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Tij-dingen te laat in de brievenbus? Geen nood! 
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inhoud

Belangrijk: activiteiten en corona 
Op het moment dat Tij-dingen in druk ging,  
waren de coronamaatregelen voor februari  
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.
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nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij 
Koksijdeverbeeldt.be 
La Galiote
Op de zwart-witfoto (jaren 1950) zie je de Strandlaan 
in Sint-Idesbald. Het opvallende hoekgebouw links is 
Résidence La Galiote, een pand in modernistische 
stijl uit de jaren 1930. Typisch modernistische 
kenmerken zijn: het gebruik van beton, het platte 
dak, de nadruk op het horizontale en het gebruik 
van ronde vensters. Ook de betonnen schijven op 
de afgeronde hoektoren vallen op. De typische gele 
polderbaksteen wijkt af van de volledig in beton 
opgetrokken modernistische gebouwen 

Paul Delvaux 
Tijdens het interbellum ontstonden de eerste 
appartementsgebouwen in Koksijde, Résidence 
La Galiote is er één van. Weetje: Paul Delvaux 
schilderde vaak onder de luifel aan deze hoek (Henri 
Christiaenlaan-Strandlaan). Vandaag zie je dat de 
benedenverdieping is aangepast. De grandeur van 
het pand is nog steeds aanwezig en werd sterker 
dankzij de geslaagde restauratie in 2021. Het deel in 
de Henri Christiaenlaan wordt dit jaar gerestaureerd. 

Gerestaureerd
Résidence La Galiote maakt deel uit van de hoogste 
categorie van de gemeentelijke inventaris voor 
waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed. 
Deze restauratie kwam in aanmerking voor de 
gemeentelijke restauratiepremie. 

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

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
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voorwoord

De burgemeester aan het woord
De lancering van De Nieuwe Basis is het startschot van een historisch project voor Koksijde-Dorp en de regio. 
In deze editie van Tij-dingen leggen we alles haarfijn uit. Plannen smeden voor de toekomst is leuk, maar 
soms blikken we terug. Rond deze periode vertrokken een eeuw terug jaarlijks tientallen Koksijdse vissers  
naar IJsland. Naar aanleiding van de heruitgave van Onze IJslandvaarders van Johan Depotter lees je  
in dit nummer alles over die vissers. 

Tij-dingen: Met de lancering van De Nieuwe Basis bereidt Koksijde zich voor 
op een nieuw tijdperk?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. We zijn al tien jaar druk 
in de weer met dit dossier. Het project biedt veel kansen, zeker voor de 
volgende generaties: ik denk aan betaalbare bouwgrond, een nieuw 
wetenschapspark, veilige fietsroutes, een dronehub, enz. Lees er alles 
over vanaf blz.12.” 

T-d: Johan Depotter bundelde het verhaal van onze 
IJslandvaarders. Een unieke uitgave? 
Burgemeester: “We mogen nooit vergeten dat we afstammen 
van (IJsland)vissers en kleine landbouwers of keuterboertjes. 
Dankzij het naslagwerk van Johan blijft het keiharde bestaan 
van onze voorouders voortleven. Onze IJslandvaarders heeft 
een enorme encyclopedische waarde. Ook persoonlijk, 
toen ik informatie verzamelde voor mijn boek over de Eerste 
Wereldoorlog, vond ik veel info terug in zijn boeken. Heel wat 
typische Koksijdse namen zijn voor altijd verbonden met de 
IJslandvaart. Vaak ging een IJslandreis gepaard met miserie, dus 
is het belangrijk om onze voorouders te eren. Het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum speelt een grote rol in de kennisoverdracht van onze 
IJslandvaarders. Voorlopig is het museum gesloten, maar we starten 
snel met de nieuwe potvisvleugel.”

T-d: U las over een Braziliaanse bibliotheek waar ze maandelijks 
boekentips geven aan de mensen?
Burgemeester: “Inderdaad. We beschikken over een prachtige 
bibliotheek en een enorm assortiment aan boeken, cd’s en dvd’s.  
Ik merk vaak bij jong en oud dat ze het niet gemakkelijk hebben om  
een keuze te maken en daarom lanceren we vanaf volgende maand 
een leestip voor onze boekenwurmen.” 

T-d: Tot slot, heeft u al valentijnsplannen? Of doet u mee aan tournée 
minérale? 
Burgemeester: “Ik zet mijn joker in (lacht). Moet het niet elke dag 
valentijn zijn? Ik hoop vooral dat 14 februari dit jaar opnieuw een boost is 
voor onze handelaars en horeca-uitbaters. Er zijn talloze topplekjes waar 
je met je geliefde kan genieten in onze gemeente.”
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aanbestedingen

Recht tot het verkopen van 
roomijs op het strand (2022-2026) 

Op maandag 21 februari om 14 uur vergadert het college 
van burgemeester en schepenen in openbare zitting 
over de open aanbesteding zonder opbod Recht tot het 
verkopen van roomijs op strand (2022-2026). Locatie:  
Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk 
en aangetekend gebeuren tegen dinsdag 15 februari 
(datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten 
omslag. Vermeld Recht tot het verkopen van roomijs op 
strand periode 2022-2026 op de binnenomslag. 

Recht tot de verhuur van strandzetels, parasols en 
windschermen op het strand (2022-2026)

Op maandag 21 februari om 14.15 uur vindt een volgende openbare zitting plaats: 
over de open aanbesteding zonder opbod Recht tot het verhuren van strandzetels, 
parasols en windschermen op het strand – standplaatsen Koksijde, Sint-Idesbald, 
Oostduinkerke-Bad en Groenendijk (2022-2026).  
Locatie: Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk en aangetekend 
gebeuren tegen dinsdag 15 februari (datum poststempel als bewijs) onder dubbele 
en gesloten omslag. Vermeld Recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en 
windschermen en bijhorend raamverkooppunt op het strand periode 2022-2026 op de 
binnenomslag. 

Recht tot het houden van avondmarkten (2022-2024)

Ten slotte is er, ook op maandag 21 februari, om 14.30 uur de openbare zitting over de open aanbesteding 
zonder opbod Recht tot het houden van avondmarkten in Koksijde (2022-2024). Locatie: Abt Eliaszaal in het 
gemeentehuis. Ook hier moet de inschrijving schriftelijk en aangetekend gebeuren tegen dinsdag 15 februari 
(datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Vermeld Recht tot het houden van 
avondmarkten in Koksijde – periode 2022-2024 op de binnenomslag. 

Richt de aanbiedingen aan het college van burgemeester en schepenen (Zeelaan 303) van Koksijde.  
Lastenboeken, info en inschrijvingsformulieren: info@koksijde.be of www.koksijde.be/concessies
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Wil jij goedkope groene stroom?
Wil jij besparen op je energiefactuur en toch je steentje bijdragen aan het milieu?  
De provincie West-Vlaanderen organiseert, samen met Koksijde, een groepsaankoop 
groene stroom en gas. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. 

Kies een voordelig energiecontract. Geen tijd? De provincie zoekt voor jou het 
meest voordelige. Schrijf je in via www.west-vlaanderen.be/besparen. Of bel naar 
0800 18 711 (weekdagen: 8.30-18 uur). Neem je jaarlijkse afrekening bij de hand.  
Heb je geen internet? Kom naar de dienst Wonen (Zeelaan 42) op dinsdag of donderdag. 
Bel (058 53 34 90) eerst voor een afspraak. 

Timing
Op woensdag 9 februari is er een veiling waarop energieleveranciers hun beste bod 
uitbrengen voor een eenjarig energiecontract voor honderd procent Belgische groene 
stroom en/of gas. Op vrijdag 25 februari krijg je een persoonlijk voorstel van de winnende 
leverancier. Je ziet meteen hoeveel je bespaart. Aanvaard je het aanbod? Dan moet je zelf 
niets doen. De provincie begeleidt je tijdens het proces. 

Lees meer op www.tij-dingen.be. 

http://www.west-vlaanderen.be/besparen
http://www.tij-dingen.be


Jongeren reizen 
goedkoper met het 
openbaar vervoer

De gemeente subsidieert twee 
abonnementen waardoor jongeren 
uit Koksijde goedkoper reizen met het 
openbaar vervoer. 

Buzzy Pazz (bus en tram)
Voor de Buzzy Pazz bedraagt de 
tussenkomst 50 procent voor jongeren 
tussen 6 en 24 jaar. Reis onbeperkt op 
alle trajecten met bus of tram van De 
Lijn (excl. de Limburgse snel-lijnen). 
Vraag je Buzzy Pazz aan bij De Lijn die 
de korting automatisch verrekent. 

NMBS Student Multi (trein)
Eenzelfde compensatie (50 procent) 
is er voor de Student Multi Kaart, 
de opvolger van de Campuskaart. 
Met deze kaart kan je vijf heen- en 
terugritten met de trein maken op een 
vast traject - ideaal voor kotstudenten 
(t.e.m. 26 jaar). Vraag deze kaart online 
aan. Op www.tij-dingen.be lees je 
meer, ook over hoe je voor het eerst je 
moederkaart aanvraagt.

Start werken in 
Kerkstraat en Jaak Van 
Buggenhoutlaan dit 
voorjaar ingepland
De Jaak Van Buggenhoutlaan ondergaat een facelift. Naast  
de aanleg van nieuwe riolering komt er een nieuwe rotonde  
ter hoogte van de Ter Duinenlaan, omgeven door groen. 

Aan de westzijde wordt een nieuw fietspad in twee richtingen 
voorzien. De werken starten allicht in april, met rioleringen en 
nutsleidingen. Alles gaat dicht tegen de zomer om daarna te 
starten met de effectieve werken. 

Koksijde-Dorp
Ook de werken in de Kerkstraat beginnen in april. Een nieuwe 
realisatie in Koksijde-Dorp na de herinrichting van de Zeelaan,  
het Hegerplein en de Noordstraat. Bij deze herinrichting trekt 
Koksijde de kaart van de fietser, met aparte fietspaden waar 
mogelijk. Als de ruimte beperkt is, komen er fietssuggestiestroken 
aansluitend aan de Noordstraat. Ook de voetpaden worden 
vernieuwd en aan de zuidkant (kant Kerkhof) komt een 
parkeerstrook afgewisseld met groen (bomen). Ter hoogte van 
‘t Oud Schooltje en toegang tot de Sint Pieterskerk wordt het 
materiaal aangepast om het plein visueel te laten doorlopen 
over de rijweg. Het rondpunt t.h.v. de Galloperstraat wordt 
vervangen door een veilige inrichting voor de vele fietsers.

Naast de vernieuwing van de bovenbouw worden ook riolen 
aangelegd voor vuil- en regenwater. Door deze verfraaiing wordt 
de waterproblematiek opgelost voor de bewoners. Daarom 
besliste de gemeente niet te wachten op de aangevraagde 
subsidies, maar alles zelf te financieren.

Er is een extra vroege trein naar 
Gent op zaterdagmorgen. Diezelfde 
trein keert ‘s avonds ook later terug. 
Controleer de exacte uren de dag  
zelf op nmbs.be. Meer weten?  
Kijk op www.tij-dingen.be
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jeugd

Kies jij ook kleur tegen pesten? Stip it 
Eén op zes kinderen en jongeren is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar lang de gevolgen van. 
Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar samen met kinderen, jongeren en hun begeleiding iets 
aan doen. Daarom vindt van 18 tot 25 februari de Vlaamse Week tegen Pesten plaats: een aanmoediging 
voor een pestvrije omgeving.

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren 
zich uit op school, in een sportclub of in de 
jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog altijd 
één van de grootste problemen in de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat één 
kind op zes in Vlaanderen wordt gepest. Eén op dertig 
zelfs dagelijks. (Cyber)pesten blijft een hardnekkig 
probleem.

“Iedereen is anders, iedereen  
hoort erbij”

Ben je tussen 11 en 24? Dan vind je via watwat.be antwoorden, verhalen en filmpjes van andere jongeren. 
Ook (cyber)pesten is een thema. Meer info over de Week tegen Pesten: www.kieskleurtegenpesten.be

We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten 
ook dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn. 
En toch is anders zijn een risico… Dat anders zijn is het 
thema van de Week tegen Pesten.

STIP IT: de vier afspraken tegen pesten
	Â Ik vind pesten niet oké en doe er niet aan mee.
	Â Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig 
maakt.
	Â Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij.
	Â Ik kom op voor iemand die gepest wordt.
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Koop ze nu! Koksijde pakt uit  
met eigen postzegels
Verstuur vanaf nu je post met een 
knipoog naar onze gemeente.  
Wie of wat zie je op de postzegels?  
Er zijn vier vellen beschikbaar 
die verwijzen naar kunst, cultuur, 
paardenvissers, natuur en architectuur. 
Koop je postzegels bij de dienst Toerisme 
voor 5,85 euro per vel van vijf zegels. 

oksijde kort 

100.000 liedjes voor de beiaardklokken 
van Oostduinkerke
Het sturingssysteem van onze beiaard in 
Oostduinkerke-Dorp is geüpdatet. Bediening vanop 
afstand is nu mogelijk waardoor het repertoire 
gigantisch werd uitgebreid, tot 100.000 liedjes. 
Intussen speelde Trui Hermans al een aantal liedjes in. 
Cultureel ambassadeur Johan Bouttery zorgde ervoor 
dat de liedjes aangepast zijn voor de klokken.  
De melodietjes hoor je elk half uur. 
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43.800 euro voor exotenbestrijding in 
waterwingebied Sint-André (Aquaduin) 
Vlaanderen en Europa voorzien subsidies om de 
opgang van niet-streekeigen planten verder tegen 
te gaan in natuurgebied De Doornpanne. Het 
gaat om een aantal aarden van o.a. esdoorn, 
Amerikaanse vogelkers, grauwe en witte abeel 
die de typerende duinvegetatie overwoekeren 
en gericht worden aangepakt. Ook een poel 
wordt geruimd. Zo kan de ondiepe oeverzone 
sneller opwarmen. En dat biedt dan weer extra 
kansen voor bv. de rugstreeppad, één van onze 
natuurparels. Meer op www.tij-dingen.be 

Ben je kunstenaar?  
Schrijf je in voor Atelier in Beeld
Op 13, 14 en 15 mei organiseert Kunstwerkt een 
open atelierweekend voor beeldende kunstenaars. 
Ben je (ouder dan) 18? Wil je de deuren van je 
atelier openen voor het publiek? Professionele én 
amateurkunstenaars kunnen zich inschrijven tot 7 maart. 
Info: www.atelierinbeeld.be

In memoriam  
Geert Houvenaeghel: 
Koksijde verliest  
joviale postmeester 
Veel te vroeg moesten we eind vorig 
jaar afscheid nemen van postmeester 
Geert Houvenaeghel. De 35-jarige 
loopbaan van Geert bij De Post 
(bpost) was een succesverhaal.  
Hij startte in Brussel, werkte een hele 
tijd bij Taxipost en in Gent om vijftien 
jaar geleden door te groeien tot 
postmeester van Groot-Koksijde.  
In onze gemeente kende iedereen 
Geert als een vriendelijke postmeester 
die iedereen zo goed mogelijk hielp. 
De gemeente Koksijde wenst de 
familie van Geert veel sterkte. 
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de nieuwe basis

Masterplan luchtmachtbasis:  
de plannen krijgen vorm
Onze gemeente, samen met de provincie West-Vlaanderen, is al tien jaar bezig met het project rond de 
reconversie van de luchtmachtbasis in Koksijde-Dorp. Het gaat dan ook over een omvangrijk gebied 
(400 hectare) met een prachtig open landschap. Heel wat elementen moeten een plaats krijgen op de 
vrijgekomen ruimte. Geen gemakkelijke puzzel. 

Wat voorafging
	Â 2012: de provincie West-Vlaanderen krijgt de bevoegdheid om een visie op te maken voor de reconversie 
van de militaire basis in Koksijde
	Â 2015: in opdracht van de provincie maakt ontwerpbureau BUUR een masterplan op in samenwerking met 
Koksijde, FOD Defensie, Veurne en Vlaanderen
	Â 2017: communicatie dat de planningsprocedure voor het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) kan 
worden opgestart
	Â 2018: publieke raadpleging over de startnota PRUP SG Reconversie Militaire Basis Koksijde: startavond  
in cultuurcentrum CasinoKoksijde, drie infomarkten en een fietsroute met infopanelen rondom de basis
	Â 2019: Defensie bevestigt dat de helikopters verhuizen naar Oostende
	Â 2020: Vlaams minister Demir selecteerde de reconversie van de militaire basis in Koksijde als strategisch project
	Â 2021: voorontwerp PRUP is klaar, lancering communicatietraject, met logo en website (2022)

De Nieuwe Basis
Het strategisch project gaat gepaard met een nieuwe naam en logo. Het logo is een knipoog naar de 
landingsbanen die vanuit de lucht gezien een kruis vormen. Het gebied zal een waaier aan invullingen 
bevatten. Daarom werden, naast het hoofdlogo, ook logo’s voor de deelprojecten ontworpen:  
nieuwe luchtbasis, innovatiebasis, recreatiebasis, natuurbasis en woonbasis.

Wat brengt de (nabije) toekomst? 
Welke stappen worden verwacht in 2022? Doel is om een ontwerp-PRUP te maken en, na het openbaar 
onderzoek, te komen tot een definitieve vaststelling. Geef gerust je opmerkingen of suggesties door tijdens 
dat openbaar onderzoek. Daarnaast nog de start van het communicatie- en participatietraject en op het 
terrein een eerste publieksevenement. Meer info: www.denieuwebasis.be of info@denieuwebasis.be



Het plan in een notendop: vijf pijlers
	Â Recreatieve luchtvaart: op geen andere plek aan onze kust vind je een recreatief vliegveld, het is een 
unieke locatie van bovenlokaal belang. 
	Â Betaalbaar wonen: de woningen komen niet op de terreinen van de vroegere luchtmachtbasis, maar 
dankzij de verhuis van het milieupark en de Technische dienst komt er ruimte vrij aan de noordzijde van de 
vroegere luchtmachtbasis. 
	Â Bedrijventerrein, milieupark en wetenschapspark: de nieuwe bestemming voorziet een intergemeentelijk 
containerpark langs de N8, dit kan in samenwerking met stad Veurne. Ook een bedrijventerrein met 
aandacht voor hernieuwbare energie en een wetenschapspark behoren tot de plannen.
	Â Recreatie en sport: aandacht voor sporten die worden beoefend in openlucht. Denk aan skaten of 
basketpleinen, wandelen of fietsen op de taxibanen of zelfs een deel van de landingsbanen, maar ook 
aan tijdelijke activiteiten als de Duinencross. Fietsers krijgen een bevoorrechte plek met als uitschieter de 
fietsverbinding tussen Veurne en Koksijde.
	Â Natuurontwikkeling en duinpolderovergang: niet alleen het duinengebied langs beide zijden van de  
R. Vandammestraat, maar ook waterloop het Langgeleed krijgen een voorname rol, samen met de weidse 
polderzichten die behouden blijven. Landbouw en natuur gaan hand in hand en versterken elkaar.  
Een mooi voorbeeld? De zogenaamde duinenpatatjes. 

Zicht op de polders
De open ruimte en het landschap zijn de twee speerpunten van het strategisch project. Er zijn heel wat 
uitdagingen en doelstellingen op vlak van natuur, landbouw, recreatie en water. In deze omgeving, tussen de 
duinen en het polderlandschap, is nood aan behoud en versterking van de natuur- en landbouwwaarden,  
in het bijzonder de beschermde duinpolderovergang. 

De komende jaren kunnen er al realisaties zijn op het terrein: bv. de verhuis van de technische diensten van de 
gemeente naar de kazernezone.



de nieuwe basis

“Met dit project zijn we  
een voorloper in 
Vlaanderen”
De Nieuwe Basis is een omvangrijk project dat veel mogelijkheden biedt. Uiteraard 
moeten er nog altijd keuzes worden gemaakt. Tij-dingen sprak met Lissa Van 
Doorsselaere, voormalig projectcoördinator voor de reconversie van de basis.  
Zij hielp het voorbije anderhalf jaar mee om alle puzzelstukken op hun plaats te leggen.

Tij-dingen: Jullie zijn al langer dan vandaag bezig 
met dit project? Er zijn veel betrokken partijen?
Lissa Van Doorsselaere: “Dat klopt, de provincie 
West-Vlaanderen en de gemeente zijn hier al 
meer dan tien jaar mee bezig. Het is dan ook 
een omvangrijk gebied met een prachtig open 
landschap. Daarom is er een integrale ruimtelijke 
visie uitgewerkt, die vertaald wordt in een PRUP en 
dat willen we nu realiseren. Een belangrijke stap 
in dat laatste, is de selectie als Strategisch Project 
door Vlaanderen. Als projectcoördinator is het 
mijn taak om het aanspreekpunt te zijn en om de 
samenwerking tussen alle actoren optimaal te laten 
verlopen. Ook voor Vlaanderen is dit een belangrijk 
project. Ik deed dat natuurlijk niet alleen. Ik werkte 
nauw samen met een planteam dat al sinds 2012 
bezig is met de reconversie. Zo maakten zij al in 2013 
een SWOT-analyse op samen met heel wat lokale 
actoren. Ook in 2018 konden alle Koksijdenaars input 
geven tijdens een publieke inspraakronde”

“Het open landschap  
willen we bewaren”

T-d: Hebben jullie al zicht op de timing? Wanneer 
wordt de basis voor het eerst opengesteld? 
Lissa: “Op dit moment is het nog koffiedik kijken. 
Defensie vertrekt waarschijnlijk in 2025, maar dat 
staat nog niet vast. Dat betekent niet dat er vooraf 
nog niets gebeurt. In de transitieperiode bekijken we 
welke zaken al mogelijk zijn op plaatsen waar ze geen 
hinder veroorzaken. De Search and Rescue-operaties 
die nog actief zijn op de basis zijn belangrijk en we 
willen die rijke geschiedenis in de verf zetten. In 2022 
willen we iedereen uitnodigen op de basis voor een 
publieksevenement.”

T-d: In het ontwerp krijgt de recreatieve luchtvaart 
een belangrijke plek. Wat maakt die zo uniek? 
Lissa: “Het is vooral de locatie die speciaal is: een 
mooie kans om de recreatieve luchtvaart een plaats 
te geven. Langs de kusten van Frankrijk en Nederland 
liggen een aantal recreatieve luchthavens (bv. Le 
Touquet in Frankrijk en Middelburg in Nederland), 
maar aan de Belgische kust ontbreekt dit nog. 
Wat het ook speciaal maakt, is de combinatie 
tussen de recreatieve luchtvaart, de drones en het 
wetenschapspark. Een dergelijke interactie zorgt voor 
innovatieve kruisbestuivingen.”

T-d: Het landschap is heel specifiek. Is het een 
bepalende factor in de uitrol van de plannen?
Lissa: “Het wordt gekenmerkt door een 
duinengebied en weidse polderzichten die alleen 
onderbroken worden door kleine clusters van 
bebouwing. Die verspreide bebouwing is deels militair, 
de basis is opgebouwd volgens een Koude Oorlog-
logica waardoor de bebouwing verspreid is in kleine 
groepjes. Anderzijds zijn er ook beeldbepalende 
historische hoeves zoals Ten Bogaerde en het Leihof. 
Naast de bebouwing, wordt het landschap ook 
getekend door de landingsbanen. Die zorgen ervoor 
dat de openheid van het polderlandschap bewaard 
bleef en je dus geniet van de zichtassen tussen 
Koksijde-Dorp en de torens van Veurne. Die zichtassen 
en het open landschap willen we bewaren. In het 
PRUP worden de hardere functies (bedrijventerrein, 
wetenschapspark, milieupark) zoveel mogelijk 
geclusterd in het bebouwde zuidoosten van het 
terrein en de gemeenschapsvoorzieningen in de 
bebouwde kazernezone. De zachtere, recreatieve 
functies zoals een park voor Koksijde-Dorp, bevinden 
zich in het noorden van het gebied.”
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T-d: Het nieuw logo stelt de startbanen voor?
Lissa: “Inderdaad, naast de naam De Nieuwe Basis 
hebben we ook een logo ontworpen. Het is een 
verwijzing naar de landingsbanen, de ruggengraat 
van het project waarvan de lijnen openheid 
suggereren. Op die manier behouden we, zowel in 
de naam als in het logo, een link met het verleden én 
laten we ruimte voor een toekomst waarin het gebied 
toegankelijk is voor iedereen. Naast het nieuwe logo 
hebben we ook een nieuwe website met alle info: 
www.denieuwebasis.be”

T-d: Het milieupark krijgt een plek op de 
luchtmachtbasis?
Lissa: “Inderdaad, het milieupark verhuist naar het 
zuidwesten van de militaire basis. Op deze locatie kan 
samen met Veurne een intergemeentelijk milieupark 
worden ingericht. Hier zou ook plaats kunnen zijn 
voor een Kringwinkel en we onderzoeken een 
synergie met het aanpalende bedrijventerrein en het 
wetenschapspark.”

T-d: Tijdens de uitrol van het project is er ook een 
aanspreekpunt van de provincie?
Lissa: “Dat klopt. We willen de inwoners van 
Koksijde zo goed mogelijk informeren. Heb je 
vragen? Aarzel niet om contact op te nemen: 
info@denieuwebasis.be of bekijk de website 
www.denieuwebasis.be. Ik geef binnenkort de fakkel 
door, maar het Strategisch Project loopt door. Daar 
zorgen o.a. mijn collega’s van het planteam voor.”

 www.facebook.com/DeNieuweBasis.be 
 www.instagram.com/denieuwebasis

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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Glaasje op? Let op je alcoholgebruik 
Te veel alcohol drinken, is gevaarlijk voor je gezondheid. Dat weet iedereen ondertussen. Een glas wijn  
bij het eten of een trappist na een moeilijke werkdag… soms moeilijk om daaraan te weerstaan.  
Eentje is geentje, een uitspraak die je vaak hoort. Maar wat als al die eentjes een alcoholvijver worden?  
Stilstaan bij je alcoholgebruik is de eerste stap.

welzijn

Alcoholgebruik is maatschappelijk aanvaard en de meest gebruikte legale drug in België. Het is een deel van 
onze cultuur, ook al is het niet ongevaarlijk. De Vlaamse Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) 
schat dat 10 procent van de volwassen mannen en 6 procent van de volwassen vrouwen overmatig drinkt. 

Stoppen met het drinken van alcoholhoudende dranken doet heel wat met je lichaam en geest. Er zijn 
voordelen verbonden aan het (minstens voor een periode) stoppen met alcohol. Weten dat deze voordelen 
eraan komen, kan je extra motiveren. Voor matige drinkers treden deze positieve effecten snel op. Dronk je 
langdurig en overmatig? Dan heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar daarna krijg je ook de positieve 
effecten.

Wanneer is alcoholgebruik overmatig?
Geen eenvoudige vraag, want het antwoord hangt af van: 

	Â de hoeveelheid alcohol die je drinkt 
	Â de manier waarop en hoelang je drinkt. Er is een verschil tussen af en toe te veel drinken (‘s weekends,  
op een feestje) en dagelijks te veel drinken.
	Â hoe gevoelig je bent voor alcohol

Drink je te veel alcohol? Dan kan je er afhankelijk van worden. Het onderscheid tussen riskant alcoholgebruik 
en overmatig alcoholgebruik is niet altijd duidelijk. Blader naar blz. 19 en kies voor een nuchter leven.

Tournée Minérale roept je op om in februari een maand geen alcohol te drinken. De focus van de 
campagne ligt dit jaar op je vrij voelen: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale 
druk om te drinken en vrij om zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt.  
Meer weten? Surf naar www.tourneeminerale.be
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Laat je onderzoeken op dikkedarmkanker  
en vergroot je kansen op genezing
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen deze vorm van kanker. Ben je tussen 50 en 74 jaar 
oud? Doe dan elke twee jaar de stoelgangtest. Elk jaar krijgen meer dan 5.000 Vlamingen te horen dat ze 
dikkedarmkanker hebben. Het is de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker) en de 
derde meest voorkomende kanker bij mannen.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop 
eerder worden vastgesteld, vermijd je verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling. Zo is de kans op 
volledige genezing groter. 

In 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker om mensen van  
50 tot en met 74 jaar aan te moedigen om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium 
onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in je stoelgang kan wijzen  
op dikkedarmkanker of poliepen - dat zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.

Wanneer krijg ik een uitnodiging? 
Bekijk één van deze drie websites. Hier vind je ook info over je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema. Log in met je elektronische identiteitskaart of met de app itsme.

	Â www.myhealthviewer.be
	Â www.mijngezondheid.be
	Â www.cozo.be

Hoe groot is het risico?
Het risico op darmkanker is niet hetzelfde voor mannen en vrouwen (voor vrouwen ligt het wat lager) en 
neemt sterk toe met de leeftijd. De meest recente cijfers tonen aan dat 95 procent van alle dikkedarmkankers 
voorkomt bij mannen en vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar (Bron: Stichting Kankerregister, 2017). De kans dat 
bij jou dikkedarmkanker wordt vastgesteld, is vanaf je 50e groter.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met je huisarts.  
Lees meer op www.tij-dingen.be of www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
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Wil je mensen leren kennen op een manier die coronaproof 
is? Kom dan naar de groepswandelingen. Elke dinsdag om 
14.15 uur start een wandeling aan de ingang van het Sociaal 
Huis (Ter Duinenlaan 34). Op een rustig tempo wandel je 
ongeveer 5 km, met een kleine tussenstop om iets te drinken. 
Heel belangrijk: je leert nieuwe mensen kennen, want je komt 
terecht in een sympathieke groep begeleid door vrijwilligers  
die zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook als je niet zo mobiel 
bent, staan de vrijwilligers voor je klaar (bv. om je rolwagen  
te duwen).

Kom je voor de eerste keer? Geef dan een seintje aan 
Katrien Debruyne: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be  
of 058 53 43 19. Dit is een organisatie van SAMEN ZORGEN,  
een project van het Sociaal Huis.

Samen stappen, 
eenzaamheid schrappen

Nieuw e-mailadres 
seniorenconsulent
Wil je seniorenconsulent Katleen 
Calcoen contacteren? Stuur een 
bericht naar senioren@koksijde.be

Wil je graag andere 
mantelzorgers 
ontmoeten?

Mantelzorg is vaak onzichtbaar, 
maar tegelijk alomtegenwoordig. 
In Vlaanderen verlenen naar 
schatting meer dan 600.000 
mensen een vorm van mantelzorg. 
Mantelzorg is zwaar, soms heel 
zwaar. De COVID-19-pandemie en 
de daarbij horende maatregelen 
stelden mantelzorgers nog meer op 
de proef.

Er is een hoge nood aan meer 
erkenning en waardering 
voor mantelzorgers. Wie geen 
mantelzorg verleent, vat niet wat 
het betekent om mantelzorger te 
zijn. Daarom is het waardevol om 
lotgenoten te ontmoeten. Het doet 
je beseffen dat je niet alleen bent. 

Praktisch 
De bijeenkomsten vinden normaal 
elke eerste maandag van de 
maand plaats van 14 tot 16 uur in 
zaal de Brug (Sociaal Huis). Door 
de coronamaatregelen vindt 
het volgend mantelzorgcafé ten 
vroegste in maart plaats. Heb je 
interesse? Neem dan contact op:  
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 
of 058 53 43 19
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Lezing door  
Kobe Lecompte: 
Kiezen voor een 
nuchter leven
Waar ligt het verschil tussen 
stoppen met drinken en 
kiezen voor een nuchter 
leven? Hoe raak je af van een 
alcoholverslaving? Wat zijn de 
valkuilen bij een afkickproces? 
Kan de klinische psychologie en 
psychiatrie helpen bij genezing? 
Kiezen voor een nuchter leven 
vindt plaats op dinsdag 
22 februari om 19.30 uur. Deze 
lezing is gratis, schrijf je in via 
koksijde.bibliotheek.be

aquaduin

Uniek proefproject zuivert 
Noordzee-, zoet en brak 
water tot drinkwater 
Aan het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort staat 
een waterzuiveringsinstallatie die niet alleen zoet en brak water, 
maar ook zout Noordzeewater zuivert tot drinkwater. Dat is het 
resultaat van een samenwerking tussen Aquaduin, Farys en  
De Watergroep. Als het proefproject slaagt, volgt de bouw  
van een waterproductiecentrum (dat water zal leveren voor  
30.000 gezinnen) tegen 2025. 

Aquaduin blijft innoveren. Doel is om een klimaatrobuuste 
watervoorziening uit te bouwen, m.a.w. te anticiperen op 
periodes van aanhoudende droogte. In het sluizencomplex De 
Ganzepoot in de IJzermonding komen zes waterwegen en de 
Noordzee bij elkaar. Hierdoor is het hele jaar door onbeperkt 
zoet, brak en zout water beschikbaar. 

© Aquaduin
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Dicht met ons mee tijdens de Poëzieweek

Deze rijm- en versweek loopt nog 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. De Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief 
voor poëzie in de Lage Landen. 

Ramsey Nasr schrijft Poëziegeschenk 2022
Dit jaar schrijft Ramsey Nasr het Poëziegeschenk. Het thema van de tiende Poëzieweek is natuur en heeft als 
motto deze woorden van Nasr: bloesemingen en overvloed. Nasr schreef tien gedichten die hij bundelde 
tot Poëziegeschenk met als titel Wij waren onder de betovering. Het Poëziegeschenk is gebaseerd op de 
honderden brieven die Vincent van Gogh schreef, vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood in 1890. 

Toon Hermans − Luisteren 
Er bestaan duizenden gedichten over de liefde voor de natuur. Tij-dingen koos enkele van die gedichten voor 
je uit. Hieronder een fragment uit een gedicht van Toon Hermans. 

"Luisteren naar de hemel 
er valt van alles uit 
de hagel hagelt hagelwit 
de regens klateren luid 
Luister als de storm begint 
naar het donderen van de donder"

Lees meer en beluister drie andere, prachtige gedichten online op www.tij-dingen.be/gedichten22
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een babbel met johan depotter

“In bijna alle dorpen van de Westkust  
viel de kermisweek samen  
met de terugkeer van de IJslandvaarders”

Meer dan duizend mannen uit de Westhoek 
vertrokken tussen 1815 en 1938 naar de 
IJslandse zeeën om daar op kabeljauw 
te vissen. Ze gebruikten de voorschotten 
om hun huis af te betalen en de huur van 
hun zandakkering te vereffenen. In Onze 
IJslandvaarders vertelt Johan Depotter 
het verhaal van de mannen die de reis 
waagden. De auteur die zelf uit een familie 
van IJslandvaarders komt, werkte ruim 25 jaar 
aan zijn naslagwerk van 1.200 pagina’s.  
Het boek werd voor het eerst uitgegeven in 
2011 en krijgt nu een herdruk. 

zeilschepen en duurden zes maanden (periode maart 
tot september). Toen visten ze met een lijn en werden 
de vangsten in zout bewaard. Dat gebeurde op die 
manier tot het begin van de 20e eeuw.”

T-d: Waarom kozen die IJslandvaarders voor een 
levensgevaarlijke reis die zes maanden duurde? 
Johan: “Uit bittere noodzaak. Als boerenknecht 
verdienden ze amper 70 centiem per dag (in oude 
Belgische frank, red.). Wie de reis naar IJsland 
aandurfde, kon − als de vangsten goed meevielen − 
gemakkelijk het dubbele verdienen. De risico’s moest 
je er dan wel bijnemen.”

Tij-dingen: Je hebt het verhaal van  
975 IJslandvaarders op papier gezet?
Johan Depotter: “In beide boekdelen samen komen 
eigenlijk meer dan 1.000 Vlaamse IJslandvaarders 
voor. 975 van hen bleven in ons land wonen, de rest 
week uit naar Duinkerke en omstreken. Zij deden 
hun militiedienst in Frankrijk of huwden daar zodat ze 
verfransten. De heruitgave van Onze IJslandvaarders 
bevat een trefwoordenlijst. Via de zoekterm 
uitwijkelingen vind je die IJslandvaarders terug.”

T-d: Over welke periode spreken we?
Johan: “Voor het begin van de IJslandvaart keren we 
terug naar de 18e eeuw. Die reizen gebeurden met 
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T-d: Zo’n reis was dus echt de moeite waard? 
Johan: “Mijn overgrootvader August Desaever had 
het geluk om zes goede reizen te ondernemen. 
Met zijn zuurverdiende centen spaarde hij genoeg 
geld om met zijn Oostduinkerks gezin een klein 
landbouwbedrijf te pachten in Wulpen. De beste 
periode om met de IJslandvaart geld te verdienen, 
was de periode 1860-1880. August verdiende toen  
op één van zijn campagnes een nettoloon van  
500 Belgische frank. Niet alle IJslandcampagnes 
waren lonend en soms was het voorschot van 100 of 
150 frank het enige wat te rapen viel. Dat voorschot 
ging naar de pacht en daardoor leed het gezin 
honger tijdens de winter.”

T-d: Waarin onderscheidde de Koksijdse 
IJslandvaarder zich van de anderen? 
Johan: “Onze IJslandvaardersgezinnen moesten een 
zwaardere pacht betalen voor hun boerderijtje in de 
duinpannen dan gezinnen uit andere kustdorpen. 
De eigenaar (de duinheer) vroeg 75 frank per 
hectare. Dat kwam overeen met het voorschot 
dat de IJslandvaarder kreeg van de reder voor hij 

naar IJsland vertrok (aan 1,3 hectare had een gezin 
genoeg om te overleven). Tijdens zijn afwezigheid 
werkten de andere gezinsleden op de akkers. 
Vrouwlief moest in de zomer ook nog buitenshuis als 
dienstmeid werken voor weinig geld.”

“IJslandvaarders maakten de 
levensgevaarlijke reis uit bittere 
noodzaak”

T-d: Zijn er gebruiken die dateren uit het tijdperk 
van de IJslandvaarders? 
Johan: “De kermissen. In bijna alle vissersgehuchten 
van onze Westkust viel de kermisweek samen met 
de terugkeer van de IJslandvaarders. Je kon moeilijk 
feesten als een derde van de mannen uit het dorp 
nog op zee zat. In september had je de kermis 
in Adinkerke, aan de Zeepanne (Sint-Idesbald), 
Oostduinkerke, de Sint-Michielskermis in Nieuwpoort 
en die van Lombardsijde. De kermis van Koksijde valt 
in juni omdat Koksijde-Dorp niet veel vissers had.”

© uit de collectie van Johan Depotter
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Uitgeverij Academie Press lanceert de heruitgave 
van Onze IJslandvaarders. Het werk brengt een 
diepmenselijke inkijk in het leven aan de Westkust 
(1800-1920), de vele families die er leefden van de 
visserij komen alfabetisch aan bod.  
Onze IJslandvaarders is nu te koop in twee delen 
van 584 pagina’s. Prijs: 44,99 euro per deel.

Surf naar www.tij-dingen.be en ontdek hoe je  
10 procent korting krijgt op deze collectie.

 T-d: Wie maakte de meeste IJslandreizen?
Johan: “Philippus Jacobus Flupke Vossaert is de 
recordhouder van Koksijde. Tussen 1839 en 1875 
ondernam hij 32 reizen. Tijdens die 32 jaren miste 
hij telkens de lente en dus ook de smaak van 
kruisbessen en het gezang van de fitis en de zwartkop 
in de duinen. Die vogels werden de bladveugeltjes 
genoemd.”

T-d: Was er een minimumleeftijd om de reis aan te 
vatten? 
Johan: “Vanaf 1908 was de minimumleeftijd 
op Franse schepen 15 jaar. Voor 1908 waren 
scheepsjongens (mousses) van 11 jaar geen 
uitzonderingen. Men ging er in die tijd van uit dat je 
toch je communie moest hebben gedaan: du banc 
de prière aux bancs de misère. Die jongens werden 
later vaak zelf stuurman of kapitein.”

T-d: Hoe gevaarlijk was zo’n zeereis eigenlijk? 
Vielen er elk jaar doden ?
Johan: “De kans dat je stierf of invalide werd, was 
één kans op zesendertig. Er waren natuurlijk jaren 
met veel doden. Van de 130 achtergebleven 
landgenoten stierven er 2 door zelfdoding,  
58 wanneer hun schip met man en muis verging, 
30 IJslandvaarders vielen overboord en 40 mannen 
stierven door ziekte of opgelopen verwondingen.”

T-d: Steeds minder mensen kennen de historiek van 
de IJslandvaart. Waar vinden ze, behalve in jouw 
boek, info over de tijd van toen?
Johan: “Gelukkig koestert onze gemeente ons 
cultuurhistorisch patrimonium. De Archiefdienst 
beschikt over heel wat info. De gemeente organiseert 
wandelingen langs de vissershuisjes. Ook Aquaduin 
brengt de geschiedenis van De Doornpanne in 
beeld via thematische wandelingen. Bekijk de 
Facebookpagina Erfgoed Visserij Oostduinkerke van 
de Vrienden van het Visserijmuseum, een aanrader. 
Ook Familiekunde Vlaanderen regio Westkust heeft 
heel wat documentatie in Erfgoedhuis Bachten de 
Kupe. En natuurlijk het NAVIGO-museum. Je leest het:  
het cultureel erfgoed leeft in Koksijde.”

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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dossier 

Wie waren onze IJslandvaarders?
Stel je voor dat je op het einde van de winter, in maart, met een zeilboot vertrekt richting IJsland om er te 
vissen. In barre weersomstandigheden: vaak storm op zee en het is er vooral ijskoud. Alsof dat niet volstaat, 
kom je pas binnen een half jaar terug thuis, als de herfst alweer in het land is. Generaties vissers uit onze 
regio deden het jarenlang om hun gezin te onderhouden. In Onze IJslandvaarders vertelt Johan Depotter het 
verhaal van de mannen die de reis waagden. Een referentiewerk voor de IJslandvaart en de bron voor deze 
reconstructie. 

Onze vissers: een historische schets
Onze IJslandvaarders zijn een begrip aan de Westkust. 
Vooraleer de stoomschepen hun intrede deden aan 
het einde van de negentiende eeuw, trotseerden 
onze heldhaftige mannen al eeuwen de IJslandse 
golven aan boord van grote zeilschepen. De vissers 
van de Westkust monsterden aan in Noord-Franse 
havens (Duinkerke en Gravelines-Grevelingen) waar 
ze bekend stonden als harde werkers. Tot aan het 
begin van de twintigste eeuw trokken jaarlijks tussen 
100 en 200 Vlamingen naar IJsland om hun geluk te 
beproeven. Later, met de stoomschepen, waren ze 
slechts enkele weken weg van huis. Dat maakte het 
labeur niet minder zwaar. Steeds kwamen ze terug 
met ruimen vol IJslandse vis. 

Kabeljauw vissen vanop galettes
Welke boten waren het meest geschikt voor de 
kabeljauwvisserij? De topzeilschoener of galette 
(Frans: goélette) was het populairst. Dit zeilschip 
(lengte: 25-30 meter, breedte: 6-7 meter) was snel 
door de scherp toelopende voorsteven.

Kollen na de traverse
De kabeljauwcampagne rond IJsland besloeg 
zes maanden, van februari-maart tot augustus-
september. De reis naar IJsland zelf, de traverse, 
duurde 10 tot 18 dagen afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De galettes trotseerden 
dikwijls ijzige stormwinden met metershoge golven. 
Heel wat IJslandvaarders zagen hun vaderland nooit 
terug. 

Elke visser had een vislijn om kabeljauw te vangen. 
Deze kollijn had een lengte van 75 meter en was 
onderaan voorzien van een stuk lood en een vishaak. 
De vissers stonden naast elkaar op het dek aan de 
loefzijde van het schip, met hun neus in de wind. 
Om de kabeljauw te lokken, speelden de vissers 
met het aas door de lijn op en neer te bewegen. 
Van een dagindeling was geen sprake. Als er veel 
kabeljauwen onder de kiel zwommen, werd er  
non-stop gevist – tot zelfs 24 uur aan een stuk.

>> Zicht op de baai van Vik 



Tussendoor verwerkte de bemanning de kabeljauw. 
Met een gutmes reten ze de vis open en namen ze 
kieuwen, bloedvaten en ingewanden weg. Met het 
vlekmes werd de ruggengraat van de kabeljauw 
verwijderd. Tot 1918 bewaarde men de kabeljauw 
in tonnen met zout. Andere vis, zoals heilbot, was 
voor eigen gebruik en zorgde voor een welgekomen 
feestmaal aan boord.

"Zeer lieve vrouwen, wy laten u weten"
Na drie maanden van zwaar werk in barre 
omstandigheden, kregen de vissers een weekje rust. 
De galette zocht eind mei een IJslandse baai op om 
er vers drinkwater in te slaan en herstellingen uit te 
voeren. Voor de bemanning was dit baaileven een 
kans om nog eens vaste grond onder de voeten 
te voelen, zichzelf en hun kledij grondig te wassen 
en te ontspannen door bv. drank- en zangfestijnen 
op te zetten met kennissen op andere in de baai 
aangelande schepen. 

Het was ook het moment om de contacten met het 
thuisfront aan te halen. Er lagen brieven te wachten 
die IJsland bereikten dankzij Franse natieschepen. 
De vissers kregen de kans om hun nieuwtjes neer te 
schrijven voor de achtergebleven familieleden. In de 
collectie van het NAVIGO-museum vind je enkele van 
deze brieven.

Een tiental jaar terug schreef Jan Huyghe, 
voormalig hoofdredacteur van Tij-dingen, een 
boek over onze erfgoedambassadeur Lucien 
Vanneuville, een man die 45 jaar op zee werkte 
waarvan hij 12 jaar heeft gevaren op IJsland.  
Lees meer op www.tij-dingen.be

?WIST JE DAT

© uit de collectie van Johan Depotter



Brieven  van IJslandvaarders  
vind je in de NAVIGO-collectie

Deze unieke tijdsdocumenten brengen het verhaal van 
onze IJslandvaarders tot leven. Stuk voor stuk geven ze een 
extra dimensie aan onze lokale geschiedenis. We staan 
stil bij het relaas van de Koksijdse visser Charles (Karel of 
Carolus) Desaever (1831-1901), die op 5 juni 1880 vanuit 
Popeye (IJslandse baai Fáskrúðsfjörður) een bericht naar 
zijn vrouw stuurde.

… den staet van onze gezondheyd en wy verhopen van 
u het zelve. Tot nu nog toe hebben wy een goed jaar 
gepasseerd en wy hopen dat gij thuis ook een goeden 
zomer zal passeren. 

Charles Desaever opende zijn brief gelukkig met goed 
nieuws: de voltallige bemanning van de D.29 Foi, 
waarop hij actief was als zouter, stelde het goed. 
Bovendien stelde hij in april vast dat zijn zoon Louis, visser 
aan boord van de Islandaise, in goede gezondheid was. In de rest van de 
brief vertelde Charles over de vangsten en maakte hij groeten van allerlei dorpsgenoten 
over aan het thuisfront. Helaas was er ook slecht nieuws:

Maer wij hebben wel staan en horen als hij gezeyd heeft dat Jowanna Boeydens dood 
was van de pokken (…). Wij hebben verschoten als wy hebben horen zeggen dat  
Charles Haelyk begraeven was in Poepeye, wij hebben zijn kruys gezien (…).

Naast het bericht dat Joanna Boeydens, de echtgenote van IJslandvaarder Walter Vilain, 
op 19 maart 1880 overleed aan de pokken, hakte het nieuws van het overlijden van 
Desaevers dorps- en leeftijdsgenoot Charles (Karel) Haelewyck er stevig in. Hij overleed op 
5 mei, aan boord van de Irma, en werd begraven op het kerkhof voor Franse zeelieden in 
Fáskrúðsfjörður. Desaever bezocht het graf, en mijmerde verder in zijn brief:

Ge ziet ons al te gaere gezond voortgaen en ziet, der zijn der altijd die hun leeven laten, 
hetzy door ongelukken of door ziekte (…). Is het niet pienelijk voor eene vrouwe van nooit 
meer haren man te zien of kinders hunnen vader…

Haelewyck was helaas slechts één van de vele Vlaamse vissers die het leven lieten tijdens 
de risicovolle reizen naar IJsland. Charles Desaever zelf had meer geluk: na 26 tochten, 
nam hij in 1880 afscheid van de IJslandvaart. Hij spendeerde zijn oude dag in de Hoge 
Blekkerwijk in Koksijde, hij overleed in 1901.
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Een eeuw later : 
in de voetsporen 
van de 
IJslandvaarders
In 2018 reisde een Koksijdse 
museumdelegatie de 
IJslandvaarders achterna.  
Over land volgden ze de sporen 
van de vissers, tot aan de baai 
van Fáskrúðsfjörður. Daar bracht 
de groep, onder begeleiding 
van o.a. Johan Depotter, hulde 
aan de Vlaamse vissers die een 
laatste rustplaats vonden op 
IJsland, Charles Haelewyck is 
één van hen. 

Op www.tij-dingen.be lees je het 
integrale reisverslag. Een echte 
aanrader. 

Meer weten? Bezoek het 
NAVIGO-museum online
In het Visserijmuseum komt een potvis wonen.  
Het museum sluit een paar jaar de deuren, bekijk de 
plannen op www.tij-dingen.be. Gelukkig kan je de 
collectie én de zalen ondertussen online bezoeken.  
Klik jezelf door de virtuele gebouwen. Onderweg ontdek 
je verhalen en objecten die tot de verbeelding spreken. 
Ook tijdens deze virtuele tour ontsnap je niet aan onze 
IJslandvaarders: wandel naar de eerste verdieping 
en lees hoe niemand destijds van een lange reis 
terugkeerde zoals hij vertrokken was. Leer over het leven 
aan boord, wat de rol was van de vissersvrouwen.  
En waren ze toen echt zo bijgelovig?  
Kijk op www.navigomuseum.be/onlinebezoek 

Erepark: hulde aan op zee gebleven vissers
Samen met de visserskapel en de gedenkzuil voor de 
IJslandvaarders, symboliseert deze plek de ontelbare 
drama’s die zich op zee hebben afgespeeld. Van 1888 
tot vandaag tellen we de namen van 489 vermisten.  
Het graf van deze mannen is de wijde zee, zonder 
grafzerk of kruis. 

Op de gedenkzuil (foto) met de namen van de Vlaamse 
IJslandvaarders die niet terugkeerden (1820-1908) staan 
er 129 namen. De spreuk we zijn in het zoutbed geboren, 
we zullen in de pekel vergaan symboliseert de rampen 
die zich in IJsland hebben afgespeeld. Voor ons is het 
moeilijk om die ellende en het verdriet voor te stellen.

>> begraafplaats in Fáskrúðsfjörður

© Paul Verhegge
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musea

Blader door boeken van  
meer dan 700 jaar oud
Ontdek indrukwekkende miniaturen of laat je meeslepen door de grappige randversieringen.  
Volg de contouren van de zwierige letters en verplaats je in de huid van iemand uit de middeleeuwen. 
Droomde je er altijd van om zelf in oude handschriften te snuisteren? Blad voor blad omslaan op je  
eigen tempo? Dat kan nu… digitaal.

Het Abdijmuseum Ten Duinen participeert in Mmmonk, waardoor je de Duinenhandschriften raadpleegt via het 
internet. Gratis. De stukken behoren tot de topcollecties van het Grootseminarie en de Openbare Bibliotheek 
van Brugge. Samen met de handschriften van de twee grootste Gentse abdijen worden ze toegankelijk 
gemaakt in één gezamenlijk project.

Heel scherpe scanopnames
Een gespecialiseerde firma nam scherpe scanopnames van alle pagina’s. Die beelden worden als IIIF (spreek 
uit als triple ai ef) online gezet. Dat is een internationale standaard voor het delen en ontdekken van beelden. 
Bijkomend voordeel? Je bekijkt de beelden online en moet ze niet downloaden. 

Honderden manuscripten staan online via de website mmmonk.be. Meer dan 600 handschriften komen uit de 
bibliotheek van de Duinenabdij en net iets meer dan de helft uit Ter Doest. Dat is de dochterabdij in Lissewege. 
Wat nog? Een 100-tal manuscripten van de Gentse abdijen.

Vanuit je luie zetel
Die massa handschriften is nu voor iedereen toegankelijk. Een schitterende kans om vanuit je luie zetel 
kennis te maken met de handschriften van abten als Jan Crabbe en Robrecht de Clercq, maar ook met de 
theologische, filosofische of natuurwetenschappelijke traktaten van hun voorgangers. 

Zoom in op de kleinste details. En dan te bedenken dat veel van die pareltjes in Koksijde lagen…

>> Detail uit een Crabbehandschrift uit het Grootseminarie - nr. 154/44

Surf naar mmmonk.be en keer terug in de tijd.
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27e Mountainbiketoertocht 
op 27 februari 

Koksijde wint 
award 

Sportdienst zoekt monitoren

Ook deze zomer organiseert de sportdienst sportkampen. Dus zijn we op zoek naar monitoren. Ben je 
geïnteresseerd? Let dan op deze voorwaarden: 

	Â Je moet dit jaar 16 jaar zijn of worden. 
	Â Je beschikt over nuttige sportervaring en je kent alles van onze sportactiviteiten.
	Â Je hebt ervaring met werken of begeleiden van kinderen en jongeren.
	Â Meerwaarde: je bezit een diploma of je volgde een sportgerelateerde opleiding. 

Alle info en solliciteren: koksijde.be/jobstudenten 
Vragen? Neem contact op via sportdienst@koksijde.be

Zin in een potje netbal?
Op woensdagen (9 tot 10 uur) kan je recreatief netbal spelen in sporthal Hazebeek. Inschrijven is niet nodig. 
Deelnameprijs: 1,50 euro. Meer info via: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

sport

Ook tijdens het voorbije 
(vreemde) coronasportjaar 
verdiende onze gemeente 
opnieuw de prestigieuze prijs 
#sportersbelevenmeer. Onze 
sportdienst organiseerde talloze 
initiatieven om de inwoners te 
doen bewegen. Koksijde voldoet 
aan deze criteria: sporten in de 
natuur, sporten zonder drempels, 
gezinssport en maand van de 
sportclub. Ook de voorbije vier 
jaar rijfden we deze award al 
binnen. En of we trots zijn! 

Ben jij de nieuwe Tom Pidcock of Mathieu van der Poel?  
Doe dan mee met deze unieke fietsvoormiddag, georganiseerd door 
onze sportdienst. Kies uit de drie verschillende parcours van 25, 40 en  
53 kilometer. De mountainbiketoertocht vindt plaats op 27 februari,  
schrijf je in tussen 8 en 12 uur in de sporthal van Koksijde-Dorp. Na de 
tocht kan je je fiets reinigen met de bikewash. Douches en kleedkamers 
zijn ter plaatse beschikbaar (tenzij coronamaatregelen dat verbieden).  
Prijs: 5 euro, gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Meer info? sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.
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Maak kennis met nieuwe VVB-causeriereeks Zondagochtend in de wereld 

“We zijn een 
pluralistische beweging”
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vereniging in de kijker

De plaatselijke Vlaamse Volksbeweging is sinds de oprichting in 2012 uitgegroeid tot een begrip in de regio. 
“Dat komt omdat we op onze evenementen zorgen voor bekende sprekers over interessante thema’s”, legt 
Gaby Vandromme uit, hij is voorzitter van VVB Bachten de Kupe. “Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan 
pakken we binnenkort uit met Zondagochtend in de wereld, een reeks voordrachten die de internationale 
politieke actualiteit naar Koksijde brengt.” 

Tij-dingen: Kan je de lezer vertellen waarvoor jullie 
vereniging staat? 
Gaby Vandromme: “De Vlaamse Volksbeweging 
is een partijonafhankelijke drukkingsgroep die een 
Vlaamse plaats nastreeft in Europa. Let wel: we zijn 
een pluralistische beweging en behoren tot geen 
enkele politieke strekking. Vandaar ook dat we met 
onze activiteiten een breed publiek bereiken.”

T-d: Waarmee onderscheidt jullie nieuwe reeks 
causerieën zich van andere spreekbeurten?
Gaby: “We organiseren al jarenlang onze 
kwartaalcauserieën waar gerespecteerde sprekers 
actuele en nationale vraagstukken bespreken en 
waaruit dan soms een discussie ontstaat. Naar 
aanleiding van onze verjaardag voegen we een 
internationale dimensie toe aan ons aanbod. Wat 
gebeurt er in de wereld? Naar mijn mening is er 
zeker vraag naar, we willen die leemte binnen het 
socioculturele aanbod in onze regio opvullen.”

T-d: Waarom op zondagmorgen?
Gaby: “We kiezen voor een gemoedelijke sfeer en 
op zondag gaat dan al eens gepaard met een goed 
ontbijt. Dus vanaf 9 uur versterken we de inwendige 
mens, gevolgd door de lezing. Na de voordracht 
kunnen deelnemers vragen stellen en genieten van 
een zondags aperitief.”

T-d: Heb je al zicht op de sprekers?
Gaby: “Onze gasten worden gekozen aan de 
hand van de actualiteit. Voor dit jaar selecteerden 
we alvast twee belangrijke gebeurtenissen: de 
Franse presidentsverkiezingen tijdens het voorjaar 
en in november de midterms of tussentijdse 
verkiezingen in de Verenigde Staten. De Franse 
presidentsverkiezingen betekenen allicht de 
voorbode voor het kiesgedrag in de rest van Europa 
na corona en weerspiegelt de politieke tijdsgeest. 
Hoe vergaat het president Macron tegen Le Pen en 
Zemmour? We praten hierover met Mia Doornaert. 

VVB-ontbijtvoordrachten: praktisch

	Â Met Mia Doornaert, zondag 13 februari om 9 uur 
in ‘t Oud Schooltje (Koksijde-Dorp)* 
	Â Met Steven De Foer op zondag 20 november om 
9 uur in ‘t Oud Schooltje*
	Â Kostprijs: 14 euro, inclusief ontbijt en aperitief

Reserveer via bachtendekupe@vvb.vlaanderen of 
0477 35 36 12

Interesse in het jaarprogramma? Neem contact op 
of kijk op Facebook: VVB Bachten de Kupe 
*Tenzij de coronamaatregelen roet in het eten gooien

Zij verbleef jarenlang in Frankrijk voor De Standaard. 
Haar kennis van de Franse politiek schreef ze neer 
in Ontredderde Republiek, een standaardwerk voor 
wie geïnteresseerd is in de politieke geschiedenis van 
onze zuiderburen.”

T-d: Dat kan tellen. Wie schuiven jullie dan naar 
voor als Amerikakenner?
Gaby: “We slaagden erin om Steven De Foer, 
journalist bij De Standaard, te strikken. Hij verblijft 
trouwens tijdens de midterms in de VS. Hij is de 
aangewezen man om deze eerste populariteitspoll 
van zittend president Biden te becommentariëren. 
Ook De Foer schreef onlangs een indringend werk: 
Amerikanen, het had zo mooi kunnen zijn.”

T-d: Zijn er nog mogelijke onderwerpen?
Gaby: “Ook het mensenrechtenbeleid in China 
en Oekraïne als splijtzwam tussen West-Europa en 
Rusland zijn twee zaken die we op de voet volgen.  
En natuurlijk ook het te verwachten referendum over 
de Schotse onafhankelijkheid.”

Lees meer op www.tij-dingen.be
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valentijntips

Tien tips voor jouw duurzame valentijn
Valentijn kennen we in onze gemeente vooral als een aangespoelde potvis. Met deze zin scoor je alvast 
geen punten als je op veertien februari met lege handen thuiskomt. Heb je geen inspiratie om vrouw- of 
manlief te verrassen? Geen nood: de romantici van Tij-dingen zorgen (met wat hulp) voor inspiratie. 

Tip 1: valentijn in de buitenlucht
Een onvergetelijke Valentijnsdag moet niet veel kosten. Laat het hart van je geliefde sneller slaan door een 
activiteit in de buitenlucht. Zeker in coronatijden is dit een goed idee. Doe een romantische wandeling aan 
zee of schuim onze natuurgebieden af. Geniet van de buitenlucht én van elkaar.

Tip 2: (h)eerlijke chocolade
Niets smaakt beter dan chocolade op valentijn. Zonder iets af te doen van de traditionele merken, maar 
probeer eens duurzame chocolade. Wedden dat je een smaak vindt waarvan je schatje gaat watertanden?

Tip 3: maak je eigen valentijnskaart
Doe je lief dit jaar een zelfgemaakte kaart cadeau. Weg met die clichéboodschap. Hergebruik papier, knip in 
tijdschriften - behalve in Tij-dingen - of maak een kaart van stof. Wees creatief: een kaart met liefde gemaakt, 
scoort altijd goed. Een duurzaam alternatief is om samen een videoboodschap of TIkTok op te nemen. 

Tip 4: maak zelf jullie kaarsjes
Ben je creatief? Maak dan zelfgemaakte hartvormige drijfkaarsen. Het is heel simpel en je hebt dan meteen 
zelfgemaakte duurzame sfeerverlichting. Hoe begin ik hieraan? Kijk op www.tij-dingen.be 
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Tip 5: verras je lief met een plantje
Rozen verwelken, schepen vergaan… een levende plant blijft véél langer bestaan. Kortom: een 
plant als symbool van jullie liefde is een supercadeau voor valentijn.

Tip 6: milieuvriendelijke massage 
Met een full body massage scoor je altijd goede punten. Zorg voor een ontspannende sfeer 
met geurige kaarsjes. Zo komt je geliefde helemaal tot rust. Maak de massage als klap op de 
vuurpijl duurzaam door natuurlijke massageolie te gebruiken.

Tip 7: bloemen, clichécadeau met een duurzaam kantje
Bloemen werken altijd. Lukken de bovenstaande inspanningen niet? Ga dan voor het ideale 
boeket bij één van onze bloemisten. En als je er dan toch bent, kan je altijd vragen naar 
bloemen die nu bloeien. Zo draag je toch je milieuvriendelijk steentje bij.  
O ja: droogbloemen gaan langer mee dan echte bloemen. 

Tip 8: tuinier met valentijn 
Heeft jouw vriend of vriendin groene vingers? Februari is een koude maand,  
dus moet je je planten extra in de gaten houden. Zo overleven ze deze periode.  
Op www.tij-dingen.be vind je een tuinkalender met alle klussen die je kan doen deze maand. 
Niets zo romantisch als samen zaaien, planten en oogsten. Volgende maand krijg je opnieuw 
een bon in Tij-dingen waarmee je bloemenzaadjes kan ophalen! 

Tip 9: geef een ervaring cadeau
Natuurlijk is een cadeau op Valentijnsdag leuk om te geven en om te krijgen, maar dat wil 
niet zeggen dat het iets tastbaars moet zijn. Door samen iets leuks te doen, geef je iemand 
het meest waardevolle cadeau dat je kan geven: quality time. Een etentje is een perfect 
voorbeeld. In onze gemeente liggen talloze toprestaurants. 

Tip 10: communiceer en vermijd verspilling
Laat je geliefde weten welk cadeau je zeker (niet) wil. Zo vermijd je ontgoochelingen én dat 
een geschenk voor altijd in de kast verdwijnt. Sommige mensen vinden valentijn maar niets.  
Ben je zelf ook zo iemand? Communiceer vooraleer je partner vergeefse moeite doet.  
Met welk geschenk kan je dan nooit missen? Doe een KoksijdeBon cadeau!  
Surf naar koksijde.be/koksijdebon en shop in je eigen gemeente.

Bron: De website nudge.nl ondersteunt initiatieven die een gedragsverandering realiseren. De duurzame tips  

van Nudge laten het hart van jouw valentijn sneller kloppen en dragen bij tot een betere wereld. 
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milieu

Ooievaars gespot in het Hannecartbos
Elk jaar − hopelijk ook dit voorjaar − keert een koppel ooievaars terug naar hun broedplaats in het 
Hannecartbos. Geluksbrengers die in 2021 vier jongen voortbrachten, wat een groot succes is voor deze grote 
vogelsoort. Het koppel werd voor het eerst gespot in 2020 en koos een hoge boom tegenover restaurant 
De Hoeve uit als hun tweede verblijf. Toen vloog één ooievaarsjong uit. 

Ooievaars leven in de nabijheid van de mens en nestelen zich bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel 
volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Halfweg de jaren 70 was de 
ooievaar zo goed als verdwenen uit onze streek, maar gelukkig is de vogel bezig met een opmars.

Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, met per nest drie tot vijf eieren die 33-34 dagen worden 
bebroed. Als nestplaats kiest de ooievaar hoge plekken uit zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, 
kerktorens, hoogspanningsmasten of door de mens gemaakte palen met een houten platform.

Hannecartbos als kraamkliniek
Naast het koppel ooievaars dat voor het eerst broedde in het Hannecartbos, maken elk jaar ongeveer 
30 paren blauwe reigers hun nest in de bomen en vormen ze een kolonie. Het is in deze kolonie dat de 
ooievaars zich vestigden. Vanaf 15 maart tot 15 juni is de wandellus afgesloten zodat de blauwe reigers en 
nu ook de ooievaars in alle rust kunnen broeden en hun jongen grootbrengen. Vanop de Polderstraat bij 
De Hoeve zie je, zonder de vogels te storen, hun activiteiten in en rond de nesten.

Verhuis naar Afrika
De ooievaar is een trekvogel. Hun hoofdvoedsel, regenwormen en insecten, is hier in België in de winter niet 
aanwezig, dus trekken ze in de late zomer naar Afrika. 

© Walter Wackenier
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Ook in het Hannecartbos: 
natuurherstelwerken werpen vruchten af
Het Hannecartbos is een onderdeel van het duinengebied Ter Yde. Begin jaren 80 werd de unieke 
natuurwaarde van dit natuurgebied erkend en werd het Hannecartbos (32 hectare) aangekocht door de 
overheid. Het wordt beheerd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. 

Hannecartbos krijgt een facelift
Tussen 2002 en 2005 veranderde veel in duinengebied Ter Yde en zeker in het Hannecartbos. Bomen 
werden gekapt en de voedselrijke bovenlaag werd afgegraven. Er werden regelbare stuwen op de 
Waterloop-zonder-naam geplaatst en het slib werd deels geruimd. Ook werden begrazingsblokken en paden 
aangelegd.

Zeldzame planten en dieren
De natuurherstelwerken in het Hannecartbos zijn een succes. Zeldzame planten, waaronder ook soorten 
die hier verdwenen leken, heroverden een plekje. Ondertussen komen er zeven soorten orchideeën voor 
waardoor de graslanden in het voorjaar wit, lila en paars kleuren. Ook de zeggenkorfslak vindt hier een 
duurzame stek. 

Ken je de Waterloop-zonder-Naam? 
Zoet en kalkrijk grondwater kwelt vanuit de omringende hogere duinen naar de oppervlakte en voedt één van 
de weinige duinbeken van het land: de Waterloop-zonder-Naam. 

Wandel- en fietsplezier
De wandelpaden in het Hannecartbos worden aangesloten op het wandelpadennet van de Oostvoorduinen 
en dat zal voor extra wandelplezier zorgen. Fietsers kunnen terecht op het fietspad dat het Loze Vissertjespad 
verbindt met de Noordzeedreef. Ga zeker langs.



milieupark

Verwijder de batterij van je elektrische fiets
	Â de fiets zelf gooi je in de metaalcontainer
	Â de batterij breng je naar het inzamelpunt BEBAT (vind je in het Milieupark)

Lees nog meer tips op www.tij-dingen.be

Asbest in je woning of gebouw?  
Laat het nu aan huis ophalen
Asbest zit verwerkt in uiteenlopende bouwmaterialen. Eén van de bekendste 
toepassingen is de dak- of gevelbekleding, de typische leien of golfplaten. 
Een asbestvrije omgeving is een gezonde omgeving en daarom haalt het 
Milieupark asbesthoudend materiaal thuis op. 

Er zijn drie ophaalmogelijkheden:
	Â Met plaatzakken voor hechtgebonden asbestplaten. Er passen dertien 
platen in één zak. Dat komt overeen met een oppervlakte van 30 m². 
	Â In kuubzakken voor kleinere stukken zoals dakleien, schoorsteenbuizen, 
tegels en bloembakken. Per adres krijg je maximum zes kuubzakken. 
	Â Met een container voor grotere hoeveelheden. Daarin passen ongeveer 
130 golfplaten wat overeen komt met een oppervlakte van 300 m². 

Aanvragen? Via het onlineformulier op www.ivvo.be

Ook nog welkom in het Milieupark
Voor kleinere hoeveelheden (tot 200 kg per huishouden per jaar) is dat gratis. 
Aarzel dus niet om die overgebleven bloembak of achtergebleven buis 
weg te gooien. Opgelet: je moet asbest wel verpakken voor je dat naar het 
Milieupark brengt. Aanleveren kan op donderdag of zaterdag tussen 9 en 10 uur.

Gratis inzameling van cd’s en cd-doosjes 
Breng die binnen op het Milieupark. Het afval krijgt een nieuw leven: de cd’s 
worden ingezet in de auto-industrie en de cd-doosjes worden plastic potjes 
(bloem- of melkpotjes). 

!EXTRA TIP
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Wil jij met een dierentaxi rijden? 
Vogelbescherming Vlaanderen zoekt dierenliefhebbers die het Wildlife Taxi Team versterken als telefonist of 
chauffeur. Deze vrijwilligers brengen noodlijdende dieren naar opvangcentra en geven raad aan mensen die 
een dier in nood vonden. Het Wildlife Taxi Team behandelt elk jaar duizenden oproepen.

Schrik je er niet voor terug om een noodlijdend dier uit een benarde situatie te bevrijden? En heb je tijd om af 
en toe een dier naar één van de opvangcentra te brengen? Dan ben jij de geknipte chauffeur.

Help je liever vanuit jouw zetel noodlijdende dieren? Ben jij sociaal en verantwoordelijk? Dan pas je als 
telefonist perfect in het Wildlife Taxi Team.

De vrijwilligers zorgen voor telefonisch advies en vervoeren het noodlijdende dier naar het dichtstbijzijnde 
opvangcentrum, wanneer de melder dat zelf niet kan. Zin om dit heldenteam te vervoegen als chauffeur 
of telefonist? Schrijf je nu in als vrijwilliger. Stuur jouw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) naar 
afdelingenteam@vogelbescherming.be 

Chauffeursopleiding: 
Zaterdag 5 februari van 14 tot 17 uur, locatie: VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende

Telefonistenopleiding:
Donderdag 10 maart van 19 tot 21 uur, digitaal via Zoom

Lees meer op www.tij-dingen.be 
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Geboorten
Gérard Trooster
Veurne, 19 oktober
zoon van Roeland en Charlotte 
Mattheeuws 

Cis Zoete
Veurne, 24 oktober
dochter van Yentl en Stephanie 
Roelens 

Ona Dobbelaere
Veurne, 15 november
dochter van Steven en Nathalie 
De Keyser 

Céleste Vermulst
Veurne, 16 november
dochter van Johannes en Manon 
Vanslembrouck 

Jules Bille
Veurne, 21 november
zoon van Thomas en  
Marie-Charlotte Debourse 

Leon Van Speybroeck
Veurne, 14 december
zoon van Jakob en Claez Valdez 

Alina Al-Saegh
Veurne, 16 december
dochter van Ismail en  
Aya Mohammed 

Nolan Onou
Veurne, 17 december
zoon van Gaëtan en Lisa Van der 
Stricht 

Esmée Vermeersch
Veurne, 19 december
dochter van Stijn en Lieselot 
Seynaeve 

Nestor Raes
Brugge, 22 december
zoon van Julien en Silke 
Coppenolle 

Huwelijken
Pieter Van Dyck en Andries 
Willekens 
 (3 december)

Laurent Ghys uit Nieuwpoort en 
Lynn Van Daele (7 december)

Stephan Destrooper en  
Delphine Gryp (7 december)

Overlijdens
Michèle Foulon, 74 j.
†Colmar (Frankrijk), 18 november

Michel Vermeersch, 88 j.
†Koksijde, 27 november

René Schops, 77 j. 
†Veurne, 28 november 

Walter Van den Heuvel, 88 j.
†Koksijde, 28 november

Huguette Van de Veire, 67 j.
†Veurne, 3 december

Anna Goossens, 95 j.
†Koksijde, 4 december

Jean Peeters, 80 j.
†Veurne, 7 december

Angele Debackere, 87 j.
†Koksijde, 9 december

Oswald Robyn, 75 j.
†Veurne, 10 december

Angela Jonckheere, 94 j.
†Veurne, 11 december

Marianne Debouvry, 69 j.
†Veurne, 12 december

Maria Vanbillemont, 89 j.
†Koksijde, 13 december

Nelly Dujardin, 87 j.
†Ieper, 13 december

Paul Blanpain, 71 j.
†Koksijde, 14 december

Philippe Bouveroux, 70 j.
†Koksijde, 15 december

Augusta Ceuppens, 87 j.
†Veurne, 15 december

Monique Bilco, 86 j.
†Koksijde, 15 december

Guy Ramaekers, 73 j.
†Veurne, 15 december

Monique Laurensis, 80 j.
†Koksijde, 16 december

Christiane Cardon, 65 j.
†Koksijde, 16 december

Paul Erard, 89 j.
†Ieper, 17 december

Laurent Mestdagh, 80 j.
†Zonnebeke, 17 december

Noël Vanhoirelbeke, 86 j.
†Veurne, 19 december

Olaf Persijn, 69 j.
†Veurne, 20 december

Chiara Trovato, 19 j.
†Koksijde, 20 december

Suzanne Krakowiak, 94 j.
†Veurne, 24 december

Jean Gunsbourg, 71 j.
†Ieper, 24 december

Hilda Hubrecht, 81 j.
†Koksijde, 26 december

Josée Cornelis, 90 j.
†Itter, 26 december

Liliane Giraldo, 86 j.
†Veurne, 27 december

Elza Marchal, 99 j.
†Koksijde, 27 december

burgerlijke stand
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casino

Vier een gezellig 
bezoek van De Dood 
Precies één jaar geleden ging de hond van broer 
en zus dood. Dus vieren ze nu feest. De taart is 
aangesneden, de limonade uitgeschonken en dan 
gaat de bel. Bezoek van De Dood. En toch is het heel 
gezellig. Ontdek een wonderlijke wereld waarin leven 
én dood samen worden gevierd. 

Stef Kamil Carlens 
tourt als  
One Man Band 
Stef is beeldend kunstenaar, zanger, muzikant, 
componist én producer. Hij was medeoprichter  
van dEUS en Zita Swoon en is nu op tournee als  
One Man Band. 

In zijn soloshows omringt Stef Kamil zich met een pak 
opmerkelijke instrumenten. Aan zijn voeten staat een 
houten basharmonium en percussie van schelpen 
en belletjes, rechts van hem een toren vintage 
synthesizers, orgels en drummachines en rond hem 
een reeks gitaren. Soms is hij met zeven instrumenten 
tegelijkertijd bezig. Stef Kamil staat alleen op het 
podium, maar het lijkt alsof er een volledige band 
speelt.

Tickets voor One Man Band op vrijdag 18 februari 
om 20 uur kosten 20 of 17 euro (-26 jaar). Reserveer 
op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99

Voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. Tickets 
voor deze voorstelling op zaterdag 5 februari om 
15 uur kosten 12 of 6 euro (-26 jaar). Reserveer 
op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99
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in woord en beeld

1
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1. TAALKR8 op bezoek in het gemeentehuis
Dit project van Arktos vzw biedt laagdrempelige en 
taalstimulerende activiteiten aan in o.a. Koksijde. 
TAALKR8 verbindt kinderen met het bestaande 
vrijetijdsaanbod in de streek én brengt de aanbieder 
samen met kinderen met taalnoden. Een mooi 
project dat onze beleidsmakers graag in de kijker 
zetten. Op 15 december overhandigden de kinderen 
een moodboard aan ons bestuur.

2. Kerstwensen voor het vaccinatiecentrum
De vrijwilligers van het vaccinatiecentrum Furnevent 
bleven tijdens de kerst- en eindejaarsperiode  
paraat om iedereen een derde prik te geven.  
De burgemeesters van Koksijde, Veurne en 
Nieuwpoort kwamen de centrumleiders en vrijwilligers 
bedanken voor hun extra inzet. 

3. Welzijnspakket voor wie het moeilijk heeft
In normale tijden organiseert het Sociaal Huis een 
groot kerstfeest voor senioren die weinig mensen 
zien tijdens de feestdagen. Het traditionele kerstfeest 
kon niet doorgaan, maar de gemeente vergat deze 
senioren niet. Tientallen vrijwilligers verrasten hen aan 
de deur: met een kerstpakketje, een wenskaart en 
een kerstroos, maar vooral met een deugddoende 
warme babbel. 

4. Opnames Focus & WTV met 
burgemeester
Op dinsdag 11 januari nam onze burgemeester 
een filmploeg van Focus & WTV mee door onze 
gemeente. Het doel? Een vooruitblik op al het 
moois dat Koksijde in 2022 zal realiseren. De dienst 
Archief, de beiaard in Oostduinkerke, Koksijde 
Golf ter Hille en de militaire basis passeerden de 
revue. Benieuwd? Bekijk alle afleveringen op 
www.koksijde.be/unieke-stadsprojecten-usp

5. Koksijde Golf ter Hille breidt uit  
met negen extra holes
Onze golf bestaat net tien jaar en kan uitstekende 
cijfers voorleggen. Per jaar spelen er meer dan 10.000 
golfers, er zijn 1.400 abonnees en 150 jeugdspelers. 
Door het succes is uitbreiding noodzakelijk.  
De gemeente kocht hiervoor 25 hectare aan om  
een uitbreiding met negen holes te realiseren.  
Als de uitbreiding achter de rug is, zullen er twee 
courses met achttien holes zijn.

3

4

5

41

https://www.facebook.com/arktosvzw/?__cft__%5b0%5d=AZUDxyY8k8XGMNnGjRe4t7qX0mgGvMU6ovUmwqu8gfWWDl_uApPC_ZDVbRdIPjJtGintvpmqaoowIXPAxwDy-r-VegAuQE4n7ZZ84xTugy7jpzEeR6XzSDGAqjB3jjaPhzZR9W9vZYwwCFR1nWaYFKTS48wiXgxCShGRjOGYxJr1Y9pR_1h_bVLEJMJIwqWfRrg&__tn__=kK-R
http://www.koksijde.be/unieke-stadsprojecten-usp


Herbeleef Lumineus Koksijde opnieuw: bekijk alle foto's online op www.tij-dingen.be

terugblik

5.000 bezoekers voor Lumineus Koksijde:  
een schot in de roos
Tijdens de kerstvakantie was er het totaalspektakel aan de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Het werd een 
succes, bijna alle voorstellingen waren volgeboekt. Geniet nog een laatste keer mee hoe de kerk een prachtig 
decor was voor het fantastische verhaal opgeroepen door onze lokale legendes. 

Elfde editie Knuffelduik verplaatst naar 9 april
Deze romantische bibberactiviteit vindt telkens plaats rond valentijn, maar deze keer zit de Knuffelduik in een 
paasjasje. Onze ijsberen duiken het koude Noordzeesop in op zaterdag 9 april. Haal alvast je paasattributen 
van onder het stof en noteer deze datum in je agenda. 
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toerisme

Shop met je hart tijdens 
Chaussée d’amour
Op zaterdag 12 februari stralen de winkels in de Zeelaan liefde uit.  
Onze handelaars zorgen voor warme en liefdevol aangeklede etalages. 
Leggen de winkeliers je in de watten met lekkers, cadeautjes of kiezen 
ze voor een ander extraatje? Ontdek het tijdens Chaussée d’amour, 
je shopt er in valentijnsfeer. Ontdek de romantische straatanimaties 
en muziekgroepjes. Om 18.30 uur vindt een liefdesvuurwerk plaats op 
de stranden van Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald. 
Sluit deze gezellige dag af op restaurant en geniet van een culinair 
valentijnsmenu. Wie weet wordt het een pikante avond?

Geen carnaval  
in Koksijde
Door de coronasituatie zijn 
grote evenementen zoals 
de carnavalstoet helaas niet 
mogelijk. Het gemeentebestuur 
boog zich over een alternatief 
programma, maar ook dat 
bleek niet haalbaar. De kernen 
van Koksijde worden, net als in 
2021, feestelijk aangekleed.  

Koop nu je tickets voor  
Night of the Proms Summer Edition 
De eerste namen voor de derde 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. Lees meer over 
de artiesten en andere gente di mare op www.tij-dingen.be.  
Tickets koop je via summeredition.notp.com
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wedstrijd

Ontdek de winnaars van Koksijde Fonkelt

Vakjury 
Koksijde
	Â Handelszaak: La Vigie (1)
	Â Balkon: Yves Martien
	Â Gevel: Freddy Verelst
	Â Voortuin: Damien Moenaut

Oostduinkerke en Wulpen
	Â Handelszaak: West-Littoral (2)
	Â Balkon: Pierre Boghmans
	Â Gevel: Glen Viaene
	Â Voortuin: Cindy Debal

Sint-Idesbald
	Â Handelszaak: Mare Nostrum
	Â Balkon: Jo & Patricia Maris-Duchateau
	Â Gevel: Bernard Leys
	Â Voortuin: Christophe Fournier

Publieksprijs
	Â Koksijde: Horizon Lointains
	Â Oostduinkerke en Wulpen: Wellness & Beauty Amyris (3)
	Â Sint-Idesbald: Happiness & Flowers by Fran

Ontdek alle laureaten op www.tij-dingen.be.  
Winnaars mogen hun prijs persoonlijk afhalen in het toerismekantoor van Koksijde t.e.m. zondag 1 mei.

1
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de fakkel

De fakkel van Koksijde: 
Sophie Dewulf

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je 
doet en waar je vandaan komt.
Sophie Dewulf: “Ik ben 50 jaar en het is gek om die 
leeftijd te beseffen, want ik voel me nu levendiger 
dan ooit. Ik woon al bijna heel mijn leven in Koksijde. 
Ik ben de gelukkige mama van vier kinderen: één 
zoon en drie dochters. De tijd dat ze alle vier het huis 
vulden, lijkt pas gisteren. Nu zit de jongste al in het 
vijfde middelbaar. Ik probeer zo bewust mogelijk te 
genieten van elk moment dat ze er zijn. Ik ben erg 
begaan met de medemens en gedreven om te 
helpen waar mogelijk”

T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Sophie: “Wandelen en lopen in de duinen en aan 
zee helpen me om mijn gedachten stil te zetten en 
de essentie te voelen. Het mag ook wat steviger: 
je fysieke grenzen opzoeken in de sportclub geeft 
je brein rust. En dat heb ik nodig. Als je niet tijdig 
inziet dat je zelf ook rust nodig hebt, ben je sneller 
opgebrand. Dat heb ik in 2021 pijnlijk genoeg 
ervaren.”

T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Sophie: “Muziek. Daar geniet ik immens van: platen 
uitzoeken of naar een optreden gaan. Ik probeer 
elke maand minstens één culturele activiteit in te 
plannen: een museum, een dansvoorstelling of een 
goeie film. Voedsel voor mijn innerlijke mens. Bewust 
tijd maken voor ontspanning biedt tegengewicht 
aan mijn andere passie: mijn werk. Ik lees en studeer 
graag en specialiseerde me in de meerwaarde van 
natuurlijke stoffen in de gezondheidszorg. Ik vind het 
belangrijk om de juiste kennis bruikbaar te maken 
voor de medische professional die zoekt naar extra 
mogelijkheden voor patiënten.”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Sophie: “Hier kan je ademen. De zeewind brengt 
zuurstof en de lucht ruikt zo lekker. De afwisseling 
tussen de duinen, de loofbosjes en de zee. Ook de 
Koksijdse mentaliteit is prettig: leven en laten leven. 
Het is hier goed en we gunnen dat aan elkaar. Ik 
hoop dat onze jonge mensen in de toekomst de kans 
krijgen om hier te blijven als ze dat willen.”

T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen 
of te verhuizen?
Sophie: “Ik ben net als mijn kinderen een kind van 
Koksijde. Als je hier bent opgegroeid, zit deze plek in 
je bloed. En toch… hoewel ik verknocht ben aan mijn 
thuis, dacht ik er al over na om naar het buitenland te 
verhuizen. Om te ontsnappen aan de prestatiedruk 
en de rush waar onze maatschappij ons toe verleidt… 
maar dat zou dan al een plek moeten zijn die zich 
kan meten met Koksijde. Dus ik blijf, zolang ik kan en 
mag.”

T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van 
jou en waarom?
Sophie: “In deze tijden hebben ondernemers het 
niet gemakkelijk, we moeten ze steunen waar 
mogelijk. Van één onderneming heb ik het voorbije 
jaar erg veel genoten: Wave Health Club in 
Oostduinkerke. Van het ruime sportaanbod, zowel in 
groep als individueel en van de gezelligheid en de 
no-nonsensestijl in de Wave waar je gewoon jezelf 
kan zijn. Ik geef dan ook graag de fakkel door aan de 
gedreven eigenaar: Johan Vanhoutte.”

Lees meer op www.tij-dingen.be

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. Ingrid Deturck kreeg de fakkel in 
januari en gaf die door aan Sophie Dewulf.
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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.

 leslie.Laureys
 Oostduinkerke

 Ellen Claesen
 Oostduinkerke

 aaadrixxx
 Koksijde

 z.amtiste
 Sint-Idesbald

 melissa_duysburgh
 Oostduinkerke

 carinepatfoort
 Oostduinkerke

 _breezz_
 Koksijde

 Matyas._.varga
 Koksijde

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Burgerparticipatie: 
iedereenmee.koksijde.be

Heb je een zot idee? Dat is goed nieuws, want we willen jou 
zoveel mogelijk bij het beleid of bij specifieke projecten betrekken. 
Via iedereenmee.koksijde.be kan je elk moment een idee 
achterlaten of een vraag stellen. Op de homepagina zie je welke 
processen actief zijn of hoe de timing er uitziet. 

Hoe log ik in op het platform? Log in door je aan te melden met 
je voornaam, naam en e-mailadres. Je kunt ook je Google- of 
Facebook-account gebruiken. Alleen je naam en voornaam zijn 
zichtbaar. Op de homepagina zie je welke processen actief zijn of 
in welke fase een proces zich bevindt. 

Volgende editie
	Â Koers in Koksijde op 18 maart: Bredene Koksijde Classic
	Â Doe mee met De grote Schelpenteldag 
	Â Tij-dingen zorgt opnieuw voor bloemenzaadjes: knip de bon uit! 

Lees de XL-versie van Tij-dingen  

online: www.tij-dingen.be

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

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

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

Tij-dingen ging in druk op 20 januari.
Met wijzigingen na die datum kon de 
redactie geen rekening houden.

Getijden februari
dag hoogwater laagwater

di 1 00:45 en 13:04 07:36 en 19:55

wo 2 01:25 en 13:46 08:19 en 20:36

do 3 02:05 en 14:29 09:01 en 21:17

vr 4 02:47 en 15:13 09:43 en 21:58

za 5 03:31 en 15:59 10:26 en 22:40

zo 6 04:16 en 16:48 11:09 en 23:22

ma 7 05:04 en 17:38 11:53

di 8 05:55 en 18:30 00:05 en 12:41

wo 9 06:49 en 19:26 00:54 en 13:35

do 10 07:51 en 20:34 01:56 en 14:38

vr 11 09:06 en 22:03 03:15 en 15:54

za 12 10:36 en 23:13 04:51 en 17:20

zo 13 11:35 en 23:59 05:57 en 18:18

ma 14  12:16 06:44 en 18:59

di 15 00:36 en 12:49 07:20 en 19:29

wo 16 01:05 en 13:17 07:50 en 19:54

do 17 01:30 en 13:44 08:18 en 20:23

vr 18 01:57 en 14:15 08:50 en 20:58

za 19 02:28 en 14:49 09:26 en 21:36

zo 20 03:03 en 15:26 10:04 en 22:16

ma 21 03:42 en 16:07 10:44 en 22:16

di 22 04:23 en 16:51 11:26 en 23:38

wo 23 05:10 en 17:43  12:12

do 24 06:08 en 18:52 00:26 en 13:08

vr 25 07:24 en 20:14 01:33 en 14:19

za 26 08:48 en 21:39 02:55 en 15:38

zo 27 10:15 en 23:00 04:29 en 17:09

ma 28 11:26 en 23:53 05:47 en 18:13

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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03.02   Bruno Vansina Quintet - 12/12

05.02   hetpaleis & De Nwe Tijd / Freek Vielen - Doe de groeten aan de ganzen (6+)

12.02   Les Rois Vagabonds (FR) - Concerto pour deux clowns UITVERKOCHT

15.02   GN / MC Guy Nader & Maria Campos - Set of Sets (Bij de Buren)

17.02   Bert Gabriëls en sidekicks Johnny Trash & Jeroen Verdick - #Eindejaars 3 

18.02   Stef Kamil Carlens - One Man Band

19.02   JR.CE.SA.R, KVS & NNT - Dear Winnie, (Bij de Buren)

25.02   Alexander Vantournhout / not standing - Through the Grapevine

05.03   Brihang

18.03   Het nieuwstedelijk - Surfer Rosa Begijntje

24.03  Wouter Deprez - Speech UITVERKOCHT  

25.03  Wouter Deprez - Speech UITVERKOCHT  

26.03   L’Alba - À principiu (Corsica)

31.03   Rachid Ouramdane - Corps Extrêmes (Bij de Buren)

03.04   Atelier Glip - Nachtdieren (8+)

16.04   Theater FroeFroe - ODYSSEE De lange weg naar huis 

22.04   Han Solo - Retro

23.04   Geike + Hydrogen Sea (double bill)

13.05   Dylan 80

14.05   Stefaan Van Brabandt, Frank Focketyn 

  & Sien Eggers - Sartre & de Beauvoir

20.05   Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Claire 

  Chevalier - Piano Works Debussy

25.05   Adriaan Van den Hoof - ‘t Zal  schoon zijn als het af is

28.05   Lazarus - Misdaad en straf of  

  De raadselachtige moord op twee oude wijven

04.06   Studio Orka - Het Pentaccordeon (6+)

05.06   Studio Orka - Het Pentaccordeon (6+)

08.06  Bart Van Loo - De Bourgondiërs UITVERKOCHT

ELKE WOENSDAG FILMAVOND 
(CinemaCasino & De Andere Film)

Info & tickets: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99

VOORJAAR 2022

In onzekere tijden is cultuur hét medicijn waar we allemaal naar snakken! 

Een regelmatige injectie theater, muziek of dans verlicht het gemoed en geeft een flinke dosis energie. Ook in het voorjaar van 

2022 ontvangt het cultuurcentrum je in alle veiligheid. Het Casinoteam heeft nog heel wat moois in petto. 

cultuurcentrum CasinoKoksijde

KOKSIJDE ♥CULTUUR
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