieuwjaar’ in deze
moeilijke tijden, stuur ik jullie
een zee van positiviteit mee
voor het jaar 2022.

Julie Paelinck
Een nieuw jaar betekent vaak een nieuwe, frisse
start. Als jonge mama zie ik helaas jaarlijks dezelfde
goede voornemens op mijn lijstje terugkeren.
Misschien neem ik me dit jaar niet voor om meer
te sporten, gezonder te eten of een minder volle
agenda te plannen. Dit jaar ga ik volop voor de
positieve noot. Ik hoop dat we veel kunnen dansen,
eten, drinken, knuffelen, kussen en vooral lachen.

Sam De Rechter
Aan allen veel warmte toegewenst.
Geniet van familie en vrienden.
Van de pracht van onze duinen,
van lange strandwandelingen.
Geniet van onze gastvrijheid.
Kortom: geniet van onze prachtige
gemeente. Beste wensen voor het
nieuwe jaar!

Dirk Decorte
Tijdens mijn
jeugdjaren was
‘De Botermand’
in Veurne mijn
stamcafé.
Iedereen was er
welkom. Van 17 tot
77 jaar. De notaris
voetbalde en dronk
achteraf een pint met de rattenvanger van
‘t stad. Opa aan de toog met zijn kleinzoon.
Zalige tijden. Mireille vulde die leemte
wat op, maar niet voor lang meer. Een
stamcafé, immaterieel erfgoed, gedoemd
om te verdwijnen. Wie die handschoen
opneemt, verdient onze steun!

Koen Ringoot
Sabelle Diatta
De horror van 2021 is hopelijk geschiedenis.
Als coronaverpleegster heb ik schrijnende
toestanden meegemaakt, niet voor
herhaling vatbaar. Ik wens alle inwoners
veel positiviteit en verdraagzaamheid, meer
begrip en solidariteit en vooral een goede
gezondheid toe. Koksijde is één grote familie,
laat ons zorg dragen voor elkaar.

Dat elke
rechtgeaarde
Koksijdenaar in
alle initiatieven
steeds het
belang van
straat, gemeente
en gemeenschap laat
primeren op eigen belang: salus populi
Coxydensis suprema lex esto.
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Politie Westkust start interzonale
samenwerking met Antwerpen
Het nieuwe Antw4WVL bestaat uit vier West-Vlaamse politiezones: Polder, Riho en Vlas. Samen met PZ Westkust
en de politiezone Antwerpen gaat het om een interzonale samenwerking tussen vijf politiekorpsen. Dankzij de
verschillen tussen de autonome korpsen delen ze praktische en organisatorische kennis met elkaar.
Het doel? De huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burger en overheid verbeteren. De korpsen delen
kennis, middelen, activiteiten en competenties, zo gaan de verschillende zones verder dan alleen ervaringen
uitwisselen. De politiezones uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe
trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op het vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen.
Oplossingen op maat
De deelnemers engageren zich om de kern van hun activiteiten en werkwijzen aan elkaar aan te passen
zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. De verschillende korpschefs en de bestuurlijke overheden zijn ervan
overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk creëren bij complexe problemen.
Meer op www.tij-dingen.be. Je vindt er ook een podcast en video over de samenwerking.

jubileum
Gilbert D’Hooghe−Andrea Kerrebrouck: 51 jaar getrouwd
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update parkeerreglement

Extra parkeerplaatsen aan Sint-André en
er komt een nieuwe blauwe zone
Net zoals vorig jaar vindt er een update plaats van het reglement betalend parkeren, na evaluatie op basis
van opmerkingen van de inwoners. Zo komt er een nieuwe blauwe zone (met blauwe schijf) en wordt de
groene zone in de G. Scottlaan aangepast. De wijzigingen gaan in vanaf dinsdag 1 februari.
Eerst en vooral: de huidige blauwe zones in de dorpskernen van Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp
blijven bestaan: je mag twee uur gratis parkeren. Vergeet je parkeerschijf niet te leggen.
Parkeerkaarten zijn er niet toegelaten.
Nieuwe blauwe zone: vier uur gratis parkeren
In Koksijde komt er een nieuwe blauwe zone, ten noorden van de grens en inclusief de LiefjeslaanVossenstraat-Verdedigingslaan-Hooplaan. Ook komt een bijkomende blauwe zone in de Houtsaegerlaan
(Koksijde-Dorp). De straten ten noorden van de W. Elsschotlaan en ten oosten van de Strandlaan, in
Sint-Idesbald, vervolledigen de nieuwe blauwe zone volgens deze bepalingen:
Â gratis parkeren voor maximaal vier uur,
met blauwe schijf, zeven dagen op zeven
Â houders van een parkeerkaart parkeren
hier zonder beperking (exclusief
parkeerkaarten voor garages)
Â bewoners van deze zone kunnen een
parkeerkaart blauwe zone aanvragen
(administratiekosten: 20 euro)
Gilles Scottlaan: drie paardentrailers en
extra parkeerplaatsen (paarse zone)
De groene zone (IV), oostkant G. Scottlaan,
wordt aangepast na een grondige
evaluatie. Er komt een beperking tot max.
drie plaatsen voor paardentrailers.
De overige plaatsen komen bij de paarse
zone.
Tariefwijzigingen week- en immokaart
In de paarse zone bedraagt de kostprijs
van een weekkaart 30 euro, voor het
vijfdagentarief betaal je 24 euro. Met een
immokaart parkeer je een volledige week
in de paarse zone. De kostprijs hiervan is
aangepast naar 25 euro.
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oksijde kort
Neem een duik in het Hoge Blekkerbad
Trek je nog steeds graag je baantjes in je favoriete
zwembad? Dat komt goed uit, want voor slechts
2,50 euro per beurt kan dat in het Zwem- &
recreatiebad Hoge Blekker. De tarieven en de
openingsuren zijn sinds begin dit jaar veranderd.
Kijk snel op www.koksijde.be/zwembaden.
Wist je dat er zwemlessen zijn voor de allerkleinsten
vanaf drie jaar? Op www.koksijde.be/zwemlessen
lees je er alles over. Wij bundelden alles voor jou op
www.tij-dingen.be

Gault&Millau lauwert restaurants
uit Koksijde: smakelijk!
Onze gemeente staat al jarenlang bekend als
culinaire hotspot. Traditiegetrouw krijgen heel wat
restaurantuitbaters een vermelding in de nieuwste
gids Gault&Millau. Dit jaar vielen Mondieu, Julia,
Carcasse, Oh-restaurant, Bistro Nils, SeaHorse,
Bistronomie Eglantier, Het Keukenhof en De Huifkar in
de prijzen. Proficiat!
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Koksijde en SOS Casamance
bouwen nieuwe kleuterschool
Een delegatie van de Koksijdse
vereniging SOS Casamance
Vlaanderen was in november van
vorig jaar te vinden in het doelgebied
Basse-Casamance (Ziguinchor, red.)
in Senegal. SOS Casamance
financierde, dankzij o.a. de financiële
steun van de gemeente Koksijde,
de bouw van een nagelnieuwe
kleuterschool in Kahinda, een dorpje
verscholen in de mangroves.

Mevrouw Josée Verlynde is honderd jaar
Begin december vierde Josée haar honderdste
verjaardag. Josée is de oudste dochter van Albert
en Suzanne Lecleir. Josée werkte als secretaresse in
Brussel en daar leerde ze haar echtgenoot Ernest
Vandenbossche kennen. Ze huwden in 1946 en
kregen negen kinderen: Yolande, Annie, Godelieve,
Marie-Christine, Cecile, Myriam, Luc, Eric en Marc.
Dochter Myriam en haar echtgenoot zijn helaas
al overleden. Sinds 2014 woont Josée in een
assistentiewoning, dichtbij haar dochter Yolande.
De mensen in WZC Noordduin zetten haar in de
bloemetjes op donderdag 9 december.

Nieuwjaarsconcert Gemeentelijke
Harmonie is terug
Op zaterdag 22 januari speelt de
gemeentelijke harmonie wellicht het
traditionele nieuwjaarsconcert. Ze wisselen
klassiekers af met hedendaagse muziek én
een stevige mars. Het concert vindt plaats in
cultuurcentrum CasinoKoksijde (theaterzaal)
en begint om 20 uur. De toegangsprijs
bedraagt 7 euro (kinderen jonger dan 12:
gratis, gezinstarief: 25 euro).
Meer info op www.harmoniekoksijde.be
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senioren

Ontdek de voordelen
van positiviteit
Ken je dat gevoel? De ene dag loop je te mopperen
over een vlek op je broek en de volgende dag
veeg je met een glimlach de scherven op van een
gebroken glas. De ene situatie bekijk je gemakkelijker
positief dan de andere, dat klopt, maar het hangt
ook af van hoe je er zélf mee omgaat.
Hoewel positiviteit deels is aangeboren, kan je
leren om positiever te denken en te leven. Ook al
is het door corona niet mogelijk om iedereen te
ontmoeten, toch ben je dankbaar dat je je beste
vriend(in) zag voor een stoepgesprek. Vandaag
had je geen tijd om te spelen met je (klein)zoon
of dochter, maar je gelooft dat het binnenkort wel
mogelijk is…
Kort samengevat:
Â Wat houdt de term positiviteit precies in?
Â Welke voordelen heeft het om positiever te
denken?
Â Hoe sta je positiever in het leven?
Â En waarom is het goed om af en toe plaats te
maken voor negatieve gevoelens?
Lees er alles over op
www.checkjezelf.be/themas/positiviteit
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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 3 januari 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.

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. Zeker in coronatijden. Het gebruik van een iPhone of
smartphone is een extra hulpmiddel en het volgen van een cursus
vormt een welgekomen afwisseling.

Praktische
informatie

Cervo-Go en het Sociaal Huis starten de cursussen pas wanneer het kan
en mag. Voorlopige richtdatum is 24 januari, maar dat kan nog wijzigen.
Wacht niet om je in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt.

Alle cursussen vinden plaats in
het annexgebouw (Zeelaan 44)
in Koksijde-Dorp.

Â iPhone/iPad Apple deel 1 (beginners), maandagvoormiddag
(8.30-11.45 uur), start op 24 januari,
Â Tablet/smartphone Android deel 2, (basiskennis vereist),
donderdagvoormiddag (8.30-11.45 uur), start op 27 januari

Contact: Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 42)

Lees meer op www.tij-dingen.be

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.
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lezingen in de bib

Hoe ga je om met een
hoogsensitief kind?
Hooggevoelige kinderen zijn gevoeliger voor
prikkels en indrukken van de buitenwereld.
Dat zorgt ervoor dat ze meer tijd nodig hebben
om prikkels en indrukken te verwerken. Je
even terugtrekken of afsluiten is belangrijk.
Hoogsensitieve kinderen krijgen de kans niet om
op adem te komen.
Op donderdag 20 januari leert dokter Anja Claeys
hoe je een hooggevoelig kind herkent en hoe je
ermee omgaat. De lezing start om 19.30 uur en
kost 3 euro (niet-leden betalen 6 euro).
Schrijf je in via www.avansa-ow.be of 059 50 39 52.

Wil je graag
Spaans leren
praten?

Waarom houden jouw
hersenen van gewoontes?
Ons brein houdt van gewoontes. Deze gewoontes hebben
we jaren geleden onbewust ontwikkeld waardoor we denken
dat we zo zijn. In deze lezing leer je nieuwe mogelijkheden
ontdekken in jezelf om daarna de mogelijkheden in je omgeving
te zien. Emilie Depuydt legt je dit uit op dinsdag 18 januari om
19.30 uur. Lees meer op www.tij-dingen.be

16

Dan is deze cursus handig
meegenomen. De nadruk
ligt op praktisch taalgebruik
en gesprekken voeren.
De cursus bestaat uit elf lessen
die plaatsvinden op maandag
van 13.30 tot 16 uur.
De eerste les start op maandag
31 januari. De laatste les is
voorzien op maandag 2 mei.
De lesgever, Cristian Walker,
is Spaanssprekend en dus
de geknipte persoon om
deze cursus in goede banen
te leiden. Lees meer op
www.tij-dingen.be

Dicht met ons
mee tijdens de
poëzieweek
De Gedichtendag in de bibliotheek vindt plaats op donderdag
27 januari. Meteen ook het startsein voor de Poëzieweek die loopt tot
2 februari. Het thema dit jaar? Natuur. Het voorbije jaar hebben we met
zijn allen de natuur (her)ontdekt. Niet de ver-weg-natuur, maar wel de
wandel-je-mee-natuur. De natuur dicht bij huis. Onze tuin, de duinen en
het strand.
Dicht zelf ook mee. Stuur voor maandag 24 januari jouw gedicht rond
het thema natuur naar bibliotheek@koksijde.be

“De Poëzieweek is het grootste en meest
laagdrempelige initiatief voor poëzie
in de Lage Landen”
Dicht met ons mee op www.tij-dingen.be
De redactie selecteerde enkele leuke gedichten om in de stemming te
komen. Beluister ze online.

Hoe herken je
fake news?
Nepnieuws is misleidende en
onjuiste informatie. Nepnieuws
neemt veel vormen aan: een
nieuwsbericht op internet, een
video op sociale media of
een plaatje in een appgroep.
Heel de maand februari leer je
er alles over in de bib. Tijdens
een expo, een lezing en een
workshop.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Ook voor kinderen: speel met woorden tijdens de poëzieweek
Speel je graag met woorden of ben je creatief? Deel dan je mooiste
gedicht met ons. Teken of knutsel er zelf iets bij en laat je fantasie de vrije
loop. Alle creatieve inzendingen zijn welkom tot maandag 24 januari.
De medewerkers van de bib zorgen voor een mooi plekje. Geef ze af in
de bib of stuur je inzending door naar jeugdbibliotheek@koksijde.be
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musea

Onbekend schilderij met abt Idesbald duikt
op en landt in het Abdijmuseum
Het Abdijmuseum Ten Duinen verwelkomt een nieuwe beeltenis van abt Idesbald in zijn collectie. Dankzij een
tip vanuit een antiquariaat uit Mons kwam het schilderij vorig jaar bij het museum terecht. Ondertussen kreeg
het een grondige restauratie.
Geen traditionele voorstelling
Hoewel deze afbeelding van Idesbald vaker
voorkomt in de iconografie, is dit voor het museum
toch een bijzonder schilderij. Zeker omdat het een
totaal andere afbeelding is dan de traditionele
voorstelling van de opgebaarde Idesbald.
Grondige restauratie
Toen het Abdijmuseum het schilderij in handen kreeg,
was meteen duidelijk dat een restauratie nodig was.
Het schilderij was op sommige plaatsen vervormd
door blaasvorming en het was redelijk vuil. Voor de
restauratie had het heel donkere en stoffige kleuren
door de vergeling van oliehoudende vernissen. Tot
slot werd de lijst ook aangepakt, want die vertoonde
sporen van houtworm.
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Vermoedelijk 18e-eeuws
Tijdens de restauratie werd een oude laag ontdekt
met een Latijnse tekst die later overschilderd werd.
Wellicht dateert het doek uit de 18e eeuw en werd
het in de 19e eeuw overschilderd.
Gissen naar de locatie op de achtergrond
Op de achtergrond zie je een kerktoren en
verschillende gebouwen. Het is tot nu toe onbekend
om welke stad het zou gaan. Sommigen vermoeden
Brugge, anderen Nieuwpoort. Welke stad de schilder
bedoelde, ontdekt één van de bezoekers misschien.
Het schilderij wordt vanaf februari tentoongesteld in
het Abdijmuseum.
Lees meer op www.tij-dingen.be

terugblik: De smaak van Ten Duinen

"Een monnik blijft toch
mysterieus"

© Joris Herregods

Eind november bundelden het Abdijmuseum,
Hotelschool Ter Duinen, Huisbrouwerij Sint-Idesbald
en De Foodarcheoloog de krachten om een
originele food– en bierpairing te houden in een
authentiek kader. De smaak van Ten Duinen heette
het evenement. Na afloop ging Tij-dingen langs bij
Jeroen Van Vaerenbergh, beter bekend onder zijn
alias: De Foodarcheoloog.

Tij-dingen: Jeroen, jij noemt jezelf De Foodarcheoloog. Dat vraagt om wat uitleg.
Jeroen Van Vaerenbergh: “De Foodarcheoloog is een project dat zes jaar geleden
ontstond. Het is een combinatie van twee passies die ik met de paplepel meekreeg.
Enerzijds is er de passie voor eten. Die kreeg ik mee van mijn grootmoeder, zij stond altijd
achter het fornuis bij familiefeesten. Anderzijds is er mijn passie voor archeologie. Al twintig
jaar werk ik met hart en ziel als archeoloog bij Erfpunt, de onroerend erfgoeddienst van het
Waasland.”
T-d: Vond je De smaak van Ten Duinen speciaal om te doen?
Jeroen: “Aan de slag gaan met een abdijkeuken is heel fijn. Hoe zit zo’n abdij in elkaar? Wat doen die
monniken daar juist? Welke regels hadden ze? Mensen snappen wel hoe een boer of een edelman in elkaar
zat in de middeleeuwen, maar een monnik blijft toch mysterieus.”
T-d: Wat vind je specifiek aan de culinaire geschiedenis van de Duinenabdij?
Jeroen: “De abdij van Koksijde lag vlakbij zee. In je fantasie geeft dat al heel machtige beelden, maar ook
het terroir was heel plaatsgebonden. Ik heb dat bijvoorbeeld al verteld bij de abdijruïne van Ename. Daar zou
ik nooit een oester bij de degustatie steken. Ik hou rekening met wat er in de seizoenen beschikbaar was aan
voedsel en daarnaast met wat dat landschap opleverde. En bij de Duinenabdij roept dat meteen de link met
de zee en dus ook oesters op.”
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

Het Abdijmuseum Ten Duinen is gesloten na de kerstvakantie, vanaf maandag 10 t.e.m. maandag 30 januari.
Het museum heropent de deuren op dinsdag 1 februari.
Blijf op de hoogte en lees meer over de museale werking op www.tenduinen.be
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musea

Wist je dat het NAVIGO-museum
ook een erkende dierentuin is?
Op de kelderverdieping van het NAVIGO-museum duik je onder de waterlijn van onze Noordzee. In totaal
leven er 180 dieren van 19 verschillende soorten in vier aquaria. Die levende collectie een goede thuis geven,
daar komt heel wat bij kijken. Wist je dat deze afdeling van het museum een erkende dierentuin is?
Noordzeebewoners: bekende Oostduinkerkenaars
De blikvangers zijn de twee grote aquaria. Elke tank
bevat 30.000 liter zeewater van 13 à 14 graden.
In deze aquaria leven platvissen zoals tarbot, tong,
bot en pladijs. Ook roggen, honds- en kathaaien,
zeebaarzen en krabben zijn er thuis. In de kraamkliniek
komen de eitjes van de hondshaai terecht.
Emmertjes zeewater halen?
Alle vissen in het NAVIGO-museum zijn Noordzeevissen
en die overleven niet in gewoon kraantjeswater.
Aan het Strandbad van Oostduinkerke werd
een speciale installatie aangelegd, zodat het
NAVIGO-museum altijd beschikt over vers zeewater.
Een leiding loopt 479 meter de zee in tot voorbij
de laagwaterlijn. Zo tapt de aquariumtechnicus
zeewater. Misschien zag je hem al rijden? In zijn tractor
met een watertank van 5.000 liter achter zich.

Onderhoud is van levensbelang
Niet alleen worden saturatie (zuurstofgehalte in
het bloed, red.), zuurstof en temperatuur constant
gemonitord, ook wordt het water wekelijks getest
op vervuiling door ammoniak, nitriet en nitraat.
Elke twee weken duikt de technicus in het aquarium
om de ramen te lappen en de filters te kuisen.
Nieuwe en zieke vissen worden van nabij opgevolgd
in de quarantainebakken.
De vissen krijgen natuurlijk ook elke dag eten. Op het
menu? Telkens zo’n 500 gram garnaal, door Günther
zelf gevangen. Daar wordt een kilogram vers visafval
en -overschot bij fijngeknipt.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Op de socialemediakanalen brengen de collega’s van het NAVIGO-museum regelmatig verslag uit van
Het leven zoals het is in de aquaria. Bekijk deze filmpjes op www.navigomuseum.be/aquaria

>> Günther Vanbleu houdt zich met een zuignap vast tijdens werkzaamheden
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cultuur en erfgoed

Schrijf je in voor Cabin Art en ga meester
Paul Delvaux achterna in Sint-Idesbald
Deze unieke openluchttentoonstelling op de Zeedijk is binnenkort al aan de veertiende editie toe. Sint-Idesbald
heeft een jarenlange traditie als kunstenaarsoord. In 1897, nu 125 jaar geleden, werd Paul Delvaux geboren en
veertig jaar terug opende het Museum Paul Delvaux de deuren. Vandaar de keuze om de bekendste inwoner
van Sint-Idesbald dit jaar in de kijker te zetten als centraal thema.
Ben je kunstenaar en ben je geïnspireerd door deze meester? Schrijf je dan in voor Cabin Art 2022: Delvaux
in Sint-Idesbald. Maak een foto, schilderij of tekening en wie weet schittert jouw kunstwerk op één van de
strandcabines van Sint-Idesbald. En dat vanaf 14 mei.
Bezorg je voorstel voor 1 maart aan de dienst Cultuur & Erfgoed: www.koksijde.be/cabinart22.

We zoeken speelvogels voor Erfgoeddag
Voor Erfgoeddag gaat de dienst Cultuur
& Erfgoed op zoek naar mensen die oude
kinderspelen laten herleven. Erfgoeddag
maakt school op 24 april 2022 en duikt in de
rijke geschiedenis van het kinderspel.
Kinderspelen zijn waardevol erfgoed, daar
twijfelt niemand aan. Was jij ooit de beste
bikkelaar van de school? Ken jij de regels
van het hinkelspel? Of heb je mooie foto’s,
anekdotes of objecten waarmee wij de
speelplaats van toen terug tot leven wekken?
Laat iets weten via cultuur@koksijde.be of
058 53 34 08.
>> uit het gemeentearchief van Koksijde: Ontspanning op de speelplaats in 1964. Gemeentelijke lagere jongensschool in de Abdijstraat
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jeugd

Materiaal nodig? Bekijk het aanbod
van de uitleendienst
Organiseer je een activiteit met je bubbel? Doe je
iets leuks in je kot met een paar vrienden? Heb je
materiaal tekort zoals luidsprekers, een rookmachine
of reuzespelen? Bij jeugddienst de Pit vind je het
materiaal om jouw activiteit te doen slagen.
Â Audiomateriaal: van luidsprekers tot micro’s
Â Visueel materiaal: lichteffecten, spots en
blacklights
Â Reuzespelen, verkleedkledij en een schminkkoffer
Een overzicht van alle items vind je op
www.depit.be/uitlenen

!TIP

In het Huis van het Kind, waar de jeugddienst ligt,
vind je ook De Speelkriebel. Een speelotheek
waar je heel wat spelmateriaal kan ontlenen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wil jij meer bewegen dit jaar?
Het begin van het nieuwe jaar staat voor veel jongeren gelijk aan goede voornemens. Meer sporten, een
paar kilo afvallen of gewoon meer bewegen... het staat ongetwijfeld op jouw lijstje met goede voornemens.
Eerlijk, het is niet het gemakkelijkste voornemen. Veel hangt af van je doorzettingsvermogen, maar misschien
helpen deze tips:
Â Kies een sport die je graag doet.
Â Schrijf het doel op dat je wil halen.
Twintig km lopen? Drie kg afvallen? Of Minstens
twee keer per week sporten?
Â Zorg dat je jouw resultaten kan meten: weeg
jezelf, gebruik een app om bij te houden hoeveel
kilometers je loopt of neem elke dag een foto om
je evolutie te zien.
Â Neem een haalbaar doel. Als je nu moeite hebt
om te sporten, dan is een marathon lopen zeker te
hoog gegrepen. Begin met minstens drie keer per
week te lopen. Afstanden komen later wel.
Â Ga samen met je vrienden voor één doel. Niets is
zo motiverend dan er samen voor gaan.
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aquaduin

Ons drinkwater stroomt uit de kraan,
maar hoe komt het tot bij ons?
Aquaduin (het voormalige IWVA) voorziet de drinkwaterproductie en -distributie in Alveringem, De Panne,
delen van Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. De intercommunale beschikt voor de productie van
drinkwater over twee waterwinningen in duingebieden: Sint-André in Koksijde en de Westhoek in De Panne.
Omdat Aquaduin niet volledig aan de vraag naar drinkwater kan voldoen, wordt ook nog water aangekocht
bij buurmaatschappijen: Farys en De Watergroep in Vlaanderen en Régie Siden
in Frankrijk.
Pionier op het vlak van hergebruik
Sinds 2002 gebruikt Aquaduin het rioolwatereffluent (gezuiverd afvalwater, red.)
van de zuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van
infiltratiewater. Dat is een zekere bron van aanvoer, want hoe meer drinkwater er
wordt verbruikt, hoe hoger de aanvoer. Aquaduin infiltreert in piekperiodes dus
meer water en stemt zo het aanbod af op de vraag.
De productie van infiltratiewater gebeurt in het station Torreele, dat ligt
naast de RWZI Wulpen. Daardoor is de waterkringloop aan de Westkust deels
gesloten. Het water wordt in de waterwinning van Sint-André geïnfiltreerd.
Water uit de duinen
In de waterwinningen van Sint-André (Koksijde) en De Westhoek
(De Panne) onttrekt Aquaduin grondwater uit de duinen. Dat
vertegenwoordigt 35 procent van de eigen productie. Op beide
locaties is het grondwater van uitstekende kwaliteit en volstaat
een eenvoudige zuivering om er drinkwater van te maken.
Hoe wordt grondwater gezuiverd?
 In een eerste stap wordt het water belucht. Deze
beluchting zorgt dat gassen ontsnappen en dat
opgelost ijzer en mangaan als kleine zwevende deeltjes
uitvlokken.
 In zandfilters worden de vlokjes uit het water gefilterd.
 Nadat het water de spleetjes is gepasseerd is het
kristalhelder. Het wordt via een buis, na een preventieve
ontsmetting met ultraviolet licht, afgeleid in een reservoir.
Van daaruit wordt het via hoge drukpompen en opnieuw
na een preventieve ontsmetting in het distributienet
verdeeld.
 De zandfilters worden periodiek teruggespoeld met
lucht en drinkwater. Deze terugspoeling, van onder
naar boven, zorgt ervoor dat de deeltjes die in het zand
achterbleven, worden verwijderd.
Bron: www.aquaduin.be
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"De voorbije natte maanden
stemmen ons hoopvol
voor deze zomer"
Tij-dingen sprak met Bart Clarebout,
verantwoordelijke voor bezoekerscentrum
De Doornpanne. Het bezoekerscentrum
verwelkomt elk jaar duizenden bezoekers
en maakt je wegwijs in natuur- en
waterwingebied De Doornpanne.
Je vindt er een tentoonstelling over de
waterwinning en de fauna en flora van
het natuurgebied.
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Tij-dingen: Hoe groot waren de gevolgen van de
droge zomers van 2019 en 2020?
Bart Clarebout: "Dankzij ons hergebruik in combinatie
met infiltratie zijn we robuuster in vergelijking met
klassieke grondwaterwinning. We vullen de laag
onder de duinen continu terug aan. Toch heeft dit
systeem ook grenzen."
T-d: Compenseren natte periodes zoals de voorbije
weken de droge periodes?
Bart: "De voorbije winters was de neerslag
onvoldoende waardoor de stand van het grondwater
gemiddeld laag bleef, maar de voorbije natte
maanden stemmen ons hoopvol voor deze zomer."
T-d: Zijn er plannen om bv. zeewater te zuiveren?
Bart: "De behandeling van zeewater is nooit een doel
op zich. Het vergt veel energie en dat is net één van
de oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen.
Samen met de collega’s van De Watergroep en Farys
bestuderen we wel de mogelijkheid om drinkwater te
produceren uit oppervlaktewater ter hoogte van
De Ganzepoot in Nieuwpoort."
T-d: Voor mensen die meer willen weten, het is
mogelijk om langs te komen bij Aquaduin?
Bart: "Wie meer wil weten over de productie
van ons kraanwater, kan een bezoek brengen
aan het Bezoekerscentrum De Doornpanne.
Daarnaast bieden we geregeld – waaronder elke

dinsdagnamiddag tijdens de zomervakantie – een
gratis rondleiding aan naar het infiltratiepand
en het waterproductiecentrum. Daarnaast
organiseren we leuke themawandelingen in
natuurgebied De Doornpanne. Hou daarom zeker de
activiteitenkalender in de gaten. Voor meer info kan
je terecht op www.aquaduin.be/bezoekers of kan je
mailen naar bezoekerscentrum@aquaduin.be"
T-d: Aquaduin is uitgegroeid tot een modern
bedrijf. Kan je daar wat meer over vertellen?
Hebben jullie veel medewerkers?
Bart: "Met het hergebruik zijn we inderdaad een
pionier in Europa. Maar ook in andere aspecten
scoren we goed: digitalisering, beperken van
waterverlies en het beheer van onze duinen.
Dat is te danken aan de gedrevenheid van onze
45 werknemers."
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

Het bezoekerscentrum De Doornpanne
organiseert activiteiten voor jong en oud. Daar
horen thematische natuurwandelingen bij, maar
ook een rondleiding met uitleg rond duurzame
waterwinning en -productie bij Aquaduin.
Ga zeker eens langs.
Of surf naar www.aquaduin.be/bezoekers

Waterwinning in cijfers
13.400 gezinnen worden van drinkwater voorzien. Aquaduin produceert jaarlijks 3,7 miljoen kubieke meter
water. Daarbovenop wordt er nog eens 1 miljoen kubieke meter aangekocht bij andere maatschappijen.
Het infiltratiepand in De Doornpanne is 18.000 m² groot (bijna twee hectare). Ons water is van topkwaliteit
en de normen zijn hier strenger dan in het buitenland.
Meer feiten en weetjes lees je op www.tij-dingen.be

13.400

3.700.000 m3

1.000.000 m3
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sportieveling in de kijker: emiel vanacker
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“Dit seizoen wil ik een grote stap zetten
en mezelf tonen”
Sinds dit jaar rijdt Koksijdenaar Emiel Vanacker voor het wielerteam Urbano-Vulsteke CT. Een ploeg van dertig
vooral jonge renners. Aankomende talenten in de wielerwereld. Emiel is één van die beloften, hij wordt twintig
in mei en barst van ambitie. Tij-dingen ging bij hem langs voor een gesprek.
Tij-dingen: Hoe kwam de wielermicrobe bij jou tot
stand? Op welke leeftijd begon je met koersen?
Emiel Vanacker: “Toen ik zes was en een fiets
kreeg voor mijn eerste communie. Ik reed als kind
wekelijks een rit van één of twee uur met mijn vader.
Alles geraakte in een stroomversnelling toen ik als
eerstejaarsnieuweling het Criterium van de Westhoek
reed. Ik was 15 jaar. Als tweedejaars heb ik me dan
ingeschreven bij de Wielerbond. Zo ben ik er verder in
gerold.”
T-d: Welk type coureur ben jij? Ik las dat jij
nog een eindschot in huis hebt na een lastige
wedstrijd?
Emiel: “Ik ben iemand met een goede versnelling,
ook na een lastige koers. Ik ben dus meer het
spurterstype. Daarom wil ik zeker ook mijn basis
vergroten. Niet dat ik een sprinter pur sang wil
worden, maar ik moet wel die capaciteiten
gebruiken. Ik probeer op alle vlakken sterker te
worden.”
T-d: Hoeveel uren train je per week?
Emiel: “Geen gemakkelijke vraag, omdat het
ook afhangt van de periode. De winter is dé
trainingsperiode omdat er dan geen koersen zijn,
dan zit ik tot 15 uur per week op de fiets. In de zomer
beperkt zich dat dan tot losrijden tussen de koersen
door. Hoe beter de winter, hoe beter de zomer.”

T-d: Welke koers wil je zeker ooit winnen?
Emiel: “Als belofte? De Youngster Coast Challenge.
Een koers in eigen streek met passage door
Heuvelland en dan spurten voor de overwinning in de
Ter Duinenlaan. Dat moet zalig zijn.”
T-d: Is er een koers die je absoluut nog wil rijden?
Of één die je absoluut niet wil rijden?
Emiel: “De Ronde van Vlaanderen wil ik zeker doen.
Geen twijfel mogelijk, dé klassieker in eigen land.
Een koers die ik niet wil rijden? Ik wil ze allemaal rijden
(lacht). Zelfs al is het de lastigste Tour de France uit de
geschiedenis. Ik sla dat niet af.”
T-d: Heb je een favoriete wielerploeg?
Emiel: “Voor mij is dat Quick-Step. Ik kies voor hun
mentaliteit en teamspirit. Een beetje te vergelijken
met mijn eigen ploeg Urbano-Vulsteke CT. We
hebben allemaal hetzelfde doel en gaan ervoor, met
onze neuzen in dezelfde richting. Je moet je eigen
ambities ten dienste kunnen stellen van de ploeg.”
T-d: De feestdagen komen eraan. Let jij dan extra
op? Of mag de broeksriem eraf in deze periode?
Emiel: “In de winter, buiten het wielerseizoen, mag
wel iets meer. Zeker tijdens die één of twee weken dat
je niet traint. Ook tijdens het seizoen probeer ik eens
af te spreken met vrienden, in een koersvrije week.
Het blijft dan wel bij een colaatje, ik drink sowieso
zelden alcohol.”
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

Koop je eigen wieleroutfit: Koksijde fietst
Eind vorig jaar blies onze Duinencross 50 kaarsen uit. Om die unieke verjaardagseditie glans te geven,
lanceerde het gemeentebestuur een stijlvol wieleroutfit. Een set kost 90 euro en bestaat uit een trui en broek.
Koop snel je outfit, zolang de voorraad strekt – het is een limited edition – in het toerismekantoor.
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sport

Tijd voor goede
voornemens:
doe aan sport

Ben jij wie we zoeken
op de sportdienst?
Zoek je een leuke job tijdens de krokus-, paas- en/of
zomervakantie? Is sport écht jouw ding? Dan hebben we een
tip voor jou. Word sportmonitor, je verdient een mooie cent en
beleeft een leuke tijd.
Wat krijg je?
Â een toffe job in een leuke werksfeer
Wie zoeken we?
Â studenten die sportminded zijn of enthousiastelingen om
sportkampen te begeleiden
Wat heb je nodig?
Â nuttige sportervaring of kennis van sportactiviteiten
Â ervaring in werken of begeleiden van kinderen of jongeren
Â een diploma of het volgen van een sportgerelateerde
opleiding is een meerwaarde
Heb jij zin in deze fantastische job? Neem dan contact op:
058 53 20 01of sportdienst@koksijde.be
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Te veel kalkoen gegeten tijdens
de feestdagen? Dan raden we
aan om je in te schrijven voor één
van de opties uit ons sportaanbod.
Schrijf je in voor de Dance work-out
(elke donderdag: 20.30-21.30 uur)
in Oostduinkerke. Of heb je toch
liever iets stevigers? Dan is de Shape
Bootcamp precies wat je zoekt (elke
maandag: 20-21 uur in Koksijde).
Schrijf je in (20 lessen, 50 euro):
https://webshopkoksijde.recreatex.be

Is jouw kleuter klaar
om te sporten?
De sportdienst organiseert vanaf
januari opnieuw Multimove voor
de allerkleinsten uit het tweede en
derde kleuter. Samen met Moovie
leer je springen, landen, rollen, lopen,
vangen en werpen. Zo is je hartendief
later klaar om een echte sportclub
te kiezen. Praktische info vind je op
www.tij-dingen.be

met open armen

Uitstel is geen afstel:
twee verplaatste
concerten gepland in
januari
Adriaan Van den Hoof
De voorstelling van komiek Adriaan Van den Hoof
kon in oktober niet doorgaan, enkele gebroken
ribben waren de spelbreker. Gelukkig kon het
cultuurcentrum snel een nieuwe datum
prikken. ’t Zal schoon zijn als het af is
bewonder je op vrijdag 14 januari
om 20 uur.
Soetkin Baptist
Ook voor het concert van
Soetkin Baptist vond het
cultuurcentrum een nieuwe
datum. Genieten van de Franse
chansonpareltjes doe je op zondag
23 januari. In Que Désire laat Soetkin
op briljante wijze Franse chansons
herleven. Van Dalida tot Barbara en
van Delpech tot Aznavour. Je kent
Soetkin uit haar tijd bij Ishtar,
de folkgroep die met de
oorwurm O Julissi naar
het Eurosongfestival
trok voor België.

All things Tura:
alles wat je nog
niet weet over
de keizer van het
Vlaamse lied
Niemand heeft zo lang en zonder
onderbreking aan de top gestaan als
Will Tura, de keizer van het Vlaamse
lied. Will Tura blies vorig jaar 80 kaarsen
uit en dat schreeuwt om een
retrospectieve. En dan komen
Jan Delvaux en Jimmy Dewit
(DJ Bobby Ewing) van
Belpop Bonanza op de
proppen. Het duo roemt
De keizer van het lichte lied
om zijn vakmanschap, zijn
onwaarschijnlijke catalogus en
de geweldige verhalen die hem
omringen.

Verkochte tickets
blijven geldig.

Tickets voor Belpop Bonanza Tura Special op donderdag 13 januari om 20 uur kosten 18 of 15 euro (-26 jaar).
Reserveer op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
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ondernemers

Maak kennis met onze nieuwe handelaars
Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie. Ontdek onze lokale ondernemers en breng hen zeker
een bezoekje. Ze helpen je bij je zoektocht naar het perfecte product.
Nieuws over geldautomaat in Sint-Idesbald
Op woensdag 12 januari verwijdert BNP Paribas Fortis de geldautomaat op het Konzplein. Vanaf maandag
10 januari kan je niks meer afhalen, want dan legen ze het geld uit de machine. Niet veel later begint Batopin
met de werken en daarna de plaatsing van de nieuwe automaat. Het streefdoel is om rond 1 maart klaar te
zijn. Vanaf dan haal je opnieuw geld af in Sint-Idesblad.

Nieuwe ondernemers in Koksijde
Heel wat vers bloed bij onze handelaars. Tij-dingen geeft je een overzicht van de nieuwe handelaars in onze
gemeente. Surf naar www.tij-dingen.be voor meer informatie en fotomateriaal.
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Da Vinci (brasserie), Leopold II-Laan 213, volg Da Vinci Oostduinkerke op Facebook
Kantine (ontbijt, lunch, koffie en apero), M. Blieckstraat 11, volg Kantine op sociale media
Trésor de la mer (schoonheidsinstituut), Nieuwpoortsteenweg 84b, check Facebook
E-motie (coachingpraktijk), Kursaallaan 13, zoek de praktijk op Facebook: Coaching praktijk E-motie
Int.Pand (totaalinrichting), Albert I-laan 80, volg int.pand op Facebook
Beauty Art (mani- en pedicure), Europaplein 4
B&B Dharma, Koninginnelaan 32, ook te vinden via Facebook
BilVie (wellness), Gaupinlaan 5, zoek BilVie op Facebook
Peter Desmet Photography, Albert I-laan 87, www.fotooo.be

Heb je een nieuwe zaak of plannen? Info: dienst Lokale Economie: economie@koksijde.be – 058 53 30 36

30

welzijn

Koksijde heeft veel groen en dat is goed
voor jouw gezondheid
Waarom? Voor een gezonde omgeving is de nabijheid van natuur belangrijk en dat hebben we in Koksijde in
overvloed. De duinen, het strand, maar ook een geboortebos en binnenkort een Wonderwoud. Extra kansen
dus om een wandeling tussen het groen te maken, zelfs in de winter.
De natuur is goed voor je lichaam
In de natuur zakt je bloeddruk en dalen je cortisolwaarden (die waarden stijgen door stress, red.). Daardoor
leidt bewegen in de natuur op lange termijn tot minder hart- en vaatziekten, minder obesitas en diabetes, een
verbeterde weerstand, meer sociaal contact én een goede mentale gezondheid. Kortom: natuur zorgt voor
gezonde mensen, op alle vlakken.
De natuur verbetert je mentale gezondheid
Je woonomgeving heeft een grote invloed op je mentaal welbevinden. Want aangename, groene en veilige
plekken stimuleren je. Goed in je vel zitten, is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt, ontplooit
beter zijn of haar talenten en gaat beter om met stress. Mentaal welbevinden is dus meer dan de afwezigheid
van klachten en stoornissen: het gaat om je goed voelen en optimaal functioneren.
De natuur zorgt dat je meer beweegt
Het strand langs de vloedlijn staat waarschijnlijk ook in jouw top-drie van favoriete wandelplekken. Of de
duinen induiken na een plensbui en de geur opsnuiven die de regendruppels losmaken? Bovendien wandel je
daar niet alleen. Je komt buiten én je ontmoet ook andere mensen.
De natuur verhoogt de kwaliteit van je leefomgeving
Die kwaliteit van je leefomgeving is hoger in groene gebieden, meer natuur zorgt voor een betere
luchtkwaliteit, minder fijn stof, minder lawaaihinder en zachtere omgevingstemperaturen.
Geniet dus van je dagelijkse dosis vitamine groen. Ook als de natuur wat minder groen kleurt in de winter.
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milieu

Vijf redenen waarom het goed is dat onze
gemeente een Wonderwoud aanplant
Alles wat groen is, helpt om de effecten van de klimaatverandering op te vangen. Bomen houden stof vast
en absorberen bepaalde gassen. Ze brengen verkoeling en gaan hittestress tegen. Dat doen ze door jaarlijks
honderden liters water te verdampen die de warmte van de omringende lucht opneemt. Koksijde heeft al
heel wat natuur. En toch komt daar nog extra groen bij: een geboortebos en het Wonderwoud.
Geboortebos en Wonderwoud
Op 20 november vond de eerste spadesteek plaats voor het geboortebos in Koksijde Golf ter Hille.
96 gezinnen plantten een boom en in de toekomst komen er nog bij. Plaats genoeg.
Dat is nog niet alles. Op zaterdag 5 februari komt er een extra bos aan het Abdijmuseum Ter Duinen.
Koksijde brengt de natuur naar je toe. Iedereen mag een boompje planten in dat Wonderwoud.
Schrijf je in via www.koksijde.be/inschrijven-wensboom-Wonderwoudje.

Waarom zijn bossen belangrijk?
Bossen bedekken een derde van het aardoppervlak, ze vormen de infrastructuur voor diverse
levensgemeenschappen. Ze voorzien ontelbare soorten van voedsel, water en schuilplaatsen, maar ook
1,6 miljard mensen hangen af van bossen voor hun levensonderhoud.
Bossen remmen de klimaatverandering
Telkens wij ademhalen, ademen we zuurstof in en koolstofdioxine uit. Zuurstof is niet oneindig op onze planeet.
Door bomen aan te planten vullen we het tekort aan zuurstof aan. Bomen ademen overdag stikstof in en
zuurstof uit en zorgen dus voor de omzetting van CO2 naar zuurstof.
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Bomen voorkomen overstromingen
Boomwortels zijn bondgenoten bij hevige regenval, vooral in laag gelegen gebieden zoals riviervlakten.
Ze helpen de bodem meer te absorberen bij een stortvloed, ze verminderen het wegspoelen van de bodem
en schade aan eigendommen door de stroming te vertragen.
Fijn stof vermindert
Volwassen bomen filteren de lucht. Dat is nodig, want door huishoudelijke verwarming, de uitstoot van
bedrijven en het drukke verkeer is de luchtkwaliteit slecht en bevindt er zich veel fijn stof in de lucht. Bomen
leggen fijn stof vast op hun bladeren en schors. Bij een regenbui spoelt dat fijn stof af naar de bodem en komt
het niet in onze longen.
Minder geluidsoverlast dankzij bossen
Geluiden vervagen in bossen en daarom vormen bomen populaire geluidsmuren. Het dimeffect is vooral toe
te schrijven aan de ritselende bladeren en ander bosgeruis zoals vogelgezang. Een paar goed geplaatste
bomen beperken het geluid met 5 tot 10 dB (ongeveer de helft van wat je hoort).
Bomen zijn goed voor je gezondheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen zich beter voelen in een omgeving waar veel bomen staan.
Meer groen verlaagt je stressniveau en verbetert je concentratie en je gemoedstoestand. Bovendien nodigt
een groene omgeving uit tot bewegen.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Wat je nog niet wist over bomen (en altijd al wou weten)
Â Als een boom een tak wil afstoten, vormt hij rond deze tak
een cirkelvormige kraag. De afstervende tak zal aan die
kraag loskomen en de boom dicht de wonde af. Op de
foto zie je een mooi voorbeeld.
Â Eén grote boom koelt evenveel af als tien airco’s.
Onderzoek van de Universiteit Wageningen uit 2011
toont dat de verdamping van vocht via de bladeren,
de zogenaamde evapotranspiratie, gelijkstaat aan het
vermogen van tien airco’s. Dat is zo’n 20 tot 30 kW.
Â Zonder schietwilg, geen aspirine. Acetylsalicylzuur wordt
gewonnen uit de schors van de schietwilg en al eeuwen
gebruikt als koortswerend middel. Hippocrates, de vader
van de geneeskunde, raadde zijn patiënten al aan om op
wilgenbast te kauwen tegen koorts.
Â Niet alle naaldbomen verliezen hun naalden. Coniferen
zijn van nature wintergroen, maar de Europese lork
verkleurt in de herfst prachtig goudgeel en dropt dan zijn
naalden. Je vindt hem in onze Ardense bossen.
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Houtverbranding produceert meer fijn stof
dan het wegverkeer
De luchtvervuiling door houtverbranding is het ergst in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren geeft
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op bepaalde dagen het advies om zo weinig mogelijk hout te
verbranden.
Verbrand geen afval in je tuin
Het is verboden, ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Voor het verwerken van afvalstoffen bestaan
veilige en milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het milieupark.
Op www.stookslim.be vind je meer informatie over dat verbod. Wanneer mag je wel hout verbranden buiten?
Voor sfeerverwarming (vuurkorf, vuurschaal) of een kampvuur. Het hout moet droog en onbehandeld zijn.
En binnen?
Als houtverbranding jouw enige warmtebron is, stook dan slim. In een open haard, een inbouwhaard of een
houtkachel verbrand je alleen droog en onbehandeld hout. Zorg voor een hoge schoorsteen die goed trekt.
Stook je regelmatig hout? Laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen.
Nog meer tips? Die vind je op www.stookslim.be

Lezing in het Abdijmuseum Ten Duinen

De wolf in onze streek: vroeger en nu
Wist je dat er tijdens de middeleeuwen wolven leefden in onze contreien? Wat betekende de aanwezigheid
van dit roofdier in het duinenlandschap? Luister naar het verhaal van de canis lupus.
Wanneer? Vrijdag 28 januari om 19.30 uur. Schrijf je in via www.koksijde.be/duinenhuis, de toegang is gratis.
34

burgerlijke stand

Geboorten

Overlijdens

Maxime Schram
Oostende, 8 oktober
zoon van Tom en Lemsky Samyn

Lucienne George, 90 j.
†Veurne, 4 november

Irshi Abdullahi Husen
Veurne, 19 oktober
dochter van Saynab
Loua Dawyndt
Veurne, 21 oktober
dochter van Dries en Isabel Bommerez
Julien Goderis
Veurne, 25 oktober
zoon van Jeffrey en Joline Van Lierde
Mina Vannerom
Eeklo, 28 oktober
dochter van Johan en Steffi Gaelens
Moustapha Belabed
Koksijde, 2 november
zoon van Soufiane en Julie Vanderasieren

Maurice Heyte, 73 j.
†Koksijde, 9 november
Christine Lecluyse, 76 j.
†Koksijde, 10 november
Yvan Stoefs, 70 j.
†Koksijde, 10 november
Alena Van Herreweghen, 70 j.
†Koksijde, 11 november
Michel Lefort, 73 j.
†Nieuwpoort, 11 november
Madeleine Dewaele, 93 j.
†Koksijde, 11 november
Christiane Christiaens, 83 j.
†Koksijde, 12 november
Maurits Lezeure, 85 j.
†Veurne, 13 november

Huwelijken

Annie Tournier, 78 j.
†Brugge, 14 november

Peter Maeckelberghe en
Sofie Pauwels (12 november)

Emile Vankerkhoven, 84 j.
†Veurne, 14 november

Jean Marie Verstraete en
Kristien Cattrysse (19 november)

Nicole Poulain, 75 j.
†Ieper, 15 november

Claudine Van den Berghe, 78 j.
†Brugge, 15 november
Herman Ghyselen, 87 j.
†Veurne, 22 november
Gilberte Poncelet, 86 j.
†Veurne, 22 november
Alfred Marteel, 80 j.
†Veurne, 22 november
Bernard Debruyne, 57 j.
†Koksijde, 22 november
Maria Bottu, 91 j.
†Veurne, 22 november
Daniel Vincent, 70 j.
†Oostende, 23 november
Angèle Vercammen, 81 j.
†Koksijde, 25 november
Jan De Maeyer, 72 j.
†Veurne, 25 november
Rudy Van Der Schueren, 65 j.
†Veurne, 26 november
Agnes Denoo, 81 j.
†Koksijde, 26 november
Jean-Claude Demarbaix, 70 j.
†Koksijde, 26 november
Brian Heasman, 76 j.
†Veurne, 28 november

In memoriam:
paardenvisser Bernard Debruyne
Koksijde nam op 27 november afscheid van ereburger-paardenvisser
Bernard Debruyne. Collega-paardenvissers begeleidden hem tijdens zijn
laatste tocht met zijn paard. Bernard was 38 jaar actief als garnaalvisser te
paard in Oostduinkerke en zal gemist worden aan zee.
Het gemeentebestuur van Koksijde wenst zijn vrouw en zonen, familie en
vrienden veel sterkte toe.
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1. Koksijde schittert nog meer
tijdens het eindejaar
Dat Koksijde schittert wist je al. In de
eindejaarsperiode doen we daar nog een schep
bovenop. De dienst Technieken maakt alles zelf: een
extra reden om tijdens de donkere dagen buitenlucht
op te snuiven. Wist je dat alle kerstlichtjes bestaan uit
energiezuinige ledlampen?

2. Familie Pollet van Artiflora
in de bloemetjes
Tientallen jaren zorgde deze bloemrijke familie ervoor
dat de huizen en tuinen van talloze Koksijdenaars
werden opgefleurd met bloemen en planten. Tijd om
de rollen om te draaien vond ons gemeentebestuur
en daarom werden Noël Pollet, Maria Clarysse,
Michel Pollet en Rita Gekiere uitgenodigd in het
gemeentehuis.

3. Koksijde houdt van groen…
… en van nieuw leven. Daarom plantten 96 Koksijdse
gezinnen een eerste geboortebos aan in Koksijde
Golf ter Hille. Het werd een echt volksfeest met
Mieke Garnaal, de harmonie Oostduinkerke en
volksdansgroep De Juttertjes. Er was ook aandacht
voor een klimaatstabielere toekomst via allerlei doeen weetstandjes.

4. Koksijdse muzikanten gehuldigd
Een jaarlijkse hoogdag in november, want
22 november is de feestdag van Sint-Cecilia,
patrones van de muzikanten. Ook dit jaar werden
de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde en
de vrienden van de Brandweer van Oostduinkerke
gevierd. Enkele muzikanten kregen een ereteken voor
hun jarenlange inzet.

5. De Duinencross was een voltreffer
4.000 bezoekers trotseerden op 21 november de
duinen om hun favoriete renner of renster naar de
finish te schreeuwen. De supporters brachten sfeer en
gezelligheid op deze sportieve hoogdag in Koksijde.
Eli Iserbyt kwam als eerste over de streep bij de
mannen en bij de vrouwen was dat Annemarie Worst.

!TIP

Bekijk alle fotomomenten:
www.koksijde.be/fotoalbum
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een babbel met luc note

“Mensenkennis en geduld zijn belangrijke
eigenschappen van een goede dirigent”
Elk jaar zet de gemeente, rond de feestdag van Sint-Cecilia, de muzikanten van beide harmonieën in de
bloemetjes. Luc Note is dertig jaar dirigent van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde, door
omstandigheden was hij virtueel aanwezig op de huldiging, Daarom ging Tij-dingen langs voor een babbel.
Tij-dingen: Proficiat. Je bent dertig jaar dirigent
van de gemeentelijke harmonie. Altijd van
gedroomd?
Luc Note: “De tijd staat niet stil, want eigenlijk zal ik op
12 januari al 32 jaar dirigent zijn. Na een opleiding aan
de muziekacademie ging ik naar het conservatorium
in Gent en Brussel. Dankzij die stap kwam ik in contact
met gerenommeerde dirigenten en docenten. Een
nieuwe wereld ging open. Mijn eerste muzikale pasjes
zette ik in de gemeenteschool van Koksijde, met
toenmalig directeur Roger Vannecke. Eerst was ik
adjunct-dirigent onder Marnix Rousseeuw en toen de
tijd rijp was, nam ik de fakkel over eind jaren 80.”
T-d: Vanwaar de stap om in de muziekgroep te
gaan?
Luc: “In die tijd waren er niet zoveel
vrijetijdsmogelijkheden, maar ik moest toch een
belangrijke keuze maken, want ik was toen ook een
fervent voetballer. Als Koksijdenaar was de keuze voor
de gemeentelijke harmonie een logische stap.
Veel familieleden en vrienden waren al lid.”
T-d: Hoe evolueerde onze harmonie tot wat het
vandaag is?
Luc: “Vroeger bestond de harmonie uit
gemeentepersoneel, onder impuls van toenmalig
burgemeester Van Buggenhout. De academie in
Veurne, met een afdeling in Koksijde, zorgde ervoor
dat onze harmonie een stap voorwaarts zette en
het niveau steeg. Als 26-jarige was het een grote
uitdaging om met jonge en oude muzikanten een
groep te vormen en evenementen muzikaal te
begeleiden.”
T-d: Ben je persoonlijk ook veranderd? Pak je de
dingen vandaag anders aan dan vroeger?
Luc: “Al doende leer je. Ik was ook zes jaar dirigent
in Veurne (Sint-Cecilia) en veertien jaar in Menen
(Volksharmonie Sint-Jozef). Ook als mens evolueer je.
Mensenkennis, een beetje talent en geduld zijn de
belangrijkste kenmerken van een goede dirigent.”
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T-d: Wat zijn je mooiste herinneringen en wat
beschouw je als de mooiste periode?
Luc: “Mooi is het altijd om een groep van driehonderd
muzikanten te dirigeren op de Zeedijk van Koksijde.
Of de historische opening van cultuurcentrum
CasinoKoksijde en de nieuwjaarsconcerten
(lees meer op blz.13).”
T-d: Heb je nog stress voor een optreden?
Luc: “Gezonde stress en adrenaline heb ik nodig om
te presteren. Als beroepsmuzikant leer je hiermee
omgaan. Het is niet zo dat ik verstijfd ben van de
angst, dankzij een goede voorbereiding sta ik met
voldoende vertrouwen op het podium.”

“Ik was vroeger ook een
fervent voetballer, dus ik moest
een keuze maken”
T-d: Je kon niet bij de jaarlijkse huldiging zijn. Je
was dirigent voor het Claribel Clarinet Choir?
Luc: “Ik speel sinds de jaren 90 in dat koor, samen met
collega’s en amateurmuzikanten. En met mijn zoon
en oud-leerlingen. We traden vaak op in de VS. Het
Clarinet Choir Guido Six bleef verweesd achter na het
tragische ongeval van Guido en zijn zoon Jef. Samen
met Bert Six, Henk Soenen nam ik de leiding over.
Amiens was een buitenkans, het was een succes.”
T-d: Krijgen jullie elk jaar nieuwe leden bij?
Luc: “Wie zich geroepen voelt, meldt zich vanzelf
aan. Meestal gebeurt dat via vrienden of familie.
Elke vrijdagavond repeteren we in de Noordduinen.
Meer info vind je op www.kghk.be of ons
muziekkanaal muzieknoot17.”
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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kerstverlichting
burgerparticipatie: waar wil jij dat er volgende winter extra licht schijnt?

In beeld: twinkelende lichtjes, knipperende
lampjes en sprookjesachtige sferen
Geniet nog van de sfeervolle kerstverlichting tot 9 januari. Ga naar buiten en laat je meevoeren door de
kleurenpracht. Elke dag gaan de lichten aan tussen 7 en 9 uur & 15 en 23 uur. Op de verbindingswegen
blijven ze zelfs nog een week langer branden. Tip: bekijk zeker het lichtspektakel aan het Erfgoedhuis Bachten
de Kupe in Oostduinkerke-Dorp.
Wat is het pronkstuk?
Oordeel zelf welke kerstversiering er het meest uitspringt. Surf naar iedereenmee.koksijde.be en kies.
Waar wil jij volgend jaar extra kerstlicht in onze gemeente?
Â Oostduinkerke-Dorp: hoek Toekomstlaan-Nieuwstraat (waar vroeger de boot Moed en Vertrouwen stond)
Â Koksijde-Dorp: omgeving voormalig gemeentehuis
Â Sint-Idesbald: Kerkepannezaal
Â Kunstencentrum Ten Bogaerde
Â Ster der Zee
Surf naar iedereenmee.koksijde.be en kies. Meer foto’s van winters Koksijde? Kijk op www.tij-dingen.be
Doetip: Ga samen met onze lichtjes op de foto en plaats op sociale media met #Koksijdegeeftlicht!

#Koksijdegeeftlicht!
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winterse evenementen

Blader door
het nieuwe
K-magazine 2022
mis het spektakel niet!

Lumineus Koksijde:
grijp je laatste kans
Tijdens de kerstvakantie vindt een totaalspektakel plaats
aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. T.e.m. zaterdag
8 januari vormt de kerk het decor voor een fantastisch
verhaal dat de legendes van onze kustgemeente tot
leven roept. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, boek
snel!
Prachtig decor
De gevel van de prestigieuze Onze-Lieve-Vrouw ter
Duinenkerk vormt de achtergrond van een 3D-show.
Verwacht je aan reuzengrote beelden, een show met
professionele acteurs en speciale klank- en lichteffecten.
De kerk zorgt ervoor dat de legendes van onze gemeente
tot leven komen.
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...

Laat je inspireren door de
jaarlijkse uitgave van het
K-magazine. Waai je graag
uit op het strand of neem
je liever een frisse duik in de
zee? Deze uitgave overloopt
de zee aan mogelijkheden
van onze gemeente. Ontdek
de prachtige natuur, winkels
en horecazaken. Bezoek de
musea en passeer bij de talloze
culturele en erfgoedparels.
Pik snel je K-magazine op bij de
dienst Toerisme. Veel leesplezier!

magazine
2022

Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Lees alle praktische info op www.tij-dingen.be
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nog ruim een week glijplezier

600 m² schaatsplezier in openlucht
Ben jij de nieuwe Kevin Van der Perren? Maak sierlijke pirouettes zoals een prima ballerina
en kom schaatsen op de ijspiste voor het gemeentehuis. Wanneer? Tot 9 januari op het
Theaterplein in Koksijde-Bad.
Schlager on ice
Beleef een onvergetelijke avond op vrijdag 7 januari vanaf 18 uur. Zing en dans mee met
Yves Segers, Laura Lynn, Swoop, Jettie Pallettie en Sergio. Alleen toegang mits vertoon
Covid Safe Ticket (CST). Mondmasker verplicht, toeschouwers wonen alles zittend bij.
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 pyjama-avond of een Tirolerspecial.
Niets is te zot. Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker verplicht!
Â maandag 3 januari (18-19.30 uur): Foute Party: doe gek tijdens de foute party op de ijsbaan!
Â woensdag 5 januari (18-19.30 uur): Tiroleravond: haal je lederhosen uit voor een avond vol
ambiance!
Alle praktische info (openingsuren en toegangsprijzen) lees je op www.tij-dingen.be
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Night of the Proms Summer Edition meert voor
de derde keer aan in Koksijde
Droom je ook van een heerlijke zomer? Dan hebben we uitstekend nieuws. De eerste namen voor de derde
editie van Night of the Proms Summer Edition zijn bekend. Met Bart Peeters, Natalia, Umberto Tozzi en Kate
Ryan strikte de organisatie alweer topartiesten. Noteer donderdag 28 en vrijdag 29 juli in je agenda. Place to
be is het Kerkplein in Koksijde-Bad. Tickets koop je via summeredition.notp.com
Dankzij het groot symfonisch orkest Antwerp Philharmonic Orchestra, onder leiding van Alexandra Arrieche,
het koor Fine Fleur en een fijne selectie artiesten, voelt Bart Peeters zich als een vis in het water.
Lees meer over de artiesten en andere gente di mare op www.tij-dingen.be
In memoriam: mister Night of the Proms John Miles
Op 5 december overleed John Miles. Hij was de voorbije jaren kind aan huis in Koksijde en
aanwezig op elke editie van Night of the Proms Summer edition. Zijn bekendste nummer
Music was my first love, staat in heel wat Koksijdse harten gegrift.
John Miles stond in 1985 op de affiche van de allereerste Night of the Proms in Antwerpen.
“Sindsdien miste hij (op enkele edities na) geen enkele editie”, vertelt producent Jan
Vereecke. “Het zal deze zomer vreemd zijn om hem er niet bij te hebben. John Miles stond
voor het laatst op het podium in Koksijde afgelopen zomer. We zullen hem missen, maar
zorgen voor een gepast eerbetoon”

Gezellig bos betovert het strand
van Oostduinkerke

Ook dit jaar schieten de dennenbomen uit het zand in Oostduinkerke-Bad: ga naar het meest gezellige
wandelbos van het land. Laat je betoveren door de versierde bomen en de talloze lichtjes. Zeker een
wandeling waard. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen randactiviteiten georganiseerd.
Nog tot zondag 9 januari.

Beaufort-kunstwerk Windswept
blijft op het strand
Ook in onze gemeente kwamen vorig jaar veel bezoekers af op de kust- en
kunsttriënnale Beaufort. White Dwarfs and Supergiants van Heidi Voet was hier
tijdelijk en is intussen weg, maar de boom op het strand van Oostduinkerke blijft hier:
Windswept van Els Dietvorst is aangekocht door de gemeente en dus permanent te
bewonderen. Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur: "Eind november van vorig
jaar droegen Westtoer en Beaufort Windswept officieel over aan de gemeente. We
zijn fier op het kunstwerk van Els Dietvorst. We kunnen het al niet meer missen!"
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de fakkel

De fakkel van Koksijde: Ingrid Deturck
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. Peter Viane kreeg de fakkel in december en
gaf die door aan Ingrid Deturck.
Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Ingrid Deturck: “In de eerste plaats ben ik mama
van Arthur en Leonie (glimlacht). Ik ben geboren in
Sint-Agatha-Berchem en eigenlijk een Brussellette
van oorsprong. Toen ik zeven jaar was, verhuisden
mijn ouders naar de kust. Ik ben dus niet geboren,
maar wel getogen in Koksijde. Ik prijs mezelf nog altijd
gelukkig dat ik niet in Brussel ben opgegroeid, want ik
ben absoluut geen stadsmens.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Ingrid: “In mijn klein paradijs Wellness Diva trekken
mensen zich terug om tot rust te komen en te
genieten. Wanneer ik mezelf wil opladen of nood heb
aan rust, wandel of fiets ik in de natuur. Van zodra ik
op mijn fiets zit, voel ik de spanning van mij afglijden.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Ingrid: “Een extreme reiziger of waaghals ben ik zeker
niet. Ik waag me niet aan buitengewone sporten of
activiteiten omdat ik van een rustig en simpel leven
houd. Zo haal ik enorm veel energie uit het zorgen
voor andere mensen. Zeker in deze hectische tijden
ondervind ik dat mensen meer en meer nood hebben
aan een simpele babbel. Misschien is mijn grootste
passie wel mijn gezin (glimlacht). Ik voel intens genot
wanneer ik ’s avonds besef dat mijn kotje vol is en dat
alle bedden beslapen zijn.”

T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Ingrid: “Soms droom ik ervan om een B&B te openen
in Frankrijk, in Bonnieux, het dorp waaraan ik mijn hart
verloor. Ik heb iets met de authenticiteit van oude
steden en dorpen. Ondertussen neig ik meer om naar
het paradijs op aarde te verhuizen zoals in het liedje
van Mama’s Jasje.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Ingrid: “Sophie Dewulf. Ook al zien we elkaar niet
veel, ik voel me altijd met haar verbonden. Ze is een
heel positieve persoon en straalt een enorme energie
uit. We klikken omdat we een gelijkaardige levensvisie
hebben en ik bewonder haar kennis over holistische
geneeskunde.”
Lees meer op www.tij-dingen.be

T-d: Waar geniet je van?
Ingrid: “Vroeg opstaan terwijl iedereen nog
slaapt, mijn favoriete playlist opzetten en op mijn
gemak de wereld zien ontwaken. Ontbijt, zoals
havermoutpannenkoeken, maken en dan mijn kroost
zien smullen. Ik geniet van dagdagelijkse dingen zoals
koken, gezellig samen zijn, sfeer en warmte creëren of
in de buitenlucht zijn.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Ingrid: “De zee in al haar pracht en praal. Hij is
altijd anders, soms rustig soms wild. De openheid
en oneindigheid van de zee heeft een enorme
aantrekkingskracht.”
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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.
Eva Achtergael
Oostduinkerke

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

Charlien_l
Koksijde

DeJuttertjes
Oostduinkerke

hans.synaeve
Oostduinkerke

Colors of the sea
Koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

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: Strandlaan, ter hoogte van de Kerkepannezaal (tussen 8 en 14 uur).
De prijs bedraagt 1 euro. Ontdek de vijf prachtige parcours op www.tij-dingen.be

Save the date: Knuffelduik in paassfeer op zaterdag 9 april

Onze jaarlijkse Knuffelduik stellen we even uit. Geen nood: onze ijsberen duiken het koude Noordzeesop in
op zaterdag 9 april. Brrr. Haal alvast je paasstrik van onder het stof. Later meer info via onze kanalen.
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Getijden januari
dag

Volgende editie
Â Tij-dingen blikt vooruit op de reconversie van de luchtmachtbasis
Â Dossier Valentijn: liefdestips van de redactie
Â Maak kennis met de opvolger van Camping Cultuur

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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7
8
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13
14
15
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hoogwater

laagwater

11:31
00:04 en 12:22
00:52 en 13:11
01:37 en 13:58
02:22 en 14:44
03:07 en 15:33
03:55 en 16:25
04:47 en 17:21
05:43 en 18:19
06:41 en 19:18
07:40 en 20:20
08:44 en 21:30
09:56 en 22:43
11:05 en 23:39
11:56
00:23 en 12:38
01:01 en 13:13
01:33 en 13:43
01:59 en 14:09
02:22 en 14:37
02:50 en 15:10
03:24 en 15:48
04:04 en 16:31
04:48 en 17:20
05:40 en 18:20
06:45 en 19:30
07:57 en 20:40
09:08 en 21:52
10:19 en 23:03
11:26 en 23:59
12:19

06:05 en 18:30
06:57 en 19:20
07:45 en 20:06
08:31 en 20:51
09:17 en 21:36
10:02 en 22:21
10:49 en 23:07
11:37 en 23:54
12:28
00:46 en 13:22
01:43 en 14:23
02:52 en 15:34
04:20 en 16:50
05:28 en 17:50
06:20 en 18:38
07:04 en 19:17
07:40 en 19:48
08:10 en 20:13
08:37 en 20:40
09:08 en 21:13
09:43 en 21:52
10:23 en 22:33
11:05 en 23:16
11:51
00:04 en 12:42
01:00 en 13:41
02:06 en 14:48
03:21 en 16:00
04:42 en 17:17
05:55 en 18:20
06:50 en 19:11

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is niet
open op zaterdag 1 januari
(nieuwjaarsdag).

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

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

Tij-dingen ging in druk op 14 december
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.
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