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Koksijde verbeeldt
Watertoren wordt toegankelijk
Onze jeugddienst zoekt nog animatoren
Kort nieuws uit Koksijde
Dementie: waarop moet je letten?
NAVIGO-museum stuurt collectie uit
Nieuws en leestips uit de bib
Getuigenissen uit De Rozenkrans

King Lear: OTO is (meer dan) dertig jaar jong
Vereniging in de kijker: Coxypics
Lokale Primavera komt aan in Koksijde
Verover jouw stek op Night of the Proms
De Fakkel van Johan Vanhoutte

Belangrijk: activiteiten en corona
Op het moment dat Tij-dingen in druk ging,
waren de coronamaatregelen voor maart
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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lente.
Zet de bloemetjes
Het is

buiten, letterlijk en figuurlijk

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Home Sacré Coeur
Op de oorspronkelijke foto zie je het toenmalige
Home Sacré Coeur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
was daar een burgerlijk hospitaal gevestigd.
Toen was het gebouw nog eigendom van architect
Albert Nazy, die van 1910 tot 1940 in Sint-Idesbald
woonde. Mei 1917 luidde het begin in van dagelijkse
granaten- en bommenregens in de buurt waardoor
het hospitaal verhuisde naar het Doorntje in Leisele.
Later kochten de Zusters van Barmhartigheid
van Ronse het gebouw en fungeerde het als
vakantiekolonie. In 1967 werd het gebouw verkocht
aan handelaars. Op 29 maart 1988 werd Top Vakantie
de nieuwe eigenaar. Zij gebruiken het nog altijd als
locatie voor jongerenvakanties.

Home Emmaüs
Anno 2022 zijn er verschillende aanpassingen
gebeurd, o.a. om te voldoen aan de normen rond
brandveiligheid. Door de historische waarde van dit
gebouw werd Home Emmaüs toegevoegd aan de
lijst met viersterrenwoningen.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto of heb je
zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke
of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar?
Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of
caroline.vandenberghe@koksijde.be

Info: www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Onroerenderfgoedgemeente
Koksijde voert een onroerenderfgoedbeleid. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk
instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke
restauratiepremie.
Info: 058 53 21 05. Lees meer op www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente
En natuurlijk ook: www.tij-dingen.be
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voorwoord

De burgemeester
aan het woord
De lente is in zicht. Planten, dieren en mensen
schudden de donkere dagen van zich af. De ideale
timing ook om je groene vingers uit te testen.
Vandaar dat in deze Tij-dingen een bon zit voor een
zak bloemzaadjes. Goed voor 10 m² bloemenpracht.
Nog meer voorjaarsnieuws: op 18 maart doet de
lokale Primavera Koksijde aan. De start van de
voorjaarsklassiekers.
Tij-dingen: U bent ook voorzitter van Aquaduin.
Daar staan mooie projecten op de planning?
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“De watertoren nabij Sunparks wordt publiek
toegankelijk en daarom wordt hij in een nieuw jasje
gestoken. De constructie krijgt een trap van 40 meter
hoog, een lift en zelfs een panoramische wolkenkamer.
De toren is een baken, een soort vuurtoren, voor
toeristen die Koksijde en Nieuwpoort bezoeken.”
T-d: Onze bibliotheek geeft elke maand
boekentips. Hebt u een favoriete auteur?
Burgemeester: “De boeken van Agatha Christie
en dan vooral de avonturen van Hercule Poirot.
Death on the Nile en Murder on the Orient Express
zijn klassiekers. Wist je trouwens dat het typetje
van Hercule Poirot gebaseerd is op de Belgische
rijkswachter Jacques Hornais? Hij vluchtte tijdens de
Eerste Wereldoorlog naar Engeland. In mijn boek over
WO I heb ik het over die Belgische vluchtelingen.”
T-d: Maart is ook het begin van de
voorjaarsklassiekers. Met de Bredene Koksijde
Classic op 18 maart heeft Koksijde een eigen
wielerklassieker?
Burgemeester: “Uiteraard. Koksijde is een wielergekke
gemeente. De Duinencross was al een begrip en
deze koers ondertussen ook. Ik ben van plan om er
een hele koersdag van te maken: beginnen met
een ontbijt aan de start in Bredene, dan lunchen op
de Kemmelberg met een paar vrienden en zorgen
dat ik op tijd terug ben voor de plaatselijke rondes
in Koksijde. Het wordt ook een hoogdag voor onze
schepen van Sport, Dirk Dawyndt, hij is nog zotter
van koers dan ik.”

T-d: De midden- en oostkust hebben al langer
overlast van broedende meeuwen op daken.
Wat raad je ons aan om dat hier te voorkomen?
Burgemeester: “Installeer voorzieningen op je dak
die meeuwen weren en zorg er vooral voor dat
meeuwen geen eten vinden in onze straten.
Gebruik containers voor je afval zodat de
meeuwen geen gratis voedsel vinden. Heb je
geen afvalcontainer? Gebruik dan één van de
semiondergrondse containers. Die hebben steeds
meer succes.” (lees meer op p. 29)
T-d: Het vaccinatiecentrum gaat binnenkort dicht?
Burgemeester: “Dat klopt. Het coronaverhaal loopt
op zijn einde en ik ben voorzichtig optimistisch.
Want er is altijd die maar, dat hebben we in het
verleden al ondervonden. Op 31 maart sluit
vaccinatiecentrum Furnevent en hopelijk kunnen we
corona dan aanpakken zoals een griepepidemie.
Ik wil de vele vrijwilligers nogmaals bedanken
voor hun inzet en ik ben trots dat Koksijde
altijd het voortouw heeft genomen in de
vaccinatiecampagne. Toch een mooie prestatie.”
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bestuur

Bevolkingscijfer:
daling met
acht personen
Op 1 januari 2022 telde Koksijde
21.846 inwoners. Vergeleken met
vorig jaar betekent dat een daling
van acht inwoners of 0,03 procent.
In de loop van vorig jaar heetten
we 1.596 nieuwe inwoners welkom
in Koksijde. 1.379 mensen verhuisden
naar een andere gemeente.
Dat komt neer op een positief
migratiesaldo van 217 personen.
Vorig jaar was er geen
geboorteoverschot - er werden
77 baby’s (44 meisjes en 33 jongens)
ingeschreven, terwijl 302 vrouwen
en mannen overleden. Dat is een
natuurlijk verlies van 225 personen.

Kies bewust voor
Politie Westkust
Zoek je de job van je leven? Dat is
fantastisch nieuws, want we zoeken
politie-inspecteurs. Eerst doorloop je enkele
selectieproeven in Brussel: je krijgt er
o.a. taal-, redeneer- en sporttests.
Er zijn ook persoonlijkheidstesten en een
medische proef. De doorlooptijd bedraagt
maximaal 18 weken. Ben je geslaagd?
Dan kan je solliciteren bij Politie Westkust.
Na een positief selectiegesprek begint je
opleiding met de garantie dat je hier aan
de slag blijft. Overtuigd? Kom langs op
zaterdag 2 april of maandag 4 april in het
politiehuis, voor het infomoment. Schrijf je in
via PZ.Westkust.HRM@police.belgium.eu.
Deel mee wanneer je wil komen.

Ken jij het digitaal afsprakenloket
van PZ Westkust al?
Sinds kort kan je online een afspraak
maken om aangifte te doen bij de politie.
Hoe doe je dat concreet? Surf naar
www.politiewestkust.be en klik onderaan op
doe aangifte. Kies daarna waar je dat wil
doen en ten slotte volg je deze stappen om
je booking af te handelen: 1. selecteer een
service, 2. kies een datum/tijdstip, 3. voeg
je gegevens toe, 4. klik op reserveren.
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Ontwerp voor Watertoren Groenendijk is klaar
Vorig jaar maakte Aquaduin bekend dat de watertoren opengaat. Ondertussen is het ontwerp klaar.
Aquaduin kreeg daarvoor professionele ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen en de
Kwaliteitskamer, een commissie die gratis advies geeft aan publieke West-Vlaamse projecten.
Er werd gekozen voor een ontwerp
van TM Johansen Skovsted Arkitekter
en Veldhuis Architectuur, met een
externe trap van 40,8 meter hoog en
een lift. De bijkomende structuur geeft
bezoekers vanaf de trap verschillende
perspectieven op de toren en het
landschap. Tussen de nieuwe structuur en
de watertoren zijn maar drie raakpunten
voorzien waardoor de ingrepen aan de
elegante watertoren minimaal zijn.
Wolkenkamer
De ruimte onder het dak wordt
omgebouwd tot wolkenkamer:
een polyvalente ruimte voor de
lokale gemeenschap voor lezingen,
tentoonstellingen, educatieve projecten
of als uitkijkpost en ontmoetingsplek.
Rondom de bestaande trap komen een
toilet, bergruimte en een kleine bar. De
voorlopige oplevering van de werken is
voorzien voor de eerste helft van 2024.
Benieuwd naar meer 3D-beelden?
Bekijk www.tij-dingen.be

Ga je op reis?
Wij houden de wacht
Vertrek met een gerust gevoel op vakantie en vraag
afwezigheidstoezicht aan. Tijdens je afwezigheid houden onze
gemeenschapswachten en de lokale politie toezicht op je
woning. Het is gratis en eenvoudig (minstens een week voor je
vertrekt) aan te vragen bij de lokale politie. Prettige reis!
Info: 058 53 30 41 - jens.mares@koksijde.be
Meer: www.tij-dingen.be
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Dijk in Wulpen wordt groener en veiliger
De heraanleg van de Dijk in Wulpen is goedgekeurd, het gaat om het stuk tussen de Veurnekeiweg,
kant Veurne, en huisnummer 28. Ook de aansluiting richting Nieuwpoort krijgt een nieuwe look.
Enkele jaren terug werd de voormalige gewestweg overgedragen aan de gemeente.
Wulpense vaart
De Veurnekeiweg is bijna volledig verhard en dat geeft Koksijde de kans om te kiezen voor meer groen en te
ontharden. De rijweg wordt versmald en voorzien van een veilig, afgescheiden fietspad. Er komen ook riolen.
Dankzij de herinrichting spreken we binnenkort, in navolging van de Damse vaart, van de Wulpense vaart.
Studiebureau Cnockaert maakte de plannen op en de procedure (o.a. aanbesteding) loopt momenteel.
De geschatte kostprijs bedraagt 2,7 miljoen euro. Voor het fietspad zijn er subsidies.
In totaal wordt 3.900 m² aan verharding opgebroken. Daarvan wordt er 3.500 m² groen.
Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder. Koksijde informeert je zo goed
mogelijk over de planning. Het meest recente overzicht vind je op www.koksijde.be/wegenwerken

Geef zorgverleners een gratis parkeerplaats
Beschik je over een garage of inrit? Geef zorgverleners dan
de mogelijkheid om er te parkeren terwijl ze iemand helpen.
Zorgverleners vinden moeilijk een parkeerplaats dichtbij hun
patiënt. Wil je helpen? Meld je aan in het Sociaal Huis of
surf naar www.koksijde.be/hartje-voor-de-zorg.
Dan krijg je een sticker die je plakt aan je garage of inrit.
Zorgverleners die geïnteresseerd zijn om deze
parkeerplaatsen te gebruiken, melden zich aan in het
Sociaal Huis of via de weblink hierboven. Dan ontvang je
een parkeerkaart waarop je je gsm-nummer invult,
voor als de eigenaar plots dringend weg moet.
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jeugd

Beleef een fantastische
zomer als animator

Opvang nodig in
de paasvakantie?

Ben je minstens 15 jaar? Woon je in Koksijde? Droom
je ervan om tijdens de vakanties als monitor op onze
speelpleinwerking te staan? Dan hebben we goed
nieuws voor jou.

Schrijf je kind dan in voor De Speelveugel.
Deze speelpleinwerking biedt een
gevarieerd activiteitenaanbod aan voor
lagereschoolkinderen (eerste tot en met
zesde leerjaar).

In juli organiseert De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een
extra cursus animator in Lombardsijde en ze houden vijf
plaatsen vrij voor Koksijdse jongeren. Voor jou dus.
Snel zijn is de boodschap.
Nog niet overtuigd? Koksijde betaalt de helft van je
inschrijvingsgeld terug (als je geslaagd bent voor je attest).
En het houdt niet op. Ook je stage kan je daarna bij
onze speelpleinwerking lopen én tegen een vergoeding.
Fantastisch toch?

De inschrijvingen starten op 14 maart om
18.30 via www.koksijde.be/webshop.
De Speelveugel is een plek waar kinderen
zich naar hartenlust uitleven, in een veilige
omgeving, onder toezicht van monitoren.

Schrijf je nu in: sam@speelplein.net
Meer info op www.tij-dingen.be

Een plaatsje bemachtigen voor de
zomervakantie? Dat kan vanaf 2 mei.
Info: jeugddienst@koksijde.be, 058 53 34 44
of www.koksijde.be/speelveugel

Doe mee met de eerste grote Gezinsbond-jeugdquiz
Kinderen van 9 tot 16 jaar testen hun kennis in groepen van vier. De quiz vindt plaats
op zondag 13 maart (14-16 uur) in feestzaal Witte Burg. Kies een ludieke groepsnaam en
schrijf je voor 6 maart in via oostduinkerkewulpen.gezinsbond.be.

oksijde kort

Vrijdagmarkt Koksijde verhuist
vanaf 18 maart
Vanaf 18 maart verhuist de wekelijkse vrijdagmarkt
in Koksijde (door de Bredene Koksijde Classic en de
geplande werken in de Jaak van Buggenhoutlaan).
Voor marktaankopen kan je tot en met 30 juni (van 8 tot
13 uur) terecht op de vroegere locatie: het stuk van de
Zeelaan tussen het rondpunt De Poort en de Koninklijke
Baan. De Oostduinkerkse dinsdagmarkt (8-13 uur) vind je
tot eind maart voor de Sint-Niklaaskerk.

In memoriam:
tenniscoryfee Marc Jacob

Maak kennis met
kunstconcept Art & Wine
De werken van kunstenares Margrit
Van Nuffel kregen al een mooie plek
in ons straatbeeld. Voorbeelden zijn
Man met fiets (Zeedijk Oostduinkerke),
de Kletsende vissersvrouwen
(Europaplein) en Vogelvrij (Koksijde
Golf ter Hille). Ze is de weduwe van
beeldhouwer Piet Florizoone.
De galerij in de Dorpstraat (36) is
gratis toegankelijk, behalve op
dinsdag. Download onze Erfgoedapp
en je vindt alle Kunst op straat terug.
Meer op www.tij-dingen.be
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Marc was jarenlang de bezieler
van de Flanders Ladies Trophy.
Het tennistoernooi groeide uit tot
een 25.000 dollartoernooi en is al
34 jaar een gevestigde waarde in
Koksijde. Op 11 september 2021 werd
Marc Jacob voor zijn inzet gehuldigd
in het gemeentehuis. Hij kreeg
toen ook de eretitel van sportief
ambassadeur van onze gemeente.
Marc was sinds 1995 betrokken bij de
Flanders Ladies Trophy. Hij overleed
op 24 januari.

Wandel mee tijdens Earth Hour
Elk jaar vraagt WWF aan huishoudens en bedrijven
om op de laatste zaterdag van maart gedurende
één uur de verlichting te doven en elektrische
apparaten uit te schakelen. Een ideaal moment
voor een avondwandeling. Wapen jezelf met een
zaklamp en stevig schoeisel voor deze wandeling in
de Schipgatduinen. Achteraf krijg je een kop verse
soep en als afsluiter zet sterrenwacht De Sterrenjutter
de deuren open. Wanneer? Op zaterdag 26 maart
van 19.30 tot 21.30 uur, vertrek aan het Duinenhuis,
schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be

Jurrie Delporte is
Krak van Koksijde

Brandweer Westhoek
zoekt jou
Ook in 2022 zoekt Brandweer
Westhoek vrijwilligers voor
Koksijde en Oostduinkerke.
Krijg je graag uitleg hierover?
Tijdens een infosessie verneem
je alles. Van hoe je solliciteert
bij Brandweer Westhoek tot het
leven als brandweervrijwilliger.
Schrijf je nu in via
vrijwilliger.brandweerwesthoek.be
Wanneer? In Koksijde op dinsdag
26 april om 20 uur in brandweerpost
Koksijde (Zeelaan 37).
In Oostduinkerke op dinsdag
26 april om 20 uur in brandweerpost
Oostduinkerke (Schoolstraat 6).

De 48-jarige muzikale duizendpoot
maakt al 25 jaar deel uit van het
slagwerktrio Imperior de Percusion.
Op www.tij-dingen.be lees je een
interview met de drie heersers van
het slagwerk. Jurrie is vooral bekend
als stichter van paradekorps El Fuerte.
Daarnaast zie je hem ook bij de
K. Harmonie Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke. Jurrie woont in KoksijdeDorp met zijn echtgenote Sofie, hij heeft
drie dochters: Sara, Silke en Anouk.

Eén team.
Eén familie.
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senioren

Wanneer vergeetachtigheid een ziekte wordt
Dementie is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen die bij ouderen problemen met het geheugen
veroorzaken. Er zijn verschillende vormen van dementie, de bekendste is alzheimer. De eerste verschijnselen
verschillen per persoon en per type van aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het
zogenaamde niet-pluisgevoel aan.
Aanleiding zijn subtiele, maar
terugkerende geheugenklachten,
gedragsproblemen en veranderingen
in karakter. Alles waar iemand
het hoofd bij moet houden, kost
een persoon met dementie extra
inspanning: een televisie-uitzending of
een gesprek volgen, plannen maken.
Geleidelijke veranderingen
Deze veranderingen doen zich niet
van de ene dag op de andere voor.
Bij de ziekte van Alzheimer treden
de eerste verschijnselen meestal
geleidelijk op. Bij vasculaire dementie
(m.b.t. de bloedvaten, red.) zijn
deze veranderingen vaak abrupter.
De verschijnselen van dementie
worden vaak duidelijker naarmate
de dementie vordert.
Vormen van dementie
Doorgaans is dementie chronisch en groeiend. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is
niet altijd zo. De stemming, persoonlijkheid en ook het gedrag kunnen veranderen.
Â Ziekte van Alzheimer: de zenuwcellen van de hersenen sterven geleidelijk af. Alzheimer begint heel
geleidelijk en het eerste symptoom is vaak geheugenverlies. De eerste tekenen doen zich gemiddeld voor
rond 65 jaar.
Â Frontotemporale dementie: een verzamelnaam voor verschillende vormen. Bij één groep zijn er vooral
taalproblemen, een andere subgroep vertoont voornamelijk gedragsstoornissen. De eerste kenmerken zijn
vaak veranderingen in het gedrag en persoonlijkheid.
Â Vasculaire dementie: het gevolg van een gebrekkige doorbloeding. Het gaat om patiënten die bv. werden
gereanimeerd na een hartstilstand of die een beroerte (herseninfarct) doormaakten.
Â Diffuse Lewy Body Disease (DLBD): een ziekte tussen de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.

Wil je meer weten over: dementie, de Praatgroep dementie of mantelzorg(premie)?
Contacteer senioren@koksijde.be, katleen.calcoen@koksijde.be of 058 53 43 42

12

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 7 maart 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.

Leer nieuwe
mensen uit je
buurt kennen
Wil je graag mensen ontmoeten?
Heb je nood aan extra sociaal
contact? Kom dan naar de
koffienamiddag in jouw buurt.
Â Vrijdag 11 maart in 't Oud Klooster
(Strandlaan 239, senioren uit
Sint-Idesbald)
Â Woensdag 16 maart in de Willem
Elsschotzaal (bibliotheek, senioren
uit Koksijde-Bad)
Â Vrijdag 25 maart in 't Oud Schooltje
(Kerkstraat 20A, senioren uit
Koksijde-Dorp)
Â Vrijdag 22 april in Cust'O (Albert-ILaan 56, senioren uit Oostduinkerke)
De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
SAMEN ZORGEN, een project van
het Sociaal Huis, organiseert deze
namiddagen.
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musea

Hoe was het leven in de
middeleeuwse Duinenabdij?
Een gids leidt je rond tussen de eeuwenoude muren en neemt je
honderden jaren mee terug in de tijd. Een reis naar het tijdperk van
monniken en abdijen. Ontdek hoe de duinheren leefden en wat ze
deden om zich te ontspannen.
Wanneer? Op woensdag 2 maart om 10.15 uur. De toegang is
inbegrepen in je museumticket (en dus gratis voor Koksijdenaars),
reserveer je ticket via www.tenduinen.be, mondmaskers verplicht

Muziektheater:
verhalen uit de
duinen
In het Vanneuvillehuis is het op
donderdag 3 maart extra gezellig.
Dan vertelt Ariane Vyvey oude
verhalen over Koksijde terwijl
ze muzikaal wordt begeleid
door Stefaan Demoen.
Het Vanneuvillehuis was de plek
waar wijlen Walter Vilain woonde,
schilderde en zijn werken toonde.
In deze gezellige setting brengt dit
Koksijdse duo twee lokale verhalen
om van te smullen.
Wanneer? Op donderdag 3 maart
om 14 en 15.15 uur. Voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar en
volwassenen.
De toegang is gratis.
Schrijf je in via www.tenduinen.be

Maak een draak
van een tekening.
Of juist niet…
… want striptekenaar Steven De Rie leert je hoe je een
draak tekent. Steven, bekend van de stripreeks Urbanus,
helpt je om middeleeuwse draken op papier zetten.
Schrijf je in via www.tenduinen.be
Wanneer? Op woensdag 2 maart om 14.30 uur.
Voor kinderen van 8 tot 13 jaar.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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NAVIGO-collectie schittert in andere musea
Amsterdam, Antwerpen, Oostende, Nieuwpoort en Gent: in al deze steden bewonderde je vorig jaar
prachtstukken uit de NAVIGO-collectie. Het museum zelf blijft nog even dicht, maar de objecten verdwijnen
niet uit het zicht. Integendeel, verschillende stukken staan als bruiklenen ergens anders in de spotlight.
In binnen- en buitenland.
Bruiklenen: wat is dat?
Een museumcollectie is van iedereen. Zoveel mogelijk mensen moeten ervan genieten. Omdat een
museum nooit alle objecten kan tonen, maakt bruikleenverkeer deel uit van de werking van een museum.
Objecten worden uitgeleend aan andere instellingen. Aan zo’n bruikleen zijn voorwaarden verbonden.
Eisen rond bewaarcondities, verzekeringen en transport worden daarom vastgelegd in een officiële
bruikleenovereenkomst.
Affichereeks Eet Vis reist het land rond
De afgelopen tijd kende het NAVIGO-museum een druk bruikleenverkeer. Vooral de kleurrijke Eet Vis-affiches
zijn gegeerde objecten. Ze pronkten tot begin november 2021 in Onze IJslandvissers om daarna direct door te
reizen naar het Industriemuseum in Gent. Daar maken ze tot eind augustus 2022 deel uit van de tijdelijke expo
Kassa, Kassa! over de geschiedenis van consumptie en distributie in ons land.
De affiches dateren uit de jaren 1940 en werden uitgegeven door de Propagandacommissie voor een grooter
vischverbruik. Het doel? Verse zeevis promoten als een gezonder alternatief voor vlees. Vis werd zo minder het
voorrecht van de rijken. De propagandacommissie zette dan ook specifiek de democratische visgerechten in
de kijker. Zelfs een pieterman kon volgens een Eet Vis-kookboek uit 1953 dienst doen als vervanger voor tong.
Calcium, jodium en proteïnen kreeg je er gratis bij.
Wil je graag de bruiklenen van het NAVIGO-museum achterna reizen?
Â MAS Antwerpen: expo Antwerpen à la carte
Â Industriemuseum Gent: tentoonstelling Kassa, Kassa!
Â Venetiaanse Gaanderijen Oostende: expo Tournée Littorale
Â Vismijn Nieuwpoort: permanente expo Zaal Verbanck

15

camping cultuur

Kom naar de winterdrink in jouw wijk
Op zaterdag 19 maart vanaf 11 uur geniet je van een heerlijke tas warme soep, muziek en randanimatie in
jouw buurt. Wist je dat Camping Cultuur in een nieuw jasje zit? Sta op de eerste rij bij de lancering van ons
mobiel cultuur- en buurthuis. Dan ontdek je meteen waarmee Camping Cultuur jou dit jaar verrast.
We komen naar jouw buurt, want Camping Cultuur zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen
buurtbewoners. De eerste halte is de Silicowijk (speelplein tegenover de Molenstraat).
Programma Silicowijk
Â 11 uur: onthulling caravan en voorstelling programma van Camping Cultuur 2022
Â On The Move, de mobiele minifanfare
Â Ballonplooien, poëtisch kapsalon & grime
Â Veel ambiance
Praktisch
Â Gratis toegang
Â Doorlopend van 11 tot 15 uur
Benieuwd of Camping Cultuur binnenkort neerstrijkt in jouw wijk? Hou dan
zeker onze kanalen in de gaten. Op het moment van publicatie, waren de
coronamaatregelen nog niet bekend.
Info
Â Chiara Sartor (0499 86 51 99 - chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be)
Â Nathalie Martens (nathalie.martens@koksijde.be)
Â www.koksijde.be/campingcultuur
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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? Aarzel niet en doe
mee. Deelnemers krijgen (met de post) gedrukt
promomateriaal zoals wegwijzers, affiches en
uitnodigingskaarten opgestuurd.
Â Professionele én amateurkunstenaars kunnen zich
inschrijven tot 7 maart.
Â Is Atelier in Beeld iets voor jou? Check de
voorwaarden om deel te nemen op
www.tij-dingen.be
Â Het atelier is gratis open voor het publiek op 13,
14 en 15 mei. Later meer info over de deelnemers.

Erfgoed is kinderspel: speel je mee?
Kinderspelen zijn van alle tijden
en universeel. Spelletjes zijn een
deel van onze opvoeding en
waardevol erfgoed.
Wil je terug naar je kindertijd?
Op Erfgoeddag krijg je de kans.
Breng je (klein)kinderen mee naar
cultuurcentrum CasinoKoksijde op
zondag 24 april en toon hoe jij je
vroeger amuseerde. Wij zorgen
voor attributen, animatie en
ambiance. Erfgoed is kinderspel
en dat laten we zien.

© Westhoek Verbeeldt - Patrick Verleene
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maart is jeugdboekenmaand

Helden en schurken
zijn de baas
Boeken over helden en antihelden, idolen en iconen, schurken en
schelmen. Over goed en kwaad en de grijze zone daartussen.
Over helden die soms schurken worden en omgekeerd. De bibliotheek
heeft al die verhalen liggen. Wat is jouw favoriet heldenboek of
schurkenverhaal? Laat het weten via jeugdbibliotheek@koksijde.be
en wij zetten die klaar voor andere fans.
Bib uitzonderlijk open voor jonge lezers op vrijdagavond 25 maart
Op deze avond vieren we de jeugdboekenmaand. Ben je tussen 8 en
11 jaar? En ben je vrij op 25 maart van 18.30 tot 20.30 uur? Nu niet meer.
Want je palmt samen met andere jonge lezers de bib in na sluitingstijd.
Het programma blijft nog een verrassing, maar kies nu al je favoriete
boek. Schrijf je vandaag nog in via koksijde.bibliotheek.be of aan de
onthaalbalie.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Digidokters XXL: leer werken met itsme, jouw digitale identiteitskaart
Wanneer? Op zaterdag 12 maart van 10 tot 12 uur. Schrijf je in via
koksijde.bibliotheek.be of 058 53 29 53. Lees meer op www.tij-dingen.be
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Aanrader:
lezing door
Zaki over
sticky songs
Zaki doet bij veel mensen nog
een belletje rinkelen. Hij is een
radio- en televisiepresentator en
vader van de Dewaele Brothers,
bekende dj’s. In deze lezing
vertelt Zaki over de impact van
muziek in ons leven. Muziek
die ons gelukkig maakt en
onze angsten verdrijft. Muziek
die ons kippenvel bezorgt of
doet huilen. Een avond voor
muziekliefhebbers en een must
voor muziekmakers.

Sticky songs vindt plaats op
donderdag 17 maart om
19 uur. Leden betalen 5 euro
(niet-leden: 8 euro). Schrijf je in
via koksijde.bibliotheek.be

zeg het met boeken

Op zoek naar een goed boek?
Nieuwe rubriek zet leestips in de kijker
Neem een moment voor jezelf en lees een boek. Lezen stimuleert je fantasie en zorgt voor sociale en
taalkundige vaardigheden en dat is zeker interessant voor de ontwikkeling van kinderen. Er zijn ontelbaar
veel redenen waarom lezen goed voor je is. Kan je moeilijk kiezen of zorgt het aanbod ervoor dat je niet weet
waar je moet beginnen? Dan is er goed nieuws, want vanaf nu pakt Tij-dingen uit met een rubriek waarin
de redactie boeken voor je uitkiest. Maart is jeugdboekenmaand, daarom bijten we de spits af met drie
jeugdboeken. Op www.tij-dingen.be vind je extra titels. Veel leesplezier.

De verhalendief (Graham Carter)
Olivia beleeft haar avonturen altijd in boeken die ze vindt in de bibliotheek. Als alle boeken van de stad plots
door de verhalendief gestolen zijn, neem ze het heft in eigen handen. Ze wordt de dappere heldin waarover
ze zo vaak leest. Het is haar missie om de dief op te sporen en te leren hoe leuk lezen en delen van verhalen is.
Een prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar!
Hoe beroof je een bank? (Pim Lammers)
Max en zijn beste vrienden Lotte en Mo zijn bezorgd om de zwartvoetbunzing. Die is met uitsterven bedreigd.
Maar om het dier te redden, hebben ze veel geld nodig. Hoe krijgen ze dat bij elkaar? Hun poging om losgeld
te vragen voor een niet-ontvoerde Max mislukt. Is stelen in dit geval een heldendaad of een boevenstreek?
Wat denk jij? Voor kinderen van 7 tot 10 jaar.
Het meisje dat op een olifant
ontsnapte (Nizrana Farook)
Door het stelen van juwelen
raken Chaya en haar vrienden
Neelan en Nour in de problemen.
Als Chaya toegeeft dat zij de
dader was, sluiten ze toch haar
beste vriend Neelan op in de
gevangenis. Als Neelan uit de
gevangenis mag, slaan ze op de
vlucht… en stelen ze een olifant.
Hoe loopt het verder af?
Maak kennis met de cultuur,
het dagelijks leven en de jungle
van Sri Lanka, het thuisland van
de auteur. Een spannend en
verrassend boek voor kinderen
van 9-12 jaar.
Leestip voor volwassenen:
De Zwarte Dood, de pandemie
van de pest (Dick Harrison)
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een babbel met

Kijk mee over het muurtje
bij Groep De Rozenkrans
Warme zorg, een pedagogisch project en inclusief werken, dat is Groep De Rozenkrans. Een mooie
omschrijving, maar zo weet je nog niet hoe het écht is om daar te wonen en te werken. Daarom stelt
Tij-dingen je voor aan Tom De Valckenaere (21) en Claudia Dollet (36). Tom woont in leefgroep
Eclips van VOC De Rozenkrans en Claudia werkt als begeleider bij Rozenwingerd.

Tom De Valckenaere, of beter Barista De Valck, wil van zijn hobby zijn werk maken

Koffie met een wolkje muziek
“Ik ben een creatief persoon. Mijn eerste passie is
muziek. Ik drum, speelde in een big band en produce
mijn eigen muziek. Die post ik op YouTube.” Tom is niet
alleen creatief, hij zorgt ook voor warmte. Letterlijk
en figuurlijk. “Koffie is mijn tweede passie. Als Barista
De Valck serveer ik koffie in De Rozenkrans. Ik startte
met een percolator die een opvoeder me gaf.
Binnenkort ga ik als barista aan de slag bij
Kiss My Coffee in Oostduinkerke. Ik kijk ernaar uit!”

Hoe ziet de dag van Tom eruit?
“Om 8.30 uur sta ik op, was ik me en kleed ik me
aan. Na het ontbijt heb ik vrije tijd op mijn kamer.
Daarna ga ik naar de leefgroep voor activiteiten.
In de voormiddag kan dat sport zijn, ‘s namiddags
workshops of taken.” Meehelpen in het huishouden
hoort er ook bij. “Binnen de leefgroep hebben we
elk onze taak. Bij mij is dat de vaatwasser legen en
de tafel dekken. In het weekend help ik mee bij
de afwas. En uiteraard moeten we onze kamer zelf
opruimen.”

“In de toekomst zou ik graag
werken als barista. Of als muzikant
in een band spelen.”

© De Rozenkrans

Tom voelt zich thuis in De Rozenkrans. “Ik ben hier nu
zes jaar en woon er voltijds. Er zijn een aantal scholen
en internaten waar ik de laatste jaren verbleef, maar
het paste nooit helemaal.” Een klik die hij wel maakte
in De Rozenkrans. “In De Rozenkrans voel ik me goed.
Het is een beetje zoals thuis, maar dan anders. Ik heb
hier mijn eigen kamer en goeie vrienden. Om de
twee weken komt mijn mama op bezoek.”

Begeleider Claudia Dollet:
"Ik kan hier mezelf zijn"
“Zeven jaar werkte ik in de thuiszorg, waarvan de
laatste drie jaar in het kraamzorgteam. Een leuke
job, maar door de COVID-19-pandemie ben ik meer
gaan nadenken of dit nu dé job voor mij is. Ik ben
opvoeder van opleiding, maar had het beroep
nog niet uitgeoefend. Ik zag online de vacature bij
Rozenwingerd en enkele weken later stond ik hier op
de werkvloer.”
"Dit is dé job voor mij"
“Ik werk als begeleider bij Rozenwingerd. Wij zijn er
voor volwassenen met een beperking. De leeftijd van
de mensen waarmee ik werk, varieert van twintig
tot tachtig jaar. Ik werk in de drie pijlers: wonen,
werken en vrije tijd. Ik geef o.a. kookworkshops en
wellness aan mensen die naar de Bollaard (site van
De Rozenkrans in de Hof Ter Hillestraat, red.) komen.
Daarnaast help ik mensen die zelfstandig wonen
met boodschappen doen en begeleid hen naar de
dokter.”
Wie zijn de collega’s van Claudia?
“De (atelier)begeleiders en de mensen van het team
vrije tijd in De Bollaard zijn de collega’s waar ik het
nauwst mee samenwerk.” Claudia werkt in een team
dat op elkaar is ingespeeld. “Ieder doet zijn ding
en tegelijk staan we in verbinding met elkaar. We
hebben elk onze eigen specialiteit en vullen elkaar
mooi aan.”

Claudia zoekt nieuwe collega's…
… en ze weet perfect hoe die nieuwe collega er
moet uitzien. “Mocht ik een nieuwe collega mogen
kiezen, dan zou ik erop letten dat het een empathisch
iemand is. Ieder heeft zijn verhaal, toch? Zeker binnen
onze job is het belangrijk om je in iemand anders in te
leven. Een enthousiast iemand, dat maakt mijn dag.”

“Wat me voldoening geeft?
Als de mensen waarvoor ik zorg,
blij zijn om me te zien”

Lees meer op www.tij-dingen.be

Is werken bij Groep De Rozenkrans ook iets voor jou?
Neem contact op en maak kennis: cindy.sallaerts@vocderozenkrans.be of bel 058 52 12 52
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casino

Surfer Rosa Begijntje: schuchtere liefde
in het begijnhof met een vleugje rock
Het begijntje Symforosa krijgt bezoek van een tuinman die de druivelaar komt snoeien. Ze raakt op slag
verliefd, maar durft het niet zeggen. Als ze op het punt staat het toch te doen, komt die tuinman met
verrassend nieuws…

Felix Timmermans meets The Pixies, daar
draait het in deze voorstelling om. De titel
verwijst naar de heimatnovelle De zeer
schone uren van Juffrouw Symforosa,
begijntjen (1918) en naar de rockplaat Surfer
Rosa (1988). Stille en luide muziekstukken
wisselen elkaar af. Perfect om dat tegenover
de novelle van Felix Timmermans te zetten.

De voorstelling vindt plaats op vrijdag
18 maart om 20 uur. Tickets kosten
18 of 15 euro (-26 jaar). Reserveer op
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99

© Katrijn Van Giel

“Zes zangers doen het authentieke Corsica
alle eer aan”
Een mix van meerstemmige zang,
mediterrane klanken en een waaier aan
instrumenten: dat is de toverformule van
L’Alba. Deze mannen maken met hart en ziel
grensoverschrijdende muziek vol weemoed.
Met respect voor de muzikale tradities
van hun eiland, verbluffen ze met eigen
composities.
Hun album À principiu verscheen in maart
vorig jaar. Zeker een aanrader.
Het concert vindt plaats op zaterdag
26 maart om 20 uur. Tickets kosten
16 of 13 euro (-26 jaar). Reserveer op
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99
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© Marc A. Deckers

onafhankelijk theater oostduinkerke

>> Op de foto herken je (van links naar rechts): Katrien Vandenberghe (Goneril), Wouter Willaert (Kent), Rik Tanghe (King Lear),
Sam Beernaert (Edmund) en Rik Desmet (regisseur)

“Het wordt zeker geen loodzware vertoning,
maar drama met een licht komische toets”
Het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) bestaat dertig jaar, eigenlijk 32, maar corona gooide een
tijdlang roet in het eten. Twee jaar na datum brengt het gezelschap dan toch King Lear. Om dit moment
te vereeuwigen, nodigde Tij-dingen vijf vurige OTO-krachten uit voor een gesprek. Maak kennis met
Katrien Vandenberghe, Sam Beernaert, Rik Desmet, Wouter Willaert en Rik Tanghe.
Tij-dingen:Wat stond er de voorbije twee jaar
op het menu?
Katrien Vandenberghe: “Het enige dat echt
gebeurde in Het Bedrijf, is een try-out van Klandestien
(een a capellagroep die ik oprichtte met drie
vriendinnen, net voor corona toesloeg). Dat was om de
luchtkwaliteit te testen in ons zaaltje. Voor 40 mensen
is de ventilatie geen probleem, maar om geen risico
te nemen, spelen we King Lear 22 in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Derde keer goede keer hopelijk.”
Rik Tanghe: “Tijdens de voorbije jaren zag ik een
aantal voorstellingen van OTO zoals Yerma vraagt
een toefeling en De broers Geboers. Zowel de spelers
als de stukken hebben me gecharmeerd.”

T-d: Wat is voor jou het hoogtepunt in
die jaren OTO?
Wouter Willaert: "In 2002 brachten we Iseland,
Iseland. Een heel mooi stuk, ik kreeg de rol van
smokkelaar Kilo. Leuk om te spelen, zeker in
't West-Vlaams. Er zat ook een extra gelaagdheid in,
gezien de lokale historiek. We kregen veel respons.
We moesten onze optredens spreiden over twee jaar.
Ook Shakespeare all in was een hoogtepunt.
We hebben veel gelachen in die periode. Als derde
stip ik De broers Geboers aan."
Rik Desmet: “Ik ben al jarenlang gebeten door
de toneelmicrobe. Met King Lear zit ik al boven de
veertig stuks.
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Het is mijn zevende keer dat ik regisseer voor OTO,
een fantastische ploeg. De eerste samenwerking
was in 2004 met Het Publiek, een experimentele
creatie. Daarna passeerden het dolkomische
Shakespaere All-in en Bloedbruiloft de revue.
Dan ook nog Mamma Medea, een bewerking
van het Griekse drama door Tom Lannoye,
Hotel Tomelho en Yerma vraagt een toefeling.”

“De kleinschaligheid is onze
troef, nu wijken we even uit naar
cultuurcentrum CasinoKoksijde”
T-d: King Lear wordt eigentijds gebracht.
Waarover gaat het?
Rik T: “Het stuk gaat over een rijk dat uit zijn voegen
barst. De grootsheid is niet meer houdbaar door
allerlei regeltjes, bureaucratie en gemor van het
volk. Er is een link met de huidige toestand in
Europa: een logge bureaucratie,
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verlies van eigenheid van regio’s met o.a. de Brexit
als exponent, het gebakkelei over de al dan niet
toetreding van nieuwe deelstaten…”
Sam Beernaert: “De geschiedenis herhaalt zich en
we leren helaas nooit uit het verleden. We zien telkens
naties boomen en weer verbrokkelen. Charisma,
populisme, oorlog en bedrog verdringen oprechte
bestuurders en hun idealen. Shakespeare legde die
vinger op de wonde in 1606. Vierhonderd jaar later
staan we weer even ver. Aroma’s van machtslust,
extreemrechts, separatisme, racisme en plofkippen in
een smeltkroes van een vermoeid koninkrijk op smaak
gebracht als actueel verhaal.”
Rik D: “Het wordt zeker geen loodzware vertoning,
maar drama met een licht komische toets. Ook de
aankleding is hedendaags in een sobere, maar
suggestieve setting vol speelse elementen. Special
guest is Arne Demoen die als percussionist zonder
drumstel betoverende klanken zal toveren.”

T-d: Is het speciaal om als inwoner mee te spelen?
Sam: “Dit team krijgt in onze regio veel erkenning. Als
geboren Koksijdenaar draag ik graag mijn steentje bij.
Na vele maanden oefenen, zorgt het applaus en een
oprecht compliment van een vertrouwde inwoner
voor vleugels.”

Sam: “Acteurs leven van veel dromen en dromen
van veel leven. Wat ons zeker bezighoudt, is de
coronapandemie en dat we weer volop leven en
dromen. Vanop het podium willen we ons publiek
meevoeren in die dromen. Daarna met vrienden het
glas heffen, maakt ons geluk compleet.”

Katrien: “Altijd leuk om een thuismatch te spelen.
In plaats van een abstracte productiefoto, plaatsen
we graag enkele acteurs van de streek op de affiche.
Mensen die iemand kennen en in het straatbeeld zien
hangen, zijn sneller geneigd om te komen kijken.”

T-d: Willen jullie nog iets delen met onze lezers?
Rik T: “Wist je dat ik ooit een jaar onderwijzer was
in het vijfde leerjaar van de vrije basisschool in de
Helvetiastraat (VBS De Ark, red.)? Toevallig zat ene
Katrien Vandenberghe toen in het vijfde leerjaar.”

T-d: Waarvan dromen jullie nog?
Wouter: “De jeugd is steeds minder bereid om toneel
te spelen, ik hoop dat jonge mensen gemotiveerd
blijven om te acteren. Anderzijds is die voorbijgaande
aard van ons gezelschap een meerwaarde. Je bent
bij OTO niet verplicht om elk jaar te spelen, dat wil
niet zeggen dat je er niet meer bij hoort. Ook krijg
je niet zomaar elk jaar je rol. Jaarlijks brengt een
regisseur een stuk aan, het bestuur maakt een keuze
en daarna volgen audities en die gebeuren in eer
en geweten. Persoonlijk droom ik ervan om ooit
een stuk te maken over dementie. Ten slotte hoop
ik dat we kunnen blijven spelen in Het Bedrijf. Die
kleinschaligheid is een enorme troef.”

Sam: “Om het met de woorden van Shakespeare te
zeggen: Uit niets komt niets. Blijf niet met Tij-dingen in
je sofa liggen, koop tickets voor King Lear en de vele
andere hoogstandjes die onze bruisende gemeente
aanbiedt. Durf te dromen, durf te leven, ook met
virussen in de lucht.”
Katrien: “Komt dat zien, komt dat zien!”

Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be

King Lear 22: koop nu je tickets
Wie is wie?
Â bewerking: Simon Devos
Â regie: Rik Desmet
Â spel: Rik Tanghe, Katrien Vandenberghe, Lise Tamsin, Sarah Decadt, Alex Haerens, Wim Lips,
Sam Beernaert, Wouter Willaert, Arne Demoen (percussie)
Â figuratie: Jaklien Dumarey, Marcelle Bogaert
Het verhaal
Deze bewerking van King Lear komt tegemoet aan het teveel aan personages en verhalen in het
oorspronkelijke drama, maar behoudt de intriges, het wantrouwen, het verraad, de drang naar macht,
het generatieconflict en de poëzie. Lees meer op www.tij-dingen.be
Praktisch
Â zaterdag 12 maart om 20.30 uur en zondag 13 maart om 17 uur
Â Prijs: 11 euro in voorverkoop, 13 euro aan de deur
Â Genummerde plaatsen, ticketverkoop: www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99
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schelpenteldag

Raap schelpen op het strand en help
onderzoekers om onze kust te begrijpen
Ga op 19 maart het strand op en verzamel honderd schelpen.
Identificeer ze, tel ze en maak leuke foto’s. Je krijgt in de telpost een
telformulier en een zoekkaart die je op weg helpt. Schelpenkenners
helpen mee bij het herkennen en verzamelen van je schelpen.
Schelpen rapen en identificeren: het blijft leuk en het is goed voor de
wetenschap. Zo weten onderzoekers welke schelpen op ons strand
voorkomen en wat de evoluties zijn.
Hoe deelnemen?
Schrijf je in via www.groteschelpenteldag.be,
op de website vind je alle praktische info.
Op zaterdag 19 maart – van 10 tot 16 uur –
staan experten klaar om je te helpen aan de
telpost (Surfclub Windekind, bovenverdieping,
Zuidenwindhelling 1). Zo identificeer je samen de
twijfelgevallen.
Wil je voorbereid aan de Grote Schelpenteldag
beginnen? Schrijf je in voor de twee online
schelpenopleidingen.

Waarom spoelen schelpen aan op het strand?

Een schelp is het omhulsel van een weekdier. Zo'n weekdier is erg teer en kwetsbaar. De schelp is een
soort huisje dat dient als bescherming. Als het diertje sterft, blijft zijn schelp bestaan en die spoelen aan
op het strand.

Hoe zie je hoe oud een schelp is?

In het voorjaar en de zomer groeit een schelpdier snel doordat het voedselaanbod hoog is. In de winter is
het voedselaanbod lager en vormt het dier een jaarring in zijn schelp. Net zoals bij bomen, kan je door het
tellen van de jaarringen weten hoe oud een schelpdier werd.
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bloementapijt

Help onze bijen: doe mee en
zaai de juiste bloemen
Bloemen toveren een tuin om in een paradijs. Voor mensen, maar ook voor dieren. Wat is een tuin zonder
bloeiende bloemen? Kies bijvoorbeeld voor een aantal perken met één- of meerjarige bloemen of tover je
balkon om tot een bloemenperkje.
Waarom bloemen in je tuin zetten?
Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers. Help hen door te zorgen voor bloeiende planten. Een tekort aan
stuifmeel en nectar zorgt voor de achteruitgang van het aantal bijen. De suikers in nectar geven hen de kracht
om te vliegen, terwijl de eiwitten in stuifmeel nodig zijn voor hun voortplanting.
Een bloemenweide zorgt ook voor een betere
waterhuishouding in je tuin. De wilde bloemen houden vocht
beter vast dan een gemillimeterd grasveld dat in een droge
zomer smeekt om kostbaar water. Meer tips voor je tuin lees
je op de volgende pagina.

Haal met deze bon je gratis bloemzaadjes



De lente is in het land en om dat te vieren, zetten we onze gemeente in
de bloemetjes. De gemeente Koksijde investeert in een bloemenweide.
Maar we hebben jouw hulp nodig.
Knip deze bon uit en neem die mee naar één van deze locaties:
Â bibliotheek
Â toerismekantoor in Koksijde-Bad
Â op de vrijdagmarkt van Koksijde
Â op de dinsdagmarkt van Oostduinkerke

In ruil voor deze bon krijg je een zakje bloemzaadjes voor een bloementapijt van 10 m².
Bekijk eerst de openingsuren voor je ergens langsgaat. Info: www.tij-dingen.be/bloemenzaadjes2022
Draag jouw bloempje bij en maak van Koksijde een bijenvriendelijke gemeente.
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Vijf tips voor een aangename tuin
(en ze zijn wetenschappelijk onderbouwd)
Vervang grijs door groen
Onze tuinen bestaan voor 25 procent uit verhard oppervlak (stenen terrassen, opritten). Die stukken laten
geen regen door en stralen warmte uit in de zomer. Grijs oppervlak omzetten in groen zorgt voor verkoeling
in de zomer en geeft ook een kleinere kans op natte kelders bij intense regenbuien.
Baken je tuin af met groen
Stenen muren of betonplaten warmen op en geven hitte af. Je tuin omheinen met hagen of struiken zorgt voor
een open structuur waar de wind door blaast en de planten koelen je tuin af.
Zet bomen in als natuurlijke parasols
Je tuin veranderen in een bos, is niet nodig, maar een parasolboom is zeker een aanwinst. Bomen verdampen
water, creëren luchtstromingen en verkoelen. Bomen helpen ook bij hevige regenval: hun bladerdek houdt
water langer vast, waardoor de bodem minder water moet slikken.
Laat het gras maar groeien…
Langer gras zorgt voor meer verkoeling in de zomer en beschermt je gras tegen uitdroging. Nog een pluspunt:
de kans op een bruin gazon wordt kleiner.
… en laat het liggen
Gras zorgt voor extra koolstof in de bodem, de grond wordt rijker aan organisch materiaal. Daardoor vergroot
de waterabsorptiecapaciteit van de bodem en heb je minder kans op een bruin gazon bij lange droogte.
Bovendien haalt die extra laag CO2 uit de lucht. Win-win dus.

CurieuzeNeuzen in je tuin: dankzij succes verlengd
In 2022 steken 3.000 CurieuzeNeuzen terug een gazondolk (bodemsensor die temperatuur en vochtigheid in
de bodem meet) in hun tuin. Deze nieuwe datareeks helpt de onderzoekers om een antwoord te vinden op
een reeks onbeantwoorde vragen. Kijk op www.tij-dingen.be om meer te weten over het tuinrapport.

activiteiten in het Duinenhuis

Wandel door onze
prachtige natuur
Ben je een natuurliefhebber? En strek je graag je benen? Lees dan
snel verder. Natuureducatief centrum Duinenhuis en Aquaduin
bundelden hun wandelingen in één brochure. Download ze op
www.koksijde.be/duinenhuis en ontdek het uitgebreide aanbod.
Tij-dingen pikte alvast deze twee wandellingen voor je uit.
Â Daar is de lente… op zaterdag 5 maart van 14 tot 16 uur
Â Water-Lopen op dinsdag 22 maart van 14 tot 16.30 uur
Â Start telkens aan bezoekerscentrum De Doornpanne.
Inschrijven via reservatie@aquaduin.be

Haal de sterren
in huis met
De Sterrenjutters
Â Mensen in de ruimte: wat
doet dat met je lichaam?
Op vrijdag 4 maart van
19.30 tot 21.30 uur.
Inschrijven?
info@desterrenjutters.be
Â Waarnemingsavonden in de
Sterrenwacht: vrijdag 11 en
18 maart vanaf 20 uur
Lees meer praktische info op
www.tij-dingen.be

Haal geen meeuwen op je dak
De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke
broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte
daken. Helaas zorgt dat ook voor overlast. Enkele tips om minder meeuwen te lokken.
Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats
Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak. Verwijder nestmateriaal en zorg voor
hindernissen (een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen landen.
Plaats je afval in een rolcontainer
Gun meeuwen geen fastfood. Voeder meeuwen niet en zorg dat jouw afval geen zwerfvuil wordt. Plaats je
afval buiten in een rolcontainer of breng het naar de semi-ondergrondse containers. Nog geen rolcontainer?
Stap nu over: www.ivvo.be/container-restafval-gft Meer info op www.tij-dingen.be

vereniging in de kijker

“Wij maken geen onderscheid
tussen een doorgewinterde
fotograaf of een beginneling”
Dit jaar vieren de leden van fotoclub CoxyPics hun
vijfjarig jubileum en organiseren ze de fotobeurs
CoxyKina. Tij-dingen had een gesprek met enkele
bestuursleden: Walter Carels (voorzitter), Ines Carels
(web- en mediabeheer), Annelies Cremery (secretaris)
en Marc Vanleke (web- en mediabeheer).
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Tij-dingen: Vertel eens wat jullie doen.
Walter Carels: “Wij zijn een groep vrienden die gepassioneerd zijn door
fotografie. De meeste van onze leden wonen in Koksijde, maar ook de
buurgemeenten zijn goed vertegenwoordigd. Met twee Nederlandse
leden kunnen we zelfs letterlijk en figuurlijk zeggen dat we onze grenzen
verleggen. We maken geen onderscheid tussen de doorgewinterde
fotograaf die met een professioneel toestel werkt of de beginner met
een basistoestel. Zo behouden we een open sfeer waarin iedereen van
elkaar leert.”
T-d: Hoe zijn jullie ontstaan?
Annelies Cremery: “Iedereen uit het bestuur is al jarenlang
gepassioneerd daar fotografie, al dan niet op professioneel niveau.
Zo was Walter Carels beroepsfotograaf, maar raakte hij zijn creativiteit
niet kwijt in zijn opdrachten. Daarom besloten we om een fotoclub op
te richten waarmee we lezingen en workshops konden organiseren
om zowel onze techniek bij te werken en creativiteit te stimuleren.
En natuurlijk wisselen we onderling tips en ervaringen uit, dat is heel
verrijkend.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Marc Vanleke: “Het spreekt voor zich dat onze leden allemaal
gepassioneerd zijn door fotografie. Onze club werd al snel het slachtoffer
van zijn eigen succes. We startten met 108 leden, wat natuurlijk
fantastisch is, maar we beschikken niet over een lokaal dat groot
genoeg is. Daarom voerden we een ledenstop in. We werken met een
wachtlijst waar nu al elf mensen op staan.”
T-d: Welke activiteiten organiseren jullie?
Ines Carels: “In normale tijden komen wij elke zondagvoormiddag
samen. Elke bijeenkomst heeft een topic waarover we ervaringen met
elkaar uitwisselen. Elke tweede woensdag van de maand organiseren
we een workshop of lezing. De daaropvolgende zondag bespreken we
die workshop en oefenen we ook de techniek uit, zoals bijvoorbeeld
een timelapse.”
© Coxypics

Lees het volledige interview op
www.tij-dingen.be - Je ontdekt er
ook enkele fotopareltjes.

Meer info: info@coxypics.be,
www.coxypics.be of volg
CoxyKina op Facebook.
Fotobeurs CoxyKina: vanaf
zondag 10 april om 11 uur

T-d: Is er een hoogtepunt waar je met veel plezier op terugkijkt?
Walter: “Onze opstartvergadering was er zeker één van. We plaatsten
25 stoelen en zouden al blij zijn als die gevuld raakten. Uiteindelijk
kwamen er 93 mensen. Het eerste halfuur was dan ook vooral een
zoektocht naar stoelen. (lacht) Ook de lezing Eerst de atleet, dan
de beperking van fotograaf Lieven Coudenys, in samenwerking met
Tandem West, vergeten we niet. En dan ook nog onze terugkomdag van
enkele maanden geleden. Dat was op zich een “simpele” activiteit, iets
eten en een wandeling, maar het feit dat we elkaar terugzagen, maakte
iedereen zo gelukkig.”
T-d: Hebben jullie nog een droom?
Ines: “We zijn volop bezig met de organisatie van CoxyKina, een
fotobeurs in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Op zondag 10 april
wandelen de Costumés de Venise door Koksijde. Ook staan er firma’s op
de beurs om hun producten aan te prijzen. We willen hier een jaarlijks
evenement van maken.”
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bredene koksijde classic

“Deze koers is La Primavera van het noorden”
Vlaanderen, de arena waarin Bredene Koksijde Classic zich afspeelt,
is het mekka van de voorjaarsklassiekers. In onze streek is wielrennen
werelderfgoed. Het karakter van de wedstrijd Bredene Koksijde Classic
bestaat uit de ideale mix voor een Belgische voorjaarskoers: wind, waaiers,
lichte hellingen en kasseien. Tij-dingen sprak met Bert Pattyn, voorzitter van
Bredene Koksijde Classic.

Tij-dingen: Merk je dat er meer rekening wordt
gehouden met de Bredene Koksijde Classic nu het
al de derde editie is?
Bert Pattyn: “Toen we van de Handzame Classic
overstapten naar Koksijde (in 2019, red.) verhoogden
we in hetzelfde jaar van categorie. Dat zorgt
voor meer uitstraling en een beter en breder
deelnemersveld. Maximum 25 ploegen mogen zich
inschrijven, het belooft dus opnieuw volle bak te
worden.”
T-d: Met Merlier en Ackerman staan er
twee ronkende namen op de erelijst. Wie tip je
voor 2022?
Bert: “We hebben inderdaad al een mooie erelijst en
met Merlier, Ackermann, Hodeg en Halverson komen
er vier ex-winnaars aan de start. Voor dit jaar tip ik
op Fabio Jakobsen. Hij is één van de beste sprinters
en met Quick-Step Alpha Vinyl staat er ook een sterk
team achter hem. Maar ook Ackermann, Hodeg en
Halverson hebben al bewezen dat de eindmeet in
Koksijde hen ligt.”
T-d: De koers komt ook op tv?
Bert: “Ja. De Bredene Koksijde Classic wordt live
uitgezonden op Sporza en Eurosport. Daardoor
komt die in 72 landen in de huiskamer terecht. Dat
betekent toch al snel 3 miljoen kijkers die de wedstrijd
live volgen.”
T-d: Zijn er aanpassingen aan het parcours in
vergelijking met de vorige editie?
Bert: “Het parcours is ongeveer hetzelfde als vorig
jaar. Dat was toen een editie zonder publiek. De twee
rondes in het Heuvelland keren terug en natuurlijk ook
de aankomst in de Ter Duinenlaan. De ideale plek
voor een eindspurt.”
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T-d: Jullie organiseren ook de
Youngster Coast Challenge. Waarom investeren
jullie in een jeugdkoers?
Bert: “Die zou dit jaar zeker moeten doorgaan, de
vorige editie viel in het coronawater. Het is de eerste
internationale UCI-wedstrijd voor renners onder 23
jaar. Waarom een jongerenkoers? Het antwoord is
simpel: met de Youngster Coast Challenge kunnen
we wedijveren met de top. Met een vrouwenkoers
lukt dat niet omdat op 20 maart (twee dagen na
de Bredene Koksijde Classic, red.) de Trofeo Alfredo
Binda plaatsvindt. Een topkoers in Italië waar alle
grote vrouwenploegen het tegen elkaar opnemen.
Vrouwenploegen hebben maximum 14 renners in
dienst waardoor ze geen twee programma’s rijden.
Daarom zouden er in Bredene geen goede rensters
aan de start staan.”
T-d: Met de Youngster Coast Challenge mikken
jullie dus op de toppers van morgen?
Bert: “Onze koers behoort tot de hoogste categorie
van jongerenkoersen, de 1.2U. Dus komen er al
serieuze kleppers aan de start. In totaal starten 25
ploegen, waarvan 10 Belgische ploegen en 15
buitenlandse teams waaronder Team Jumbo-Visma
en Groupama-FDJ (het vroegere La Française des
Jeux, red.).”
T-d: Wanneer spreek je van een geslaagde editie?
Bert: “Als we de full option krijgen. Daarmee bedoel
ik: een goed deelnemersveld, een veilig parcours,
veel volk langs de baan, sponsors die in de watten
worden gelegd en een mooie winnaar. Dat is dan de
basis waarop we de volgende jaren verder bouwen.
Een wedstrijd zonder publiek vind ik sowieso akelig,
dat liever nooit meer.”

T-d: Heb je zelf een favoriete renner?
Bert: “Voor mij is dat Kristoffer Halvorsen. Hij is altijd
kanshebber en plaatst zich meestal bij de eerste vijf.
In 2017, hij was toen nog maar pas wereldkampioen
bij de beloften, reed hij de Handzame Classic. Zijn
ploeg heeft toen hemel en aarde bewogen om hem
aan de start te krijgen en hij won nog ook. Prachtig.
Hij verhuisde daarna via Ineos naar Uno X. Voorlopig
lukt het hem nog niet om zijn palmares uit te breiden.”

T-d: Heb je nog een droom?
Bert: “Onze droom is om, net als in Milaan-San Remo,
een fontein te hebben in de laatste bocht vlak voor
de rechte lijn richting finish. In de Ter Duinenlaan
dus, die misschien voor één dag als Via Roma
wordt gedoopt. Dan zouden we onze naam als
La Primavera van het noorden helemaal waarmaken.
Tegenover het speelpleintje is er nog plaats (lacht).
We hebben daarover al grapjes gemaakt met de
burgemeester.”

Bredene Koksijde Classic en Youngster Coast Challenge worden gereden op vrijdag 18 maart.
De eliterenners komen rond 16.05 uur aan op ons grondgebied. Daarna starten de drie plaatselijke ronden.
Ze arriveren tussen 16.53 (snelste schema) en 17.31 uur (traagste schema) aan de eindmeet. De beloften
(U23) komen aan tussen 14.43 (snelste schema) en 15.14 uur (traagste schema) en rijden rond 14.08 uur al
ons grondgebied binnen.
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north c trail

“Zelfs afval dat niet van onze
deelnemers komt, ruimen we op”
Op zondag 13 maart vindt de zevende editie van de North C Trail plaats, de enige trail aan zee in ons land.
Je kiest uit vijf afstanden met stukken bos, duin en strand. Loop je niet graag? Dan is er (ook al voor de derde
keer) de North C Walk. Tijd voor een gesprek met Maarten De Bolster, hij organiseert beide events.
Wil je deelnemen? We bundelden alle info op www.tij-dingen.be. Surf snel en schrijf je in.

Tij-dingen: Hoe onderscheidt deze trail zich
van de andere?
Maarten De Bolster: “Aan zee speelt vooral de
ondergrond een grote rol. Normaal bestaan onze
parcours uit modder, rotsen, boomwortels en veel
hoogtemeters. Aan zee heb je vooral zand en dat
maakt het zwaar. In de duinen overwinnen de
deelnemers geen grote hoogtes, maar door het
mulle zand (in combinatie met wind) is het pittig. Je
hebt het gevoel dat je bij elke stap bergop een halve
meter naar beneden schuift. Daarom lijkt een duin
extra lang.”
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T-d: Er zijn vier trajecten,
waarin verschillen ze?
Maarten: “De twee langste
afstanden lopen langs het strand
naar De Panne via het Calmeynbos
en de Oosthoekduinen. De twee kortere
trajecten blijven in Koksijde, je moet ook de
Hoge Blekker trotseren. Idem voor de twee langste
afstanden.”

Â Surf naar www.passionfortsports.eu en zoek op
North C Trail of North C Walk.
Â Via www.tij-dingen.be sturen we onze (digitale)
lezers direct naar de juiste inschrijvingspagina.

T-d: Hoe weet je hoeveel km je aankan?
Maarten: “Door de ondergrond of de hoogtemeters
loop je trager op een trailrun. Je kiest dus best een
afstand die korter is dan je langste looptrainingen op
een normale ondergrond.”
T-d: Doen jullie zelf mee? Of aan andere trail runs?
Maarten: “Bij Sportevents werken enkele sportieve
medewerkers die regelmatig de loopschoenen
aantrekken om mee te doen. Ook aan andere
wedstrijden als de streek of het parcours ons
aanspreekt.”
T-d: Welke wedstrijd zou je zelf nog eens willen
lopen? Bestaat er een “trail run der trail runs”?
Maarten: “De Ultra-Trail Du Mont Blanc (UTMB) is
één van de meest bekende trailruns ter wereld, met
170 km en ruim 10.000 hoogtemeters. Je mag niet
zomaar deelnemen, je moet je eerst kwalificeren.
Voor mij is dat te hoog gegrepen, maar onze eigen
Trail des Fantômes, die om de drie jaar plaatsvindt in
La Roche, staat toch op mijn bucketlist. Het gaat over
100 km.”

T-d: Vanwaar ook het wandelalternatief
met de North C Walk?
Maarten: “Wandelen is heel populair en we laten
wandelaars zien dat er meer is aan zee dan alleen
strand. Je ontdekt de prachtige natuur in en rond
Koksijde. We werken samen met Think Pink. Je mag
gratis deelnemen als je geld inzamelt ten voordele
van Think Pink en borstkanker.”
T-d: De wedstrijd maakt deel uit van de
Trailrun Series, graag een woordje duiding.
Maarten: “De Trailrun Series bieden we aan in België,
een deel in Nederland en de Franse Vogezen. Met
dat label tonen we aan dat onze organisatie, samen
met partner Runners’ Lab, garant staat voor kwaliteit.”

T-d: Hoe kom je in Koksijde terecht? Wat is je
favoriete plekje?
Maarten: “We zijn goed bevriend met enkele leden
van de Midlon Triathlon Club (triatlonclub aan de
Westkust, red.). Zo kwamen we via Wim Fierens (die
25 jaar Chalet des Bains uitbaatte), Romeo Glorie en
Jeffrey Taveirne in Koksijde terecht.”
T-d: Jullie voorzien geen wegwerpbekers.
Een ecologische afweging? Zijn er zo nog
voorbeelden?
Maarten: “Dat klopt. We organiseren onze events zo
ecologisch mogelijk, want de link met natuur is groot.
Trailrunners laten niet vaak afval achter in de natuur.
Zelfs afval langs het parcours dat niet van onze
deelnemers komt, ruimen we op na de North C Trail.”
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sport

Koksijde pakt uit
met eigen skeelerroute

Elke dinsdag curling:
dé precisiesport voor
jong en oud

Vind jij jouw draai op kleine wieltjes, dan hebben we goed
nieuws! De gemeente lanceert binnenkort een eigen
skeelerroute van 13 km. Het parcours voert je langs prachtige
landschappen: Koksijde Golf ter Hille, de vaart, het landelijke
Wulpen en De Nieuwe Basis. De skeelerroute is bewegwijzerd en
de start vind je aan sportpark Hazebeek.

Indoorcurling is een precisiesport die lijkt
op petanque, je speelt het met zware
stenen in plaats van metalen (of plastic)
ballen. Het is een sociaal, tactisch en
competitief spel én de ideale sport voor
minder mobiele mensen.

Meer info lees je op www.koksijde.be/skeelerroute
Trek je skeelers aan en let it roll!

Interesse? Elke dinsdagochtend van
(9.30-10.30 uur) speel je indoorcurling
in sporthal Hazebeek. Inschrijven is niet
nodig. Deelname kost 1,50 euro.

Supporter je mee voor deze sportievelingen in onze regio?
Deze maand vinden er veel sportieve evenementen plaats in onze gemeente. Supporters op post!
Â
Â
Â
Â
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Tweede editie van de North C Walk en zesde editie van de North C Trail, zondag 13 maart, blz. 34
Wielerwedstrijd Youngster Coast Challenge en Bredene Koksijde Classic: vrijdag 18 maart, blz. 32
Doortocht (heren elite) Oxyclean Classic Brugge - De Panne: woensdag 23 maart
Doortocht (dames elite) Oxyclean Classic Brugge - De Panne: donderdag 24 maart

wandelen en fietsen

Fietsen op de site van
Jaarlijkse
het Abdijmuseum?
wandelzoektocht
Dat kan tijdens het
Westkust-fietsweekend daagt speurneuzen uit
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Westtoer
slaan de handen in elkaar en stellen een uniek
fietsweekend voor op 26 en 27 maart. Tijdens deze
eerste editie zorgen muziek en straattheatergroepen
voor een speciale sfeer. Wist je dat je voor deze
speciale gelegenheid fietst door Plopsaland, de
Nieuwpoortse Vismijn of de site van het Abdijmuseum
Ten Duinen? Natuurlijk zorgt de organisatie voor
lekkere stops met hapjes en drankjes.
Parcours
De Westkust-fietsroute laat je kennismaken met de
grote verscheidenheid die de Westkust te bieden
heeft. Je fietst langs de zee, doorheen onze duin- en
natuurgebieden, via de IJzermonding richting Veurne.
Onderweg ontdek je wat onze regio zo uniek maakt.
Er zijn vier startplaatsen, één per gemeente.
Kies een tijdslot.
Tickets: www.dekust.be/westkustfietsweekend

Trek je wandelschoenen aan en doe mee. De VVV
en dienst Toerisme lanceren een nieuwe uitdaging
voor stappende speurders vanaf 15 jaar.
Van 1 april tot 31 augustus zoek je naar foto's en los
je de vragen op. Deelnameformulieren kosten vier
euro en krijg je in de toerismekantoren van Koksijde,
Oostduinkerke en Sint-Idesbald. Iedere deelnemer
heeft recht op een prijs (één per aangekochte map).
Route
Dit jaar start de wandeling ter hoogte van het
Astridplein. De route is zes kilometer lang.
Er is een alternatieve weg voor rolstoelen en buggy's.
Honden zijn toegelaten. De wandeling loopt door
de villawijken en De Doornpanne. Wees gerust,
tijdens de wandeltocht zijn er mogelijkheden om
je dorst te lessen.

Lees meer op www.tij-dingen.be
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stem op gaëlle sauvillers

© Miss Belgium

“Miss België betekent meer dan
alleen maar mooi zijn”
Deze sportieve dierenliefhebster dingt mee naar het kroontje van Miss België en heeft
een bijzondere band met Koksijde, want haar ouders hebben een horecazaak in onze
gemeente. Het is Gaëlles droom om een project op te starten waarbij kinderen met
autisme in contact komen met paarden. Stemmen voor Gaëlle? Sms betalend MB21
naar 6665 of surf naar app.missbelgium.be (nummer 21).
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Tij-dingen: Vertel eens over jezelf aan onze lezers.
Gaëlle Sauvillers: “Ik ben 23 jaar en ik woon in
Ichtegem. Ik werk in de paardensector als trainer van
koerspaarden. Zelf rijd ik ook in koers, als hobby.”
T-d: Je bent Miss West-Vlaanderen. Heb je daar
altijd al van gedroomd?
Gaëlle: “Het was altijd een droom om Miss te zijn.
Het vertegenwoordigen van een provincie met
meer dan een miljoen inwoners is een enorme eer.
West-Vlamingen zijn van nature ook erg trots, de kers
op de taart.”
T-d: Wat houdt die titel concreet in? Welke actes
de présence moest je al doen?
Gaëlle: “Ik word gevraagd op grote en belangrijke
evenementen en dat is natuurlijk heel erg plezant om
mee te maken.”
T-d: Je volgende doel is om Miss Belgium te
worden. Wat zijn jouw grootste troeven?
Gaëlle: “Miss België betekent niet alleen maar
mooi zijn, het is meer dan dat. Je moet taalvaardig
zijn, gestructureerd werken, je flexibel opstellen en
duidelijk communiceren. Mijn grootste troef is dat ik
mij gemakkelijk aanpas aan verschillende situaties.
Of je mij nu bij de Koning plaatst of bij een dakloze,
ik kan met iedereen omgaan.”

T-d: Als toekomstig ambassadrice: welke plek in
ons land zou je aanraden om op reis te gaan?
Gaëlle: “Ikzelf hou het graag simpel en rustig.
Daarom blijft mijn favoriete plaats dan ook de zee.
Je hebt restaurants dichtbij, er zijn verschillende
activiteiten en je ervaart dat tikkeltje meer vrijheid.”
T-d: Droom je nog ergens van? Waar hoop je
binnen vijf jaar te staan?
Gaëlle: “Ik hoop tegen dan goed bezig te zijn met
mijn project voor mensen met autisme. Daarnaast
misschien een carrière als tv-presentatrice, wie weet!
Dromen mag.”
T-d: Voor wie heb je nog een grote boodschap?
Gaëlle: “Voor iedereen: You can’t go back and
change the beginning, but you can start where you
are and change the ending.”
T-d: Je ouders baten ’t Keukenhof uit. Wat is je
lievelingsgerecht?
Gaëlle: “Mijn favoriete gerecht is scampi kataifi
(Grieks ingrediënt dat lijkt op filodeeg, red.). Heerlijk.”

T-d: Wat is je link met onze gemeente?
Je lievelingsplaats?
Gaëlle: “Mijn ouders hebben een restaurant aan
zee, Brasserie Keukenhof in Oostduinkerke. De zee is
voor mij de weg om even te ontsnappen. Ik maak
regelmatig een ritje met mijn paarden op het strand.
Dan voel je die positieve en rustgevende energie.”
T-d: Je droomt van een project met autistische
kinderen en paarden. Wat houdt dat juist in?
Gaëlle: “Ik heb zelf iemand met autisme in de familie
en toen ik voor het eerst hoorde over hippotherapie
(vorm van therapeutisch paardrijden, red.) was
ik meteen verkocht. Mensen helpen dankzij mijn
hobby of beroep, dat is toch het mooiste dat er
is? Zo leren mensen met autisme zorg dragen voor
een levend wezen en krijgen ze een gevoel van
verantwoordelijkheid.”
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in woord en beeld
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2. Helikopterbemanningen hielden
overlevingstraining in het water
Van 31 januari tot 11 februari organiseerden de redderduikers van het 40e Smaldeel Search-and-Rescue de
oefening COLD SWET. Tijdens deze oefening leerden
helikopterbemanningen van onze Belgische Luchtmacht
de procedures om te overleven bij een ongeval op
het water. Het praktische deel werd ingeoefend in ons
openluchtzwembad.

3. Koksijde start met eSignFlow

1. Golfkampioenen gehuldigd
Omdat de Seasons Kick Offs in 2020 en 2021 niet
doorgingen, werden de golfkampioenen op
29 januari uitgenodigd op het gemeentehuis.
Winnaars van het clubkampioenschap: Martine
Vermeersch en Guido Geeurickx (2019) en Ineke
Delcour en Guido Geeurickx (2020). De laureaten
van de Presidents Prize: Mirgul Dewulf en Joeri
Debruyne (2019) en Annabelle Harrison en
Matthias Vanden Berghe (2020).

Onze gemeente zet in op digitalisering: eSignFlow is een
volgende stap in die evolutie. Het programma zorgt voor
een slimme en veilige manier om digitale documenten
te beheren, te ondertekenen en te verzenden.

4. Koksijde is een Wonderwoud rijker
Op zaterdag 5 februari werd een extra bos aangeplant
aan het Abdijmuseum Ten Duinen. Koksijde brengt
de natuur naar je toe. Zo geniet je van een bosrijke
omgeving en zorgen de bomen voor extra verkoeling
bij extreme warmte. Het woud zal 3.400 vierkante meter
groot zijn en in totaal 1.100 bomen en struiken tellen.
Daartussen is er ruimte voorzien voor kleinfruit, een
buitenklas, een speelzone en een picknickplaats.
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burgerlijke stand

Geboorten

Agnès Vanden Abeele, 97 j.
†Veurne, 29 december

Gaston Soreyn, 96 j.
†Koksijde, 18 januari

Linda Van Belle, 68 j.
†Roosdaal, 31 december

Rosa Viaene, 90 j.
†Koksijde, 22 januari

Guy Cos, 69 j.
†Koksijde, 1 januari

André Devos, 81 j.
†Koksijde, 22 januari

Chantal Coopman, 74 j.
†Brugge, 3 januari

Valentine Callenaere, 93 j.
†Moeskroen, 22 januari

Eduard Saelens, 87 j.
†Ieper, 4 januari

Godelieve De Ridder, 82 j.
†De Panne, 24 januari

Odette Clauw, 69 j.
†Brugge, 6 januari

Marc Jacob, 69 j.
†Koksijde, 24 januari

Alfons Van der Maelen, 91 j.
†Veurne, 7 januari

Kateline Van Werveke, 90 j.
†Koksijde, 24 januari

Gisèle Parezys, 60 j.
†Koksijde,7 januari

Elisabeth Claeyssens, 61 j.
†Koksijde, 25 januari

Willy Tuyaerts, 76 j.
†Veurne, 7 januari

Daniel Bourgeois, 73 j.
†Koksijde, 25 januari

Michel Rousseau, 75 j.
†Veurne, 7 januari

Michel Eeckhout, 74 j.
†Veurne, 25 januari

Huwelijken

Eric Mattheeuws, 63 j.
†Brugge, 8 januari

Cheri Van der Speeten, 84 j.
†Koksijde, 26 januari

Daniel Sinnen en Asmaa Errais
(10 januari)

Henriette Vercaemert, 92 j.
†Koksijde, 9 januari

Yvan Janssens, 78 j.
†Koksijde, 27 januari

Henri Wink en Kyu-Hi Valerie
Goossens (17 januari)

Fedor Vanderspiegel, 90 j.
†Bornem, 12 januari

Rui Gomes Geraldo Morais, 51 j.
†Koksijde, 29 januari

Leopold Declercq, 73 j.
†Oostende, 14 januari

Guido Derieuw, 76 j.
†Brugge, 1 februari

Michel Devloo, 96 j.
†Roeselare, 16 januari

Jean Pierre Brahm, 76 j.
†Asse, 1 februari

Marie-Claire Nys, 71 j.
†Halle, 16 januari

Denis Meert, 88 j.
Koksijde, 2 februari

Daniël Galens, 82 j.
†De Panne, 17 januari

Willy Cossey, 92 j.
†Veurne, 3 februari

Loukaina Sannier Dufour
Veurne, 26 november
dochter van Sébastien Sannier
en Alison Dufour
Marcel Vandewalle
Veurne, 28 december
zoon van Ward en Charlotte
Deltombe
Manon Schevers
Veurne, 11 januari
dochter van Pierre en Carole
Dewulf
Fenna Vansteenkiste
Brugge, 12 januari
dochter van Laurens en Camille
Speecke
Cyriel Tourlouse
Veurne, 25 januari
zoon van Jonas en Audrey Vaux

Overlijdens
Maria Van Vlemmeren, 98 j.
†Koksijde, 27 december
Remi Oyaert, 87 j.
†Veurne, 28 december
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Droom je van het podium? Grijp je kans en
zing of speel deze zomer op Night of the Proms
Koksijde en PSE Belgium bieden je instant eeuwige roem aan en dat met een wedstrijd voor lokaal muzikaal
talent. De prijs is niet min: de winnaar zingt of speelt live tijdens Night of the Proms Summer Edition.
Stuur je filmpje en wie weet, selecteert onze jury jouw inzending en krijg je dé kans.
Wie mag deelnemen?
Â Inwoners van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
Â Minderjarigen hebben toestemming van de ouders nodig
Â Je mag niet professioneel actief zijn met muziek
(als hoofdberoep)
Artistieke voorwaarden
Â pop of klassiek
Â solo of duet
Â akoestisch: geen elektr(on)ische instrumenten
Â gemakkelijk te versterken instrumenten
Praktisch
Â Stuur één filmpje waarbij je een nummer
brengt, deadline is vrijdag 15 april
Â Op basis van alle inzendingen kiest de jury
een aantal finalisten. Bekendmaking
op 16 mei.
Â Geselecteerde kandidaten treden op
tijdens een live-event. Daar beslist de jury
wie uiteindelijk mag spelen of zingen op
Night of The Proms. Dat evenement vindt plaats
op donderdag 23 juni.
Â De uiteindelijke winnaar treedt op tijdens
de liveshows op 28 en 29 juli.
Meer info, wedstrijdreglement en contactadres om je
in te schrijven: notp@koksijde.be

Koop nu je tickets
De organisatie van Night of the Proms Summer Edition lanceert een nieuwe topartiest: Metejoor. In 2019 en
2020 werden Horizontaal en Het beste aan mij (ben jij) genomineerd als hoofdprijs voor de Radio 2 Zomerhit,
dé grote doorbraak voor Metejoor kwam er in januari van vorig jaar met 1 op een miljoen.
Met Bart Peeters, Natalia, Umberto Tozzi en Kate Ryan strikte de organisatie eerder al grote namen.
Noteer donderdag 28 en vrijdag 29 juli in je agenda. Place to be is het Kerkplein in Koksijde-Bad.
Lees meer op www.tij-dingen.be.
Tickets koop je via summeredition.notp.com
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evenementen

Elfde editie Knuffelduik
vindt plaats op zaterdag 9 april
Onze ijsberen duiken het koude Noordzeesop in op zaterdag 9 april.
Haal alvast je paasattributen van onder het stof. De duik zelf vindt plaats
om 14.30 uur. Sam Gooris zorgt ervoor dat je op temperatuur komt. Ook
(Jong) El Fuerte en karaokeband Zingend Schip komen aan de beurt.
Na de paasplons zorgt de Faute Bendt dat je terug snel in vuur en vlam
staat. Om 21 uur sluiten we af met een spetterend vuurwerk.
De Knuffelduik is normaal rond valentijn, maar zit nu in een paasjasje.
Â
Â
Â
Â

Jong El Fuerte
Zingend Schip
Sam Gooris
El Fuerte

Â
Â
Â
Â

Zumba
14.30 uur: Knuffelduik
Faute Bendt
21 uur: Vuurwerk

Kiekafobee
De opbrengst gaat naar de vzw Kiekafobee voor de huur van twee
appartementen in Koksijde. Kinderen met een levensbedreigende
ziekte genieten zo van een deugddoende vakantie met hun familie
in onze gemeente. Je bent vanaf 10.30 uur welkom op de Zeedijk van
Oostduinkerke voor een programma boordevol ambiance.
Trouw voor één dag
Net zoals vorige jaren kan je tijdens de Knuffelduik trouwen voor één
dag, onder een romantisch prieel in het bijzijn van een priester.
Een fotograaf legt jullie moment vast. Laat je maar eens goed gaan!
Volledig up-to-date programma en inschrijven (via de link) op
www.tij-dingen.be/knuffelduik
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Doe mee aan het
Vijfstedentreffen
Ben je tussen 14 en 16 jaar? Ben
je vrij van 6 tot en met 8 mei?
Heb je zin om leeftijdsgenoten
uit andere landen te leren
kennen? Dan ben jij de
ideale deelnemer voor het
Vijfstedentreffen!
Je overnacht in de
jeugdherberg en je neemt het
met elf van je leeftijdsgenoten
op tegen andere jongeren
uit de jumelagegemeenten.
Daarnaast vinden er nog heel
wat andere activiteiten plaats.
Schrijf je snel in via
jeugddienst@koksijde.be.
Inschrijven is gratis.

de fakkel

De fakkel van Koksijde:
Johan Vanhoutte
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. Sophie Dewulf kreeg de fakkel in
februari en gaf die door aan Johan Vanhoutte.

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Johan Vanhoutte: “Ik ben afkomstig uit Koekelare en
twintig jaar geleden aan zee aangespoeld. Ik heb
twee zonen: Isaak en Felix en woon samen met mijn
vriendin Ellen en haar twee dochtertjes Juta en Lize.
Na een periode als horecabaas in Torhout, stapte
ik over naar de fitnessbranche. Ondertussen ben ik
al meer dan tien jaar zaakvoerder en eigenaar van
Wave, Health&Fitness. Op mijn 57e ben ik nog altijd
gedreven om mijn club elke dag naar een topniveau
te brengen.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Johan: “Ik heb sport en fysieke inspanning nodig.
Samen met mijn vriendin fietsen: urenlang door de
natuur rijden, over smalle wegen en bospaden, over
heuvels en bergen. Dat geeft mij een moeheid waar
ik rustig van word. Daarna nagenieten in mijn jacuzzi
met een gezellige babbel en een glas wijn, dat
maakt van mij een gelukkig man. Sinds kort heb ik ook
de fiets als reisgezel ontdekt waardoor ik deze zomer
al trappend Europa doorkruis.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Johan: “Muziek is al een passie van toen ik nog in de
wieg lag. Het klinkt misschien straf, maar ik beschouw
mezelf als een wandelende muziekencyclopedie.
Regelmatig een concert of festival meepikken,
geeft mij dan ook veel voldoening. Muziek inpassen
in mijn werk, vroeger in mijn café en nu als spinning
instructor, is een luxe.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Johan: “Het sportieve DNA dat stevig verankerd is.
Sportpark Hazebeek is een cluster van sportfaciliteiten

die allemaal state-of-the-art zijn en daar valt toch je
mond van open? De atletiekpiste, de voetbalpleinen,
het prachtige hockeyterrein, Koksijde Golf Ter Hille
en dan ook nog de Wave. Dat behoort allemaal
tot de Belgische top en werd met kennis van
zaken neergezet. Tel daarbij nog de driesterren
mountainbikeroutes… dat is pas uniek.”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Johan: “Eerlijk? Eigenlijk wel. Op sportief vlak heb ik
geen connectie met de zee en daarom denk ik er
soms aan om meer landinwaarts te wonen. Tot ik na
een strand- of duinenwandeling besef hoe goed het
hier is om te wonen.”
T-d: Neem ons mee naar je favoriete plek
in onze gemeente.
Johan: “Mijn favoriete plek is mijn club, in al zijn
gedaantes. De prachtige yogazaal, de fitness zelf
en natuurlijk het terras met dat uitzicht op
Koksijde Golf Ter Hille.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde
van jou en waarom?
Johan: “Vijf jaar terug leerde ik Johan Louwagie
kennen. Het is iemand die mij rustig inspireert.
Als ex-leerkracht van Hotelschool Ter Duinen zette
hij Koksijde mee op de culinaire kaart.”
Lees meer op www.tij-dingen.be
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sociale media

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

gaella_and_giulia
Abdijmuseum Ten Duinen

melkebekelieselotte
Oostduinkerke

hans_synaeve
Hoge Blekker

heleengoeminne
Oostduinkerke

miss_little_travel
Koksijde

sara.vandaele
Hoge Blekker

soldegrieck
Oostduinkerke

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Getijden maart
dag
di

Volgende editie
Â Vertellers aan de macht in het Abdijmuseum Ten Duinen
Â De (paas)klokken komen naar Koksijde
Â Kom naar de Buitenspeeldag op woensdag 20 april

Vaccinatiecentrum
Furnevent sluit op 31 maart
Door het dalend aantal corona-infecties en de hoge
vaccinatiegraad eindigt de grootschalige vaccinatiecampagne.
Daarom sluit Furnevent de deuren op 31 maart.
Wil je nog een vaccin? Maak dan nu een afspraak op
0800 200 74. Alle vaccinaties zijn nog mogelijk. Ook voor boosters
krijg je nog een afspraak. Let wel: het callcentrum is niet meer
bereikbaar na 31 maart.

hoogwater

laagwater

12:14

06:38 en 18:59

1

wo 2

00:31 en 12:52

07:21 en 19:39

do

01:07 en 13:29

08:01 en 20:17

3

vr

4

01:44 en 14:08
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02:23 en 14:49

09:20 en 21:33
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03:04 en 15:31

09:59 en 22:11

ma 7

03:45 en 16:13

10:39 en 22:48

8

04:26 en 16:54
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11:55 en 23:58
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01:27 en 13:48

08:25 en 20:37
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02:02 en 14:25

09:03 en 21:16
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02:39 en 15:03
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03:19 en 15:43

10:22 en 22:35
11:02 en 23:16
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04:00 en 16:26
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04:46 en 17:15
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05:43 en 18:26

00:04 en 12:44

za
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07:06 en 19:58

01:12 en 13:57
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09:39 en 22:28

03:37 en 16:21
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11:11 en 23:44

05:15 en 18:00

12:16
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wo 30

00:33 en 12:59

07:20 en 19:42

do

01:11 en 13:34

08:01 en 20:19
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Referentieplaats is Nieuwpoort.

Nieuws over corona?
Neem een kijkje op
www.koksijde.be/corona

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

Gemeente info

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

Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be
Tij-dingen ging in druk op 18 februari.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.
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Droom je van het podium?
Zing of speel deze zomer
op Night of the Proms

Stuur je filmpje door tegen 15 april. Wie weet,
kiest onze jury jou uit om deel te nemen aan
het live-event (23/6) waarop we de winnaar kiezen.
Hij of zij treedt deze zomer op voor duizenden fans.
Wie mag deelnemen?
Â Inwoners van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort
en Veurne
Â Minderjarigen hebben toestemming van
hun ouders nodig
Â Je mag niet professioneel actief zijn met
muziek (als hoofdberoep)
Artistieke voorwaarden en praktische info:
www.tij-dingen.be – lees meer op blz. 43
Reglement en inschrijven: notp@koksijde.be

