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Droom weg naar
lang vervlogen tijden

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Zeelaan
De foto dateert uit 1923. De fotograaf stond in
de Zeelaan en keek naar de duinpan waar nu
het Theaterplein is, voor het gemeentehuis.
In deze periode werd tijdens de zomermaanden
een kiosk opgetrokken waar fanfares van heinde
en verre optraden. Op de foto is het oude
casinogebouw nog niet te zien, omdat de bouw
daarvan pas startte in 1928.
Villa Mon Foyer
Links achteraan schittert villa Mon Foyer en die
woning staat er nog altijd. Architect Eugène
Descamps ontwierp de villa in 1911. Interessant
weetje: een nicht van Jef Nys baatte een tijdje
Mon Foyer uit als pension. In het Jommekesalbum
De Mandoline van Caroline staat de woning
afgebeeld.
Door de erfgoedwaarde maakt Mon Foyer deel uit
van de hoogste categorie van onze gemeentelijke
inventaris. De hoekerker met bekronend torentje,
het pseudovakwerk en de ramen met de fijne
roedeverdeling vallen op. De oorspronkelijke gele
polderbaksteen is intussen overschilderd.

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: 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.
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
Na twee moeilijke jaren lijkt het rijk
der vrijheid dan toch in zicht. Onze
gemeente ontwaakt uit een winteren coronaslaap en evenementen
keren met mondjesmaat terug. Onze
vrijetijdsdiensten stelden alvast een leuk
paasprogramma op. Het begin van de
paasvakantie geldt als officieuze start
van het nieuwe toeristische seizoen.

Tij-dingen: De situatie in Oekraïne laat niemand
ongemoeid. Wat is uw boodschap?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Sinds corona
hollen we van de ene crisis naar de andere, het is
helaas niet anders. Deze oorlog laat niemand koud
en daarom zet ook onze warme gemeente zich in
om een veilige omgeving te zoeken voor mensen
die vluchten. Op 12 maart kwamen 40 kinderen,
mama’s en oma’s aan. Koksijde zorgde onmiddellijk
voor opvang in La Rose des Sables op kosten van de
gemeente. Daarna krijgen ze een andere plek om
zich te huisvesten. Zoveel mogelijk locaties waar ze
zelfstandig wonen. De Crisiscel hart voor Oekraïne
volgt de situatie van dichtbij op. Geen eenvoudige
opdracht, want de kinderen moeten bv. ook
allemaal school lopen en Nederlands leren. Kersvers
ambtenaar Heidi Madou spreekt Russisch en leidt alles
in goede banen. We betrekken hierbij zeer nauw de
Oekraïense gemeenschap binnen onze gemeente.
Updates lees je op www.koksijde.be/oekraine.”
T-d: Gelukkig is er ook goed nieuws. De
paasperiode staat voor de deur.
Burgemeester: “Traditioneel is de paasvakantie een
drukke periode. Onze diensten zijn op hun paasbest
met allerhande activiteiten. Ook de Knuffelduik
staat op het programma, we sluiten de uitgestelde
valentijnsduik af met een spetterend vuurwerk. Naast
de traditionele events zoals de Bloemenjaarmarkt en
de Paaseierenraap is er op Pasen een bloemen- en
bijenparade in de Zeelaan.”

T-d: Beter weer betekent ook meer wandelen.
Burgemeester: “Absoluut. Daarom pakken we
ook dit jaar uit met enkele verbeteringen in onze
infrastructuur. In de Leopold II-laan is de eerste fase
afgerond, de voetpaden zijn klaar. In OostduinkerkeDorp, rechtover het Erfgoedhuis Bachten de Kupe,
zorgden we voor een breder paadje. Dankzij die
ingreep hebben wandelaars en fietsers vlot toegang
tot het hinterland en Koksijde Golf ter Hille. Onze
gemeente is de ideale plaats om tot rust te komen
en een hotspot voor wandelaars en fietsers. Ik geef
ook mee dat de eerste fase van de werken in de
Kerkstraat starten op 18 april.” Tip: lees de meest
recente updates over onze wegenwerken op
www.koksijde.be/wegenwerken.
T-d: Ten slotte: Koksijde kocht De Normandie aan?
Burgemeester: “Inderdaad, een stukje erfgoed.
De amfibieboot zie je in de volgende Garnaalstoet,
op 26 juni. De Normandie krijgt een plek naast de
Sea King op De Nieuwe Basis. Twee Koksijdse iconen
vlakbij elkaar.”
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bestuur

Thuiszorg
Familiezorg
zoekt vrijwilligers
Als vrijwilliger breng je warmte bij
kinderen, jongeren of volwassenen
die thuis zorg nodig hebben: mensen
met een beperking, chronische ziekte,
hoge leeftijd of dementie. Hou ze een
paar uur gezelschap, doe samen
een wandeling, lees de krant voor of
begeleid een spelactiviteit. Je doet de
zorgvrager een plezier, maar ook de
mantelzorger. Terwijl jij er bent, heeft die
tijd voor zichzelf. Wist je dat sommige
vrijwilligers ’s nachts aanwezig zijn bij
mensen thuis? Ook dat is dus mogelijk.
Interesse?
Mail naar diksmuide@familiezorg-wvl.be.
Meer info en een getuigenis lees je op
www.tij-dingen.be

Voormalig Visserijmuseumconservator Willem Lanszweert
is overleden
De gemeente vernam begin maart met droefheid
het overlijden van oud-NAVIGO-conservator Willem
Lanszweert. Willem was al een tijdje met pensioen,
nadat hij in 1976 zijn loopbaan startte in het museum.
In 1988 werd hij conservator en hij bleef aan het roer
tot 2010. De kroon op zijn werk was ongetwijfeld het
project het zeil wordt in de top gezet, de tweede
uitbreiding en herinrichting van het museum tussen
2004 en 2008. Zijn vele publicaties over visserij zorgen
ervoor dat zijn kennis en invloed blijven leven.
Rijkgevuld verenigingsleven
Met een enorme drive was Willem spilfiguur in
verschillende verenigingen zoals modelbouwclub
De Dissel en de Radioamateurs. Tot op het einde
was Willem betrokken bij de vzw Vrienden van het
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke.
Vooral de redactie van het mededelingenblad
lag hem als eresecretaris nauw aan het hart.
Het NAVIGO-museumteam, en bij uitbreiding het
voltallige gemeentebestuur, wenst familie en
vrienden veel sterkte bij dit verlies.
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Wil je zorgeloos op reis vertrekken
met je caravan of mobilhome?
Kom dan naar de infodag van Politie Westkust op zaterdag 30 april. Laat gratis je caravan of mobilhome
controleren en vertrek zonder zorgen op reis. Je voertuig krijgt niet alleen een volledige check-up, je kan
het ook laten wegen. Vaak blijken campers of mobilhomes overladen en dan lopen de boetes snel op
(minstens 400 euro). Een goede controle van je mobilhome of caravan voorkomt veel problemen.
Eigenaars kennen niet altijd de wetgeving. Deze infodag brengt daar verandering in.
Ben je dus van plan om binnenkort rond te trekken? Noteer dan zeker zaterdag 30 april in jouw agenda.
Afspraak aan het centraal politiehuis van PZ Westkust tussen 9 uur en 16 uur.
Meer info en inschrijven (verplicht): PZ.Westkust.Verkeer@police.belgium.eu

Win mooie prijzen tijdens
Maand van de Markt
April is de Maand van de Markt en dan maak je kans
op een mooie prijs. Zo maak je in Koksijde kans op een
vakantiecheque van de vzw Logeren in Vlaanderen ter
waarde van 300 euro.
Ga op dinsdagvoormiddag 5, 12 en 19 april naar de Zeedijk
van Oostduinkerke of op vrijdagvoormiddag 8, 15 en 22 april
naar Koksijde (Zeelaan, tussen Koninklijke Baan en rotonde
De Poort) naar de markt voor je aankopen en maak kans op
één van de prachtige prijzen.
Winnaars worden individueel gecontacteerd.
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ondernemers

25 jaar The Possé
Maak je klaar voor een schitterend
feest op zaterdag 18 juni in
cultuurcentrum CasinoKoksijde met
een topprogramma: Daan, Dimaro,
Discobar Galaxie, dj Sir Jacobs en
Deux Saints Tropicaux.

Tickets: www.posse25years.be
Lees het interview met Annie op
www.tij-dingen.be/posse2022

Maak kennis met onze nieuwe handelaars
Â Meska, Zeelaan 286, kledingwinkel, volg Meska Koksijde op Facebook
Â Barber shop 87, Kursaallaan 1, kapperszaak voor heren, volg Barber Shop 87 op Facebook
Â 360Now, Konijnepijpweg 5, virtuele rondleidingen en interieurfotografie, www.360now.be
Â Talking Media, Bloemenstraat 13, digital en social media marketing, www.talkingmedia.social
Â The Kok’s, Koninklijke Baan 130, café en tearoom (vroeger: Tagada)
Â Hoeve St-Flavie (Huyze Velghe), Grardplein 7, zuivel, hoeveproducten en ijssalon, actief op Facebook
Â Restaurant Oscar, Strandlaan 205, volg Restaurant Oscar op Facebook
Â Koffiebar Fika, Strandlaan 304, volg Fika Sint-Idesbald op Facebook
Â TC Brood en Banket, Zeelaan 168, zoek bakkerij en banket Tc op Facebook
Â Galle Verbouwsupport, Zouavenpad 1, www.galleverbouwsupport.be
Â Pizzeria La Cucina Antica, Zeedijk 493, www.cucinaantica.be
Surf naar www.tij-dingen.be voor meer informatie en fotomateriaal.
Heb je een nieuwe zaak of plannen? Info: dienst Lokale Economie: economie@koksijde.be – 058 53 30 36
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jeugd

Ravot je ook
op onze
speelpleinen?
Op woensdagnamiddag 20 april
spelen we massaal buiten.
Doe je mee? Neem deel aan
allerlei sport- en spelactiviteiten
zoals skaten, steppen, dansen,
spikeball en reuzenspelen op drie
locaties: de Skateplaza en de
Witte Burg in Oostduinkerke en de
Silicowijk in Koksijde. Kom spelen
van 14 tot 17 uur. Deelname is gratis.
Info: jeugddienst@koksijde.be of
058 53 34 44

?WIST JE DAT

… er 22 speelterreinen en een skatepark zijn in onze gemeente?
Op het strand in Oostduinkerke staat ook nog een klimtoestel.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Wat is buitenspeeldag?
We trappen het buitenspeeljaar op gang op woensdagnamiddag 20 april met een knaller, het ideale
moment dus om samen te ravotten. De Buitenspeeldag is het jaarlijkse hoogtepunt van 365 dagen buiten spelen.
Grijp deze kans om buiten te spelen met veel enthousiasme. In je eigen buurt spelen, blijft van onschatbare
waarde. We moeten er samen voor zorgen dat kinderen en jongeren buiten spelen op pleintjes en in parkjes.
In Koksijde beschikken we dan nog over het strand en de duinen als speelparadijzen.

Word jij onze nieuwe medewerker?
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. Daar staat Koksijde voor.
Maak je graag mee het verschil in ons mooie Koksijde? Ga je die uitdaging aan?
Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte: www.koksijde.be/vacatures.
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oksijde kort

Onze drie badplaatsen hebben
elk een eigen billenkarrenroute
De gemeente stippelde, samen met Westtoer, een
route uit die gemakkelijk toegankelijk is met de
billenkar. Koksijde deelt hiervoor postkaarten uit,
aan o.a. verhuurders, waarop per badplaats alle
aanbieders van gocarts staan, aangevuld met
interessante locaties.

Stem op je favoriete Ik koop lokaalambassadeur en win
Ben jij trots op de kwalitatieve producten, vakkennis
en persoonlijke service van jouw handelaar?
Stem vanaf 13 april via www.ikkooplokaal.be en
stoef over wat jouw handelaar uniek maakt.
Like Ik koop lokaal op Facebook, post een stoeffoto
op de pagina of je Instagram-profiel.
Vermeld @ikkooplokaal en de naam van de winkel
met de hashtag #ikkooplokaal! Bovendien maak je
kans op mooie prijzen.
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Ken je het verhaal van klok Ciesje,
het kleinste klokje van de Sint-Pieterskerk?
In 1880 wijdde Mgr. Faict, bisschop van Brugge,
de nieuwe parochiekerk in Koksijde-Dorp.
In tegenstelling tot het Sint-Janskerkje werd de
Sint-Pieterskerk gewijd aan Petrus, patroonheilige
van de vissers. De tegels in het koor en het houten
beeld komen nog uit de Sint-Janskerk en hetzelfde
geldt voor het kleinste klokje, Ciesje. Tijdens WO II
namen de Duitsers alle klokken mee, maar in Koksijde
was men de Duitsers te slim af: er werd besloten
om Ciesje te begraven. Zo behield Koksijde als
één van de weinige parochies twee klokken.
Meer weten? Koop de gids over de Sint-Pieterskerk
in ons toerismekantoor voor slechts 1,50 euro.

BE-Alert verwittigt je
bij noodsituaties
Een grote brand, stormschade
of een stroomonderbreking?
Bij een noodsituatie in onze gemeente,
willen we jou graag snel verwittigen.
Daarom maakt Koksijde gebruik van
BE-Alert, een systeem dat je meteen
op de hoogte brengt van een
noodsituatie: via sms, e-mail of
telefonisch. Inschrijven is simpel
en gratis via www.be-alert.be

Koksijde is solidair met
Oekraïense vluchtelingen
De gemeente richtte een werkgroep
op die de crisis in Oekraïne van nabij
opvolgt. De Oekraïense gemeenschap
binnen onze gemeente wordt hierbij
nauw betrokken. Alle updates lees je op
www.koksijde.be/oekraine
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senioren

Overwin je angst om te vallen
Veel valpartijen kan je zelf voorkomen, want vallen gebeurt niet zomaar. Bijna 50 procent van de 65-plussers
heeft valangst. Daardoor beweeg je minder en neemt je spierkracht en evenwicht af, wat de kans op vallen
nog vergroot. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Wil je die doorbreken? Volg dan deze tips.

Train je evenwicht
Er zijn goede oefeningen om evenwicht en
spierkracht te verbeteren. De kans op een val wordt
hierdoor een stuk minder.
Controleer je medicijnen
Sommige medicijnen (of combinaties van medicijnen)
zorgen voor duizeligheid of een slaperig gevoel.
Ook medicijnen kunnen zorgen voor slappe spieren
en een trager reactievermogen veroorzaken.
Daardoor heb je meer kans om te vallen.
Laat je medicijnen hierop controleren.

Eet lekker en voedzaam
Met lekker en gezond eten, komen goede
bouwstoffen binnen om je spieren sterk genoeg
te houden. Van belang zijn voldoende eiwitten en
vitamine D.
Zorg voor goed passende schoenen
Wist je dat voeten veranderen als je ouder wordt?
Controleer daarom je schoenen. Passen ze nog?
Meer info op www.valpreventie.be of vraag raad aan
je arts. Volledig overzicht op www.tij-dingen.be

Blijf in beweging en volg de Zitbankenroute
De zitbankenroute helpt je bewegen en voert je langs een wandelparcours van vijf kilometer met om de
driehonderd meter een zitbank. Ideaal dus om senioren in beweging te krijgen. De plannetjes zijn te koop in
onze toerismekantoren. Meer info: Katleen Calcoen (058 53 43 42 – senioren@koksijde.be)
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Wil je graag andere
mantelzorgers
ontmoeten?

Week van de Valpreventie:
doe de drie opdrachten en
voorkom valpartijen

Grijp je kans om andere
mantelzorgers te leren kennen.
Wissel ervaringen uit of trek een
paar uurtjes uit voor jezelf.
Afspraak op maandag 4 april
van 14 tot 16 uur in zaal De Brug
(Sociaal Huis).
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Van 25 april tot 1 mei vindt de Week van de Valpreventie plaats.
Het moment om stil te staan bij de gevolgen van een valpartij.
Gelukkig kan je valincidenten voorkomen.
Opdracht 1: blijf actief
Afname van evenwicht, mobiliteit en/of spierkracht verhoogt
het valrisico doordat de houdingscontrole wordt verstoord.
Lichaamsbeweging verhindert deze afname en beschermt je
dus tegen vallen!
Opdracht 2: val in de smaak
Gezonde voeding is belangrijk om je spieren en beenderen sterk
te houden. Calcium, vitamine D en eiwitten zorgen voor sterkere
spieren en stevige botten en verminderen zo het valrisico.
Opdracht 3: bevallige woning?
Wist je dat de meeste mensen in hun woonomgeving vallen?
Slechte verlichting, vloerkleden, verhoogjes, gladde vloeren
of rommel zijn meestal de oorzaak. Voor meer informatie:
058 53 43 42 of katleen.calcoen@koksijde.be of
senioren@koksijde.be

Leer nieuwe
mensen uit je buurt
kennen
Heb je nood aan extra sociaal
contact? Kom dan naar de
koffienamiddag in jouw buurt.
Volgende afspraak op vrijdag
22 april om 14 uur in Cust’O
(Albert-I-Laan 56 in Oostduinkerke).
De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Organisatie: SAMEN ZORGEN,
een project van het Sociaal Huis.
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Lezing: Europa, een blik achter de schermen
Europa ligt onder vuur. Populisme en nationalisme vieren hoogtij, het Verenigd Koninkrijk heeft de Unie
verlaten en het vertrouwen van de burger in Europa taant. Hoe moet het verder? Met die vraag neemt
Europees insider Rudy Aernoudt je mee achter de schermen. Aernoudt was o.a. hoofdeconoom van de
Europese Commissie. Zijn sprankelende analyse van Europa’s illusies en ambities mondt uit in een actieplan.
Kan Europa nog iets betekenen voor zijn burgers?
Wanneer? Op maandag 9 mei om 13.30 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Tickets kosten 2 euro
(incl. drankje). Meer: 058 53 43 42 of katleen.calcoen@koksijde.be of senioren@koksijde.be
Deze activiteit word je aangeboden door de Seniorenadviesraad. Meer info: www.tij-dingen.be

DIGI-vrijwilligers lossen je smartphoneof computerproblemen op
Ken jij de DIGI-vrijwilligers al? Deze vrijwilligers helpen je als er problemen zijn met je laptop, computer of
smartphone. De DIGI-vrijwilliger is elke dinsdagvoormiddag in het Sociaal Huis. Maak een afspraak via de
onthaalmedewerker van het Sociaal Huis, ter plaatse of op 058 53 43 10.
Veelgestelde vragen
Â Hoe maak ik een online afspraak voor een bezoek aan een gemeentedienst?
Â Via eBox heb je toegang tot (een steeds groeiend aantal overheids)documenten. Hoe werkt het?
Â Leer hoe je je identiteit aantoont via de app itsme.
14

Waarom is onze Noordzee zo bruin?
Als je tot aan je knieën in het water staat, zie je vaak je tenen niet meer. Waarom is ons kustwater zo troebel?
Die troebelheid hangt af van de hoeveelheid deeltjes in het water die het zonlicht verstrooien. Hoe troebeler
het water, hoe minder zonlicht doordringt. Hoge troebelheid betekent dus veel deeltjes. Die deeltjes bestaan
uit zand, klei, algen, bacteriën en restanten van dode organismen en schelpen.
Waar komt het slib vandaan?
De slibdeeltjes zijn afkomstig uit het Franse en Belgische kustgebied, door erosie van de klifkusten en
de zeebodem, maar ook van rivieren zoals de Schelde, de Maas en de Rijn en van baggerspecie die in
de kustzone wordt gedumpt. Ook het zeeleven (plankton en bodemdieren) is een bron van deeltjes.
In elke riviermonding vermengen zoet en zout water zich met elkaar. Zoet water is lichter dan zout water.
Daardoor ontstaat een circulatie waarbij het zoutere zeewater, met deeltjes, nabij de bodem landinwaarts
stroomt en het zoetere water via de bovenlaag zeewaarts.
In het kustwater worden de slibdeeltjes verder verspreid. Bij rustig weer en rond de kentering van het getij
(tijdstip iets na hoogwater en laagwater waarop er geen stroom is) zakken de slibdeeltjes naar de bodem.
Door sterke vloed- of ebstroming en door de golven dwarrelen ze weer op. Tijdens een storm kan twintig tot
dertig centimeter zand en slib uit de bodem tot twintig meter hoog opdwarrelen.
Is de zee altijd zo troebel geweest?
Wellicht niet, maar zeker is dat niet, want we hebben geen metingen van vroeger. Slibrijk water zoals in de
Belgische kustzone ziet er vies uit, maar bevat niet meer vervuiling dan helder blauw water.
(Bron: EOS Wetenschap)

Bezoek het NAVIGO-museum online
In het Visserijmuseum komt er een potvis wonen. Het museum sluit een paar jaar de deuren, gelukkig kan je de
collectie én de zalen ondertussen online bezoeken. Lees meer op www.tij-dingen.be
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musea

Wist je dat er 1.300 jaar geleden
Merovingen woonden in Koksijde?
Begin 2017 deden archeologen een spannende ontdekking op de bouwwerf van het nieuwe politiekantoor
in Koksijde. Een grafveld en de restanten van oude gebouwen werden blootgelegd. Daarna volgde
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en zo werden steeds meer geheimen ontrafeld.
Expo: wie waren die Merovingen?
Ontdek meer over deze vroege kustbewoners: duik terug in de tijd met onder meer archeologische vondsten
en prachtige bouwwerken in LEGO®, gemaakt door David Vanhee (links op de foto) aka Little Brickroom
(bekend van LEGO Masters).
Praktisch
Â Themaopstelling van 2 april tot en met 8 januari 2023 in het Abdijmuseum Ten Duinen.
Â Toegang inbegrepen in je museumticket (gratis voor Koksijdenaars).
Â Info en tickets: www.tenduinen.be – Lees meer over de Merovingen op www.tij-dingen.be

© @VTM

Niet vergeten: Erfgoeddag op zondag 24 april

De diensten Cultuur & Erfgoed, Archief en het Abdijmuseum Ten Duinen stelden een aanbod samen onder
de noemer erfgoed maakt school. Lees meer op pagina 19.
16
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Toen de dieren nog
spraken: beluister
verhalen van de zee
Gezelligheid troef op zaterdag 16 april. Geef toe, wat
is er knusser dan samen naar een spannend verhaal
luisteren? De inspiratie vinden de vertellers in de zee.
Want aan de rand van het land, begint een nieuw
verhaal…
Kom naar het Abdijmuseum Ten Duinen en luister
naar sprankelende verhalen, verteld door echte
topvertellers. Er is een wandeling voor gezinnen
om 14.30 uur en eentje voor volwassenen om
16.30 uur. Met vertellers Sarah Bourgeois, Fred
Versonnen, Meneer Zee en Evi Rosiers.
Twee uur vertelplezier krijg je voor 5 euro, volwassenen
betalen 7 euro. Wie jonger is dan 6 jaar of verkleed is
in een middeleeuwer, mag zelfs gratis binnen.
Bestel je tickets via www.tenduinen.be

Duinenabdij en
Vanneuvillehuis in paasjasje
LEGO®-workshop voor jong en oud
Zitten er in jouw gezin ook ongelooflijke
LEGO®-fans? Dan is deze workshop voor jullie.
Het Abdijmuseum heeft al een gigantische
LEGO®-maquette van de abdij, maar haalt in de
paasvakantie nog extra veel blokjes naar boven.
Want dan komt David Vanhee of Little Brickroom
langs, die je misschien kent van een bekend
LEGO®-programma op televisie! Wanneer?
Op woensdag 6 april (10.30, 13.30, 15.30 uur).

Chez Walter: muzikale verhalen
In het Vanneuvillehuis maken we het extra
gezellig. Kom luisteren naar een muzikant of
verteller! Met een knipoog naar wijlen Walter
Vilain: de Koksijdse kunstenaar die er jaren zijn
atelier had.
Wanneer? Op donderdag 7 en 14 april,
telkens om 14.30 uur. Meer info en tickets op
www.tenduinen.be
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cultuur en erfgoed

Museum Paul Delvaux
heropent de deuren op 2 april
2022 is een bijzonder jaar voor de Stichting Paul Delvaux: er is de 125e verjaardag van de geboorte van
Paul Delvaux en anderzijds de 40e verjaardag van het Museum Paul Delvaux. Om deze dubbele verjaardag
in stijl te vieren, verwelkomt het museum een privéverzameling van meer dan 400 werken.
Het museum voerde de nodige
aanpassingen uit om deze
waardevolle collectie op de juiste
manier te huisvesten. De nieuwe
tentoonstelling geeft een ereplaats
aan minder bekende werken die
de schilder aan het begin van zijn
carrière maakte. Ontdek dit nieuw
restrospectief panorama van het
werk van Delvaux!
O ja: wist je dat Koksijdenaars
het Museum Paul Delvaux gratis
bezoeken?
Info en openingsuren:
www.delvauxmuseum.be

Kunst op straat
Uomini I & II (Dolores Previtali, 2008)
Deze beelden belichamen ten eerste de tragiek en de
doodsangst van het bestaan, terwijl ze tegelijk elegantie
uitstralen. In de kern wordt de menselijke figuur nooit
losgelaten, zowel de schaamte als de preutsheid van het
lichaam. De kunstenares drukt zich uit in terracotta of in
brons. Veelal met een kluwen van ineengestrengelde
figuren die symbool staan voor onmogelijke communicatie
of het gemeenschappelijk noodlot symboliseren.
Dolores Previtali komt uit Bergamo. Zij deed ervaring op
onder de vleugels van schilder Antonio Manzoni. Previtali
maakte haar debuut met een solotentoonstelling in
1993 en groeide verder dankzij exporeeksen in Italiaanse
galerieën, tentoonstellingsruimtes en internationale
groepstentoonstellingen.

Waar vind je het kunstwerk?
Kerkplein 4, Koksijde-Dorp
18

erfgoed

Erfgoed maakt school op zondag 24 april
Animatie en expo:
is erfgoed kinderspel?
De diensten Cultuur & Erfgoed
en Archief brengen jouw
speelplaats van toen tot leven
met allerhande spelletjes.
Een unieke gelegenheid om
te tonen aan je (klein)kinderen
hoe jij je vroeger amuseerde.
De leerlingen van StAPwest
zorgen voor animatie en
ambiance.
Â cultuurcentrum
CasinoKoksijde:10 tot 18 uur
Â inschrijven is niet nodig,
gratis toegang

© Kinderspel: Westhoek Verbeeldt - Patrick Vanleene

Bikkelen (of pekkelen) was al populair in het oude Griekenland.

Zoektocht: monnik worden doe je zo!
Met je gezin ga je op ontdekking in het museum en leer je hoe het was voor een nieuweling om een nieuw
leven te beginnen in de Duinenabdij. Wie de zoektocht tot een goed einde brengt, krijgt een verrassing!
Ook na Erfgoeddag kan je deze activiteit nog beleven in het museum.
Â Abdijmuseum Ten Duinen: 10 tot 18 uur
Â info en inschrijven (verplicht): www.tenduinen.be (gratis voor inwoners)

Workshop: hoe begin je aan je stamboom?
Wil je starten met een familiestamboom, maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? De vrijwilligers van
Familiekunde Vlaanderen regio Westkust staan klaar om je te helpen. Kom naar de boeiende uiteenzetting
Wat kan je allemaal terugvinden over je voorouders? en ga aan de slag.
Â Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Leopold II-laan 2)
Â introductiesessies om 11 en 15 uur
Â inschrijven is niet nodig, gratis toegang – info: stekelorum@telenet.be

Erfgoedklasbakken: de Duinenabdij, een hele onderneming!
Van dinsdag 26 april (10 uur) t.e.m. vrijdag 29 april (18 uur) kan je met je klas (secundair onderwijs,
economische, derde graad) deelnemen aan de rondleiding de Duinenabdij, een hele onderneming!
Geïnteresseerde leraars vinden alle info op www.tenduinen.be. Lees meer op www.tij-dingen.be
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boek in de kijker

Kom naar onze
boekenverkoop
Zoek je nog dat ene boek om
je collectie aan te vullen of ben
je op zoek naar je favoriete
cd of dvd? Kom naar de
grote boekenverkoop van de
bibliotheek! Snuister tussen de
materialen die we aanbieden
aan spotprijzen. Wanneer?
Op donderdag en vrijdag 14
en 15 april (10-12 & 15-18 uur),
zaterdag 16 april (10-12 &
14-17 uur) en zondag 17 april
(14-17 uur). Waar? Feestzaal
cultuurcentrum CasinoKoksijde.

Reis naar het New York
van 1893, 1993 en 2093
Naar het paradijs (Hanya Yanagihara)
In 1893 maakte New York deel uit van de Vrije Staten, waar mensen
ogenschijnlijk mogen liefhebben wie ze willen. David verzet zich
tegen de door zijn rijke familie gearrangeerde verloving. In het door
de aidsepidemie geteisterde Manhattan van 1993 woonde de jonge
Hawaïaanse David samen met zijn veel oudere, rijkere partner.
In 2093 probeert Charlie zich staande te houden in het totalitaire New
York. Ze ontmoet David, die zegt haar te kunnen redden - maar kan zij
hem vertrouwen? Deze drie delen vormen een epos over familie,
verlies en de zoektocht naar liefde.
Er zijn ontelbaar veel redenen waarom lezen goed voor je is.
Kan je moeilijk kiezen of weet je niet waar je moet beginnen?
Goed nieuws, want Tij-dingen kiest maandelijks een boek voor jou.
Op www.tij-dingen.be vind je extra titels. Veel leesplezier.
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Vraag je boek uit
een andere bib
aan voor vijf euro
Wil je een boek, cd, dvd
of tijdschriftartikel dat niet
aanwezig is in jouw bib laten
overkomen van een andere
bibliotheek? Dat kan.
Deze aanvraag doe je via
een specifieke software. Enkel
tijdschriftartikelen bezorgen we
digitaal. Weet je dat het vaak
ook gratis kan? Als lid van een
van de Viertoren-bibliotheken
kan je gratis in de drie andere
bibliotheken terecht.

lezingen in de bib

Pelgrims stappen stevige tochten
naar Compostella
Maurits Groeninck is een reisleider van
verre bestemmingen. Hij gidst regelmatig
buitenlandse groepen in Brugge en Gent en
organiseert ook wandelingen. Sinds 2016 is
Maurits fan van de wegen naar Santiago de
Compostella (Spanje) en dat onder invloed
van enthousiaste senioren in Koksijde die hem
voorgingen. Zijn presentatie Veilig reizen en
terugkeren krijgt een vervolg met deze lezing.
Ontdek zijn verhaal van zeven caminos
(wegen) naar Compostella, ca. 1.800 km
stappen in Spanje en Portugal. Genieten of
afzien?
De presentatie vindt plaats op
dinsdag 19 april, van 19.30 tot 21 uur,
in de W. Elsschotzaal. Prijs: 3 euro.

Schrijf je in via koksijde.bibliotheek.be
(klik op activiteiten) of in de bib.

Dit is Europa met Hendrik Vos
(UGent): brandend actueel
Na de Tweede Wereldoorlog sloegen zes landen
in Europa de handen in elkaar na eeuwenlange
verdeeldheid. Dit is Europa reist over het continent in
het spoor van de hoofdrolspelers. Je ontdekt hoe de
Europese grondwet in een braadkip belandde, wat
een opblaaspop met de vrije markt te maken heeft
en hoe koeien in een vergaderzaal verzeilden.
Het traject van de Europese eenmaking volgde
geen vast patroon. Dankzij het boek en de lezing van
Hendrik Vos herbeleef je de geschiedenis van Europa.
Vandaag is dit onderwerp actueler dan ooit.
De lezing vindt plaats op donderdag 21 april,
van 19.30 tot 21 uur.

© Joris Casaer

Schrijf je in via www.avansa-ow.be
Deelnameprijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro).
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10-11 en 11-12 uur: Oostduinkerke, strand
Kinderactiviteit Bubble Soccer, 7-12j, 4 euro,
info: toerisme@koksijde.be

Woensdag 6 april

15 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Paasshow Kids disco, gratis, info: toerisme@koksijde.be

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, blz. 12

10-11 en 11-12 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Lasershooting voor kinderen (7-12j), 4 euro,
info: toerisme@koksijde.be

Dinsdag 5 april

14-16 uur: Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, lees meer op blz. 13

Maandag 4 april

15 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling Nachtdieren (8+),
www.casinokoksijde.be/programma

Zondag 3 april

10-11 en 11-12 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Lasershooting voor kinderen (7-12j), 4 euro,
info: toerisme@koksijde.be

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

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

8-17 uur: Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt, lees meer op blz. 39

Zaterdag 16 april

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert One man band Stef Kamil Carlens,
www.casinokoksijde.be/programma

Vrijdag 15 april

15 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk
Clown Rocky’s paasshow, gratis, toerisme@koksijde.be

14-16.30: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, p. 12

Dinsdag 26 april

14-15 uur: Koksijde-Bad, Kerkplein
Bedevaart naar Baaldjes Kruus, blz. 38

Maandag 25 april

10-18 uur: Erfgoeddag
Programma: blz. 19

Zondag 24 april

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Geike + Hydrogen Sea,
www.casinokoksijde.be/programma

9.30-15 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Gezinsbond, Tweedehandsbeurs voor kinderen,
info: vandenberghe.marianne@skynet.be

10-11 en 11-12 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk
Workshop kuikens met klei (vanaf 6j), 4 euro,
toerisme@koksijde.be
14-16 uur: De Brug (Sociaal Huis)
Praat-, spel en breinamiddag – info: 058 53 43 30 of
anne-sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Zaterdag 23 april

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Comedy Retro (Han Solo),
www.casinokoksijde.be/programma

14-16 uur: Oostduinkerke, Custo (Albert I-laan 56)
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, blz. 13

Vrijdag 22 april

scheu
r
mij uit
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Donderdag 14 april

15 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Kids disco paasshow, gratis, info: toerisme@koksijde.be

Woensdag 13 april

Zaterdag 2 april

Lees de volledige agenda op www.tij-dingen.be

april

www.tij-dingen.be/agenda

15-16 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Tovershow voor kinderen, gratis, info: toerisme@koksijde.be

14-16.30: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, blz. 12

10-11 en 11-12 uur: Koksijde-Bad, Casinoplein
Workshop grappige kuikens maken met pompons,
vanaf 6j, 4 euro, info: toerisme@koksijde.be

Dinsdag 12 april

10-17.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Fotobeurs CoxyKina, lees meer op blz. 40

Zondag 10 april

10.30-21 uur: Oostduinkerke-Bad
Knuffelduik en vuurwerk, lees meer op blz. 37

Zaterdag 9 april

15-16 uur: Koksijde-Bad, Zeedijk
Piratenshow voor kinderen, gratis,
info: toerisme@koksijde.be

11-15 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek
Paasbrunch met muziek (Glenn Degeselle),
20 euro (niet-leden 30 euro – gratis tot 6j. – 15 euro tot 14j),
info: 0475 25 74 24 of 55actiefkoksijde@gmail.com

10-11 en 11-12 uur: Sint-Idesbald, Zeedijk
Workshop boetseren met natuurklei, 4-12j, 4 euro,
info: toerisme@koksijde.be

19.30-21 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Dit is Europa met Hendrik Vos,
(8 euro, leden: 5 euro), blz. 21

Donderdag 21 april

14-17 uur: Oostduinkerke Skateplaza, Witte Burg en
Koksijde-Dorp, speelplein Silicowijk
Buitenspeeldag, meer op blz. 9

Woensdag 20 april

19.30-21 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Pelgrims stappen naar Compostela (3 euro), blz. 21

14-16.30: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, blz. 12

Dinsdag 19 april

20 uur: Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Paasconcert, blz. 38

Maandag 18 april

Namiddag: Koksijde-Bad
Narcissus-parade, lees meer op blz. 39

9.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Paaseierenraap, lees meer op blz. 39

7-17 uur: Sint-Idesbald, o.a. Strandlaan
Rommelmarkt, lees meer op blz. 36

Zondag 17 april

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Familievoorstelling ODYSSEE De Lange Weg Naar Huis (10+),
www.casinokoksijde.be/programma

15 uur: Oostduinkerke, Zeedijk
Paasshow Clown Rocky, gratis, info: toerisme@koksijde.be

Donderdag 7 april

14.30-18.30 uur: Ruïnes Abdijmuseum Ten Duinen
Vertelfestival Toen de dieren nog spraken,
lees meer op blz. 17

14-16.30 uur: Koksijde-Dorp, Silicowijk
Camping Cultuur: Workshop Maak je eigen
boekenmonster

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

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

Digidokters
9 en 23 april (openingsuren bibliotheek):
vraag je sessie aan via koksijde.bibliotheek.be

Bibliotheek: kijk op koksijde.bibliotheek.be/agenda
voor het volledige programma

Markt in onze gemeente
op vrijdag (8-13 uur) in Koksijde-Bad (Zeelaan).
op dinsdag (8-13 uur) in Oostduinkerke (Zeedijk).

Sportaanbod: wekelijks terugkerend, ga naar
www.koksijde.be/sportaanbod

Rondleidingen (met gids):
www.koksijde.be/rondleidingen

Expo’s in Koksijde: je vindt een overzicht op
www.koksijde.be/tentoonstellingen

18.30-19.30 uur: gemeenteschool Oostduinkerke
Open repetitie van de Juttertjes (dans en spel), 6-11j,
info: robby.legein@telenet.be

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

Donderdag 28 april

casino

Het leven zoals het is: de nachtwinkel
Wanneer de nacht valt, ontluikt een
andere wereld. In die duisternis floept
een bordje met de neonletters open
aan. De nachtwinkel is klaar voor haar
klanten. In Nachtdieren verkennen Gina
Beuk, Iris Donders, Patricia Kargbo & Lucie
Plasschaert de verborgen verlangens die
ontpoppen in het licht van de nachtwinkel.

De voorstelling vindt plaats op
zondag 3 april om 15 uur.
Tickets kosten 10 of 5 euro (-26 jaar).
Reserveer op www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99

© Yvan Mahieu

De Lange Weg naar Huis… is wel héél lang
Na tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk voorbij. De Griekse overwinnaars en helden keren terug naar huis.
Alle helden behalve één iemand: Odysseus. Hij is spoorloos. Is hij gestorven op het slagveld? Verdronken op
zee? Of is er iets anders aan de hand? Zijn zoontje Makos verzint, samen met zijn moeder Penelope, elke dag
avonturen voor zijn vader. Zijn papa is een held en hij komt naar huis, dat weet Makos zeker. Penelope twijfelt...
De held die een hele lange weg naar huis neemt, heeft een boel uit te leggen.
Een theatervoorstelling over de
meest waanzinnigste queeste
in de menselijke geschiedenis.
Je komt ogen tekort…

De voorstelling vindt plaats
op zaterdag 16 april om
20 uur. Voor kinderen vanaf
10 jaar. Tickets kosten 14 of
11 euro (-26 jaar). Reserveer
op www.casinokoksijde.be of
058 53 29 99
24

© Theater FroeFroe

duinenhuis

Met de fiets op safari door Koksijde
Ben je een natuurliefhebber? Fiets je graag? Lees dan snel verder. Natuureducatief centrum Duinenhuis
stippelde een fietstocht van 22 km voor je uit. Waar en wanneer? Op zaterdag 9 april om 13.45 uur aan het
Duinenhuis. De tocht is gratis, maar schrijf je wel in: duinenhuis@koksijde.be
Nog meer natuurplezier
Â Ontdek de Plaatsduinen op zaterdag 10 april van 14 tot 16 uur, gratis, schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be
Â Het voorjaar in bloei op donderdag 14 april van 14 tot 16 uur, gratis, schrijf je in via reservatie@aquaduin.be
Â Paaswandeling in de Schipgatduinen op zaterdag 16 april van 19 tot 21 uur, gratis, schrijf je in via
duinenhuis@koksijde.be
Â Meer activiteiten vind je op www.koksijde.be/duinenhuis

Wat gebeurt er met je na 14 dagen
afzondering?
Nicky De Munster komt spreken over zijn deelnames aan twee Mars-simulaties op vrijdag 1 april van 19.30 tot
21.30 uur. Hij was boordtechnicus voor de Belgische missie MDRS90 en commandant van de internationale
missie MDRS109. Wat is het psychologisch effect van 14 dagen in afzondering met weinig voedsel en
middelen? Wil je het weten? Schrijf je dan in via info@sterrenjutters.be
Lees meer praktische info op www.tij-dingen.be
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milieu

Is jouw kat al gesteriliseerd?
Het is in Vlaanderen wettelijk verplicht om je kat (geboren na 1 april 2018) te laten steriliseren. Je vermijdt zo
veel problemen. De kans op verwondingen of ongevallen daalt en je beperkt ook de risico’s op ziektes als
kattenleukemie of kattenaids. Een gecastreerde kater of een gesteriliseerde kattin leeft zelfs twee keer zo lang
bij zijn of haar baasje.
Wat zegt de wet?
Katten geboren na 1 april 2018 moet je vóór de leeftijd van vijf maanden laten steriliseren. Katten geboren
tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 moesten voor 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.

Waarom is het nuttig om je kat te steriliseren of te castreren?
Voordelen als eigenaar
Het geeft katten rust en maakt hen aangenamere huisdieren. Katten zijn vruchtbaar vanaf 5 tot 6 maanden.
Dat is ook de leeftijd waarop ze zich vervelend gedragen: sterk ruikende urine sproeien, rondzwerven en
vechten met andere katers. Ook kattinnen sproeien urine, vooral als ze krols zijn. Tijdens die krolsheid janken ze
dag en nacht de buurt bij elkaar.
Voordelen voor de kat
Hoe vaker een kattin krols wordt, hoe groter de kans op baarmoederontstekingen en melkklierkanker. Laat je
een kattin castreren voor de eerste krolsheid? Dan daalt de kans op die ziektes tot bijna nul. Gecastreerde
katers zwerven minder rond en vechten ook minder. Gecastreerde of gesteriliseerde katten leven langer.
Geef je kat dus de kans op een lang en gezond leven en laat hem of haar tijdig onvruchtbaar maken.
Maatschappelijke voordelen
Katten zijn heel vruchtbare dieren en planten zich snel voort. Zo ontstaat een kattenoverschot: er zijn meer
katten dan mensen die een kat willen. Veel katten belanden op straat en zo ontstaan zwerfkattenkolonies.

milieu

Koksijde pakt zwerfkatten aan
Sinds het jaar 2000 behandelde onze dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling al 1.477 zwerfkatten. Vanaf 31
maart 2018 (de datum waarna elke kat verplicht gecastreerd of gesteriliseerd moet zijn), pakt de dienst
jaarlijks gemiddeld 28 kattinnen en 22 katers aan. Elk jaar slapen gemiddeld 3 ongeneeslijk zieke of gewonde
katjes in. Om de cijfers sneller te laten dalen, laat je best je eigen katten steriliseren.
Meldpunt zwerfkatten in Koksijde
Wanneer een kat ’s nachts altijd op dezelfde plaats slaapt, nadrukkelijk om eten vraagt en er steeds viezer en
magerder uitziet, heeft hij vermoedelijk geen eigenaar (meer). Heb je zo’n kat in je buurt? Geef een seintje:
milieu@koksijde.be of 058 53 34 39.
Jaarlijkse kattenactie
De kattenactie loopt in het voorjaar en in het najaar. De dieren worden
in speciale bakken gevangen en door de plaatselijke dierenartsen
gesteriliseerd of gecastreerd na een check-up of het gaat om een
zwerfkat. Na verzorging worden ze weer vrijgelaten op de plaats waar ze
gevangen werden.

!TIP

Wil je een poes? Ga langs
bij dierenasiel Ganzeweide,
daar wachten veel katten op
een baasje.

Onze huismussen hebben jouw hulp nodig
Het gaat niet goed met de huismussenpopulatie. Vogelbescherming Vlaanderen wil het aantal broedparen in
kaart brengen. Daarom deze oproep om op 9 en 10 april mussen te tellen. De huismus is een kleine zangvogel
die dicht bij de mens leeft. Hun populatie neemt drastisch af en daarom hebben we jouw hulp nodig om ze te
tellen.
Hoe doe je dit precies?
Ga tijdens het telweekend 5 tot 10 minuten buiten staan. Luister aandachtig naar het gezang van de
huismusmannetjes, vrouwtjes hoor je tijdens deze periode niet. Noteer hoeveel huismussen je tegelijk hoort en
geef je telling door via het formulier op www.mussenwerkgroep.be
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“We focussen op
recreatieve sportievelingen
met een volledig nieuw
parcours”
Op zondagnamiddag 10 april vindt de derde
editie van Koksijde Urban Move plaats, een
loopwedstrijd en wandelevenement in Koksijde.
Nadat twee edities in coronarook opgingen,
hoopt organisator Pieter Verhaeghe dat het derde
keer goede keer is. Tij-dingen jogde tot bij Pieter
thuis en vuurde enkele vragen op hem af.

urban move

Tij-dingen: Waarvoor staat de Koksijde Trail en de
Koksijde Urban Move? Wat is het verschil?
Pieter Verhaeghe: “Koksijde Trail is de oorspronkelijke
benaming van ons evenement toen het doorging in
2018 en 2019. Om verwarring met de North C Trail te
vermijden, kozen we er in 2020 voor om de naam te
veranderen naar Koksijde Urban Move. Meer dan een
naamsverandering is het dus niet.”
T-d: Hoe ziet het parcours eruit? Hoe onderscheidt
het traject zich van andere loopwedstrijden?
Pieter: “De start en aankomst is op het Theaterplein.
Het parcours loopt door de centrumstraten van
de gemeente, door onze duinen en langs enkele
beeldbepalende gebouwen. De lopers passeren
ook in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk, organist
Jan Vermeire zorgt voor passende klanken. Daarna
gaat het langs het huisje Nys-Vermoote, via de ruïnes
van de Duinenabdij naar de gemeenteschool.
We passeren ook bij de molen, beklimmen de Hoge
Blekker en ook de Hotelschool Ter Duinen kruist
het pad van de lopers. We zorgen voor muziek en
animatie langs het parcours.”
T-d: Waarom moet je volgens jou deelnemen aan
deze wedstrijd?
Pieter: “De loopwedstrijd en wandeling zijn bedoeld
voor iedereen die Koksijde op een sportieve manier
wil ontdekken. Het kan een doel zijn om de 6 of 10 km
uit te lopen of om dat in een bepaalde tijd te doen.
De muziek langs het parcours en de vrijwilligers in de
bevoorradingszones moedigen je aan zodat je het
volhoudt. Misschien loop je zelfs nog een stukje sneller.
Ik doe nog een oproep aan iedereen die al eens
meedeed: schrijf je ook deze keer in, want het is een
volledig nieuw parcours.”

T-d: Wanneer ben je als loper klaar om deel te
nemen volgens jou?
Pieter: “De 6 en 10 km vragen geen lange
voorbereiding zoals voor een (halve) marathon.
Wie regelmatig loopt, kan dit zeker aan. Wees niet
bang om als laatste te eindigen. We focussen op de
recreatieve sportievelingen.”
T-d: Doe je zelf aan sport?
Pieter: “Ja, ik ben triatleet. Dus ik zwem, fiets en
loop. Ik was vroeger nochtans helemaal niet sportief.
Tien jaar geleden startte ik zonder ervaring met een
koersfiets. Ik sloot me aan bij de wielertoeristenclub
Coxy Cycling uit mijn buurt en ik zag mijn conditie
elke maand verbeteren. Ik ben Koksijde zo dankbaar,
want hier kreeg ik het sportvirus te pakken en ik wil het
dan ook graag doorgeven.”
T-d: Wat is je link met de gemeente Koksijde?
Een favoriete plek?
Pieter: “Ik verhuisde ruim tien jaar geleden naar
Koksijde. Ik ben dus een aangespoelde. Ondertussen
ben ik al goed ingeburgerd. Zo help ik bij de
organisatie van de Duinencross. Mijn favoriete plek is
de Siska, het stamcafé van Coxy Cycling.”
T-d: Waar droom je als organisator nog van?
Meer wedstrijden, extra disciplines of uitbreiden?
Pieter: “Graag voeg ik nog meer verborgen plekjes
van Koksijde toe aan het parcours. Koksijde heeft
zoveel mooie gebouwen die niet altijd vrij toegankelijk
zijn. Als er een lezer een idee heeft of me kan helpen
om een leuke passage toe te voegen voor volgend
jaar, mag hij of zij me altijd contacteren.”
Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be

Start en aankomst: vlak voor het gemeentehuis. Startschot wordt gegeven om 14 uur.
Schrijf je op voorhand in via www.koksijdeurbanmove.be
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sport

Sportdag voor 60-plussers op 19 mei
Op donderdag 19 mei vindt de sportdag voor 60-plussers plaats in sporthal Hazebeek. Beweging, plezier en
gezelligheid staan centraal. Sport op je eigen tempo, maak kennis met iets nieuws, ontmoet medesporters en
leer nieuwe mensen kennen. Meer info: www.koksijde.be/sportvoor60plus

Skate-initiatie op 18 mei

Zomersportkampen

Wil je leren skaten? Of ben je al vertrouwd met skaten en wil
je toch deelnemen? Beginners van 8 tot 12 jaar zijn welkom
op de Skateplaza van 13.30 tot 15 uur. Ouder dan 12?
Kom van 15 t.e.m. 16.30 uur. Inschrijven is gratis, maar verplicht
via webshopkoksijde.recreatex.be. Info: sportdienst@koksijde.be.

Een sportkamp meepikken tijdens de
zomer? Dat kan, want de sportdienst
organiseert themakampen voor
kleuters en lagereschoolkinderen.
Zoek een vrije plaats op
www.koksijde.be/opvang-en-kampen

MAANDAG 18/04
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Sportraad organiseert eerste
Sportforum met Olympisch
kampioen Félix Denayer
De sportraad brengt alle geïnteresseerden (inwoners,
sportverenigingen, scholen, sportaanbieders,
individuele sporters) samen rond sportthema’s in
onze gemeente. Het centraal thema van het eerste
Sportforum is de Heropstart in de sport na corona.
Olympisch hockeykampioen Félix Denayer vertelt
over de Belgische Red Lions en hun weg naar succes.
Hij geeft ook zijn visie op de impact van de
coronacrisis op het sportleven en samen met een
gerenommeerd sportarts, een sportpsychologe
en een personal trainer gaat hij dieper in op
de moeilijkheden en de nieuwe kansen in ons
sportlandschap.

© www.sportspreker.be

Kom op donderdag 21 april naar cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Deuren open om 19 uur, het event
start een halfuur later. Gratis.
Inschrijven is verplicht via koksijde.be/sportraad
(tot 19 april). Meer info: sportraad@koksijde.be

Droom je van een hockeytraining van een Red Lion?
Schrijf je dan in voor de Deloitte Hockey School, van maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli. De Deloitte Hockey
School nodigt kinderen tussen 7 en 14 jaar uit voor een sportieve week bij Hockey Club Koksijde.
Je krijgt vijf dagen professionele training: de ervaren coaches zorgen voor afwisseling tussen techniek,
tactiek en spelplezier. Reken maar dat je je skills ontwikkelt, het maakt niet uit of je al ervaring hebt of niet.
En omdat je van sporten gezonde honger krijgt, voorziet de organisatie een warme middagmaaltijd.
Een extra reden om je snel in te schrijven: een Red Lion komt een halve dag meetrainen.
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in woord en beeld
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1. Huldiging van streekgeschiedkundige
Jef Ameeuw

4. De Strandloper op bezoek in het
gemeentehuis

Het gemeentebestuur kocht onlangs een deel van
het rijke archief van Jozef Ameeuw op. Zijn collectie is
uitgegroeid tot één van de grootste in de regio.
Jozef heeft zelf enkele boeken op zijn naam staan:
het Molenboek en De Blauwe nunnen.
Tijd dus om hem te huldigen!

De Strandloper zwaaide Caroline Deygers uit na een
mooie carrière van 41 jaar, waarvan 9 als directrice.
Het gemeentebestuur zette haar op 26 februari in
de bloemetjes. Koen Dietvorst, die Caroline opvolgt,
wensen we veel succes toe.

2. Bredene Koksijde Classic

Amfibieboten werden tijdens WO II gebouwd
om militairen en materiaal te transporteren. Later
genoten veel zeeklassen en toeristen hier van een
tocht in het voor- of najaar. De laatste amfibieboot
van onze kust vond je in Koksijde. Door de steeds
strengere regels stopte kapitein Rik Vandewalle zijn
tochten. Gemeente Koksijde kocht de boot aan om
te bewaren als erfgoed. De Normandie vaart mee
tijdens de volgende Garnaalstoet (26 juni).

Op dinsdag 1 maart werden de Bredene Koksijde
Classic en de Youngster Coast Challenge officieel
voorgesteld. Wielercoryfee Karl Vannieuwkerke
praatte de avond aan elkaar en natuurlijk mocht ons
bestuur niet ontbreken. Ontdek op www.tij-dingen.be
wie als eerste over de meet kwam.

3. Heb jij ook een hartje voor de zorg?
Ken je hartje voor de zorg al? Dankzij dit initiatief
helpen mensen met een garage of inrit zorgverleners
aan een parkeerplaats terwijl ze werken.
Wil je graag jouw plekje beschikbaar maken?
Meld je via www.sociaalhuiskoksijde.be of aan
het onthaal van het Sociaal Huis.

5. De Normandie krijgt derde leven

Bekijk onze fotoalbums digitaal:
www.koksijde.be/fotoalbum
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jubilea

Roland Degrieck−
Nicole Servranckx:
50 jaar getrouwd

Herman Rabaey−
Mieke Ghesquiere:
50 jaar getrouwd

Maurice Latour−
Jacqueline Lamby:
50 jaar getrouwd

Erwin Decroix−
Erna Deschepper:
50 jaar getrouwd

34

burgerlijke stand

Geboorten

Overlijdens

Henry Debruyne
Veurne, 29 januari
zoon van Kevin en
Fauve Devloo

Francine Meul, 78 j.
†Roeselare, 1 februari

Helena Ghys
Veurne, 6 februari
dochter van Laurent en
Lynn Van Daele
Kamiel Cleeren
Veurne, 12 februari
zoon van Adriaan en
Shana Moeyaert
Yousof Abdul Aziz
Veurne, 12 februari
zoon van Romai en
Rukhsar Sardarzai

Huwelijken
Dieter Knockaert en
Sharon Cobbaert (4 februari)
Paul Descamps en
Chantal Van Hemelrijck
(16 februari)
Nicolas Devloo-Delva en
Mieke Vandepitte (22 februari)

Norbert De Groeve, 77 j.
†Brugge, 1 februari
Noël Berkein, 93 j.
†Roeselare, 2 februari
Augustine Lecomte, 85 j.
†Boussu, 5 februari
Yvette Dejaegher, 86 j.
†Veurne, 7 februari
Ludovic Van Reet, 73 j.
†Veurne, 9 februari
Léonie Calcoen, 88 j.
†Veurne, 11 februari
Gerhard Werner, 75 j.
†Veurne, 12 februari
Joseph Meuleman, 84 j.
†Koksijde, 13 februari
Lieven Bekaert, 82 j.
†Koksijde, 13 februari
Pascal Maréchal, 89 j.
†Veurne, 14 februari

Monique Van Ceunebroeck, 81 j.
†Koksijde, 14 februari
Roger Lafère, 93 j.
†Koksijde, 16 februari
Rita Simoen, 81 j.
†Koksijde, 18 februari
Jan Depoorter, 67 j.
†Veurne, 23 februari
Nadine Kennof, 66 j.
†Veurne, 23 februari
Gilbert Pille, 80 j.
†Veurne, 24 februari
Jacqueline Randour, 78 j.
†Veurne, 1 maart
Maurits Jungbluth, 90 j.
†Nieuwpoort, 3 maart
Josiane Claus, 74 j.
†Gent, 3 maart
Jozef Vandenberghe, 85 j.
†Veurne, 4 maart
Marie Louise Pyliser, 95 j.
†Koksijde, 5 maart

Terry Schallier, 62 j.
†Edegem, 14 februari

Kunstenaar en voormalig gemeenteraadslid
Paul Baeteman overleden
Hij was een veelzijdig kunstenaar, vooral bekend om zijn werken in marmer
en arduin. Koksijde is trots op zijn beeldenreeks Bolero op Koksijde Golf Ter Hille.
Paul Baeteman blijft zo eeuwig leven, ondanks zijn overlijden op 88-jarige leeftijd.
Het gemeentebestuur wenst de familie veel sterkte.
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Bereid je tuin voor op de lente op onze Bloemenjaarmarkt
Op paaszaterdag 16 april vindt de 70e editie plaats van de Bloemenjaarmarkt in hartje Koksijde.
De lente is in het land en dus moet je je voorbereiden op een vruchtbaar seizoen. Steek je handen uit de
mouwen, want de Zeelaan krijgt een kleurrijk jasje dankzij een ruime keuze aan bloemensoorten.
Van 8 tot 17 uur staan de standhouders op de markt met een ruim en fleurig bloemenassortiment.
Laat je inspireren en blaas je tuin nieuw leven in. Kies uit voorjaarsbloemen, zomerbloeiende perkplanten,
bloembollen, kamerplanten en snijbloemen.

Zoek verborgen
schatten op de
rommelmarkt

Jaarlijkse
wandelzoektocht
daagt speurneuzen uit

2 en 3 april:
straatanimatie
in de Zeelaan

Sint-Idesbald is nog steeds
de uitvalsbasis van de
jaarlijkse rommelmarkt.
Snuffel tussen schatten van
op zolder op zondag 17 april
(7-17 uur) in de Strandlaan
en op de parking van de
Kerkepannezaal.

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).
Info parcours: www.tij-dingen.be

Op zaterdag 2, van
14 tot 18 uur, en zondag
3 april (14-18 uur) beleef
je vanalles tijdens het
shoppen in de Zeelaan.
Je vindt er straatlopers,
ballonplooiers en
straatartiesten.

Deelnemen? Info: 058 51 29 10
of toerisme@koksijde.be.
De plaatsen zijn beperkt.
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knuffelduik

Elfde editie Knuffelduik
vindt plaats op zaterdag 9 april
Altijd al eens een ijsbeer willen zijn? Duik in het koude Noordzeesop om 14.30 uur. Sam Gooris brengt je op
temperatuur. Ook (Jong) El Fuerte en karaokeband Zingend Schip zorgen dat je genoeg opwarmt om het
water te trotseren. Na de paasplons zet de Faute Bendt je snel weer in lichterlaaie.
Om 21 uur sluiten we af met een spetterend vuurwerk.
Â
Â
Â
Â

10.30 uur: Jong El Fuerte
12 uur: ‘t Zingend Schip
13 uur: Sam Gooris
13.30 uur: El Fuerte

Â
Â
Â
Â

14 uur: Zumba-opwarming op het strand
14.30 uur: Knuffelduik
16 uur: Faute Bendt
21 uur: Vuurwerk

Kiekafobee
De opbrengst gaat naar vzw Kiekafobee voor de huur van twee appartementen in Koksijde. Kinderen met een
levensbedreigende ziekte genieten zo van een deugddoende vakantie met hun familie. Je bent vanaf 10.30
uur welkom op de Zeedijk van Oostduinkerke .
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 goed gaan!
Volledig up-to-date programma en inschrijven (via de link) op www.tij-dingen.be/knuffelduik

evenementen

Traditionele bedevaart
naar Baaldjes Kruis op
25 april
Het Genootschap van de Zalige Idesbald organiseert sinds
1994 samen met de Pastorale Eenheid Ster der Zee en de
gemeente de jaarlijkse bedevaart naar de kapel van de
Zalige Idesbald. Deze uiting van volkse devotie bestaat al
heel lang en vindt dit jaar plaats op maandag 25 april.
Prior Erik-Godfried Feys van de Sint-Pietersabdij (Steenbrugge)
gaat deze bedevaart voor, geassisteerd door abt Leo
Van Schaverbeeck, ereburger van Koksijde en laatste
cisterciënzerabt van België. Afspraak om 14 uur in de
Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Daarna wordt om 14.30 uur
in processie gewandeld naar het kapelletje Baaldjes Kruus
in de Van Buggenhoutlaan. De plechtigheid eindigt met de
zegening van de paardenvissers en de verspreiding van een
gedachtenisprentje.
23 april: viering in de Sint-Pieterskerk
Op zaterdagavond 23 april vindt, in de Sint-Pieterskerk om 16.30 uur, een plechtige viering plaats voor de
intenties van de bedevaarders. Het Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkoor Koksijde, onder leiding van Jan Vermeire,
luistert de viering op.

Paasconcert Lions Club op paasmaandag
Op uitnodiging van de Lionsclub De Panne-Westkust brengt het Symfonieorkest Vlaanderen op
paasmaandag 18 april om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk een paasconcert.
De opbrengst van het concert schenkt de Lionsclub integraal
aan zijn sociale projecten, in het bijzonder het opvangtehuis
Havenzate (Veurne) voor mensen met een lichte mentale
beperking.
Onder leiding van dirigent Martijn Dendievel speelt het
symfonisch orkest werken van Giuseppi Verdi, Antonin Dvořák
en Felix Mendelssohn. Greet Samyn verzorgt de algemene
presentatie.
Het gemeentebestuur en de VVV verlenen medewerking.
Tickets in voorverkoop (30 euro) koop je bij de dienst Toerisme
en bij de leden van de Lionsclub, aan de deur is het 40 euro.
Info: www.paasconcert.be
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Zoek je een excuus om chocolade te eten?
Raap zo veel mogelijk paaseieren op paaszondag 17 april tussen 10.30 en 12 uur. De site van het
Abdijmuseum Ter Duinen is dit jaar de locatie van deze zoektocht. Zoek vier gekleurde paaseitjes
(rood, blauw, groen en geel). In ruil krijg je een lekker chocolade paasei. Vind je een gouden paasei?
Dan heb je geluk, want dan krijg je een prijs. Zouden de Duinheren graag paaseieren lusten?
Â
Â
Â
Â
Â

t.e.m. de 3e kleuterklas (ouders toegelaten) van 9.30 tot 10 uur
1e tot 3e leerjaar (geen ouders toegelaten) van 10.15 tot 10.45 uur
4e tot 6e leerjaar (geen ouders toegelaten) van 11 tot 11.30 uur
Deelname is gratis. Vergeet je mandje niet.
Inschrijven is verplicht via de dienst Toerisme (058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be) vanaf 30 maart.

Bloemen- en bijenparade
van Narcissus
Deze parade vindt ook plaats op Pasen, zondagnamiddag
17 april. Narcissus bewondert de natuur en staat trots op
zijn praalwagen. Luister naar muziek en bekijk de dansende
bloemengeisha’s.
Er lopen gigantische goudsbloemen en
narcissen mee op stelten. Bijen vliegen
achter hun grote bijenkorf aan.
Een klein bijtje danst tussen de
bloemen en speelt met de
vlinders. Deze parade trekt
door de Zeelaan en bestaat
uit artiesten, danseressen,
een praalwagen, een
driewieler en vier
steltlopers.

Escape Game
ontwaakt uit
winterslaap
Ben je klaar voor een leuke uitdaging
samen met vrienden of familie?
Vanaf april kan je de openlucht
Escape Game opnieuw spelen.
Zoek naar de locatie van het gezonken
schip met je familie of vrienden.
Je ontdekt niet alleen leuke plekken in
onze gemeente, maar je lost raadsels
op. Het verhaal dompelt je onder in
de sfeer van onze IJslandvaarders.
Het doel? Achterhalen waar het
Wapen van Amsterdam is. Slagen jullie
erin om de locatie te ontrafelen?
Meer op www.tij-dingen.be
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zoektocht voor kinderen

Ontdek de mooiste tekeningen
van ons schelpenvolkje
Sarah Decadt en Heleen Loones
maakten een kinderboek met
cd. Het Schelpenvolkje is een
hedendaags sprookje met kleine
helden, vriendelijke meeuwen,
kribbige krabben en wind in de
zeilen. Sarah zorgde voor tekst
en liedjes, Heleen maakte de
illustraties. Kinderkoor Beau-re-mi
zong speciaal vier nieuwe liedjes.
Zin om zelf mee te gaan met
Storm, Staf en Sterre? Ontdek
de mooiste tekeningen van het
kinderboek Het Schelpenvolkje
bij de deelnemende handelaars
en als je de oplossing vindt, mag
je een prijs afhalen bij de dienst
Toerisme. Haal vanaf 2 april je
formulier in het toerismekantoor.

Kom naar de fotobeurs CoxyKina op 10 april
CoxyKina is de eerste editie van de fotografiebeurs georganiseerd door fotoclub CoxyPics. De beurs met
randanimatie vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op zondag 10 april. Iedereen is welkom van 10 tot
17 uur. Je leert ambassadeurs van grote merken in de fotografiewereld kennen. Bevestigden hun komst: Foto
Coudenys (Veldegem), Fujifilm, Nikon, Canon, Sony, Profoto, Godox, Nanlite, Complot (Roeselare), Noordzee
Drones en EIZO.
Venetiaanse parade
Ontdek alles over camera’s en toebehoren.
Fotografeer de Venetiaanse Costumés in een
studiosetting met flits- en natuurlijk licht - onder de
deskundige begeleiding van toppers zoals Tom
Museeuw, Ioannis Tsouloulis, Piet Van den Eynde,
Pascal Vandecasteele en Lieven Coudenys.
Breng je eigen camera mee, geniet van
interessante lezingen en droom weg dankzij de
prachtige beelden van Koksijde. Om 14.45 uur is
er een parade van de Venetiaanse Costumés door
de Zeelaan van Koksijde.
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de fakkel

De fakkel
van Koksijde:
Johan Louwagie
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. Johan Vanhoutte kreeg de
fakkel in maart en gaf die door aan
(voor)naamgenoot Johan Louwagie.

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Johan Louwagie: “Ik ben geboren in Adinkerke in
een apothekersgezin met zeven kinderen. In 1981
trouwde ik met Carine Coulier. Carine was juffrouw in
het eerste leerjaar in de Gemeentelijke Basisschool in
Oostduinkerke. Wij zijn de ouders van Ellen en Jan en
ondertussen daddy (opa) en moetie (oma) van Juta,
Lize en Lyan. Sinds ons huwelijk wonen wij in Koksijde.
Ik was leraar wiskunde in de hotelschool tot mijn
pensioen in 2017 en ik leerde daar de culinaire
wereld kennen.”
T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Johan: “Ik vertelde altijd het volgende aan mijn
leerlingen: wie goed is in wiskunde, zal later beter
zijn problemen oplossen. Naar de beste oplossingen
zoeken en die vinden, dat zorgt voor een betere
nachtrust. Wat mij volledig tot rust brengt, is sporten.
Ik ga elke week tennissen en padellen.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Johan: “Tuinieren. Op school was ik erbij toen de
wijntuin werd aangeplant. Ik stond klaar bij het
snoeien en sproeien van de wijnstokken. Ik deed
dat ook als bijberoep met als firmanaam Garden
City. Dat is ook de naam van een zandbank in volle
zee. Mijn specialiteit? Voornamelijk tuinonderhoud
en windschermen plaatsen. Wat nog? Op de
vleugelpiano een Walz of een studentenlied spelen.
Ik moet dringend op bijscholing, er liggen hier stapels
partituren, maar ze lezen is moeilijk. Wie leert mij een
Boogiewoogie spelen?”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Johan: “Dat het onze gemeente is. Je hebt
hier alles. Van gezonde zeelucht tot een eigen
drinkwaterproductie. Sport, cultuur en ontspanning…
aan niks een tekort. Koksijde heeft zelfs een Night of
the Proms. Wat wil je nog meer?”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Johan: “Ik wilde aan zee wonen, want als kind kregen
mijn broer en ik de microbe van het sportvissen op
zee mee van onze vader. Toen brachten wij de
weekends en vakanties door in Nieuwpoort. Onze
ouders hadden een villa op de dijk. In 1987 bouwden
Carine en ik in Koksijde-Dorp. We hebben zicht op de
velden en de kerktorens van Oostduinkerke, Wulpen,
Nieuwpoort en Veurne. Met de verrekijker zie ik soms
de IJzertoren in Diksmuide. Waarom zouden we
verhuizen?”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Johan: “Iemand die geboren is in Koksijde, dat vind
je niet veel meer, maar wel iemand die al heel zijn
leven in Koksijde woont en werkt. Bel ik nu? Vraag ik of
hij komt? Hij staat hier hé. Gelijk welk uur, gelijk welke
dag. Jan Calcoen, een echte moat!”
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.
ilse vijncke
Oostduinkerke

jerome5530
Koksijde

matthias claes
Hoge Blekker

@onewheelography
Koksijde

thay le shiba inu
Koksijde

@justcallmetom
Koksijde

valerie vermeulen
Koksijde

carolien saey
Oostduinkerke

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Getijden april
dag

vr

Volgende editie
Â De Nieuwe Basis: een extra stand van zaken
Â Koksijde is een biergemeente
Â Warme William pakt uit met een nieuwe wandeling

01

hoogwater

laagwater

01:45 en 14:09

08:39 en 20:55

za

02

02:21 en 14:46

09:17 en 21:31

zo

03

02:59 en 15:25

09:54 en 22:07

ma 04

03:38 en 16:04

10:32 en 22:42

di

04:16 en 16:41

11:07 en 23:15
11:39 en 23:43

05

wo 06

04:51 en 17:13

do

07

05:24 en 17:41

12:06

vr

08

05:57 en 18:13

00:08 en 12:34

za

09

06:42 en 19:14

00:43 en 13:31

zo

10

08:21 en 21:10

02:35 en 15:10

ma 11

09:52 en 22:32

03:55 en 16:21

di

11:06 en 23:31

05:11 en 17:38

12

wo 13
do

Zing of speel in juli op
Night of the Proms
Koksijde en PSE Belgium lanceren een wedstrijd voor lokaal
muzikaal talent. De prijs is niet min: de winnaar zingt of speelt
live tijdens Night of the Proms Summer Edition. Wie er mag
deelnemen, artistieke voorwaarden en praktische info: surf snel
naar www.visitkoksijde.be
Met Bart Peeters, Metejoor, Natalia, Umberto Tozzi en Kate Ryan
strikte de organisatie grote namen. Noteer donderdag 28 en vrijdag
29 juli in je agenda. Place to be is het Kerkplein in Koksijde-Bad.

14

11:57

06:19 en 18:39

00:13 en 12:35

07:04 en 19:19

vr

15

00:47 en 13:09

07:42 en 19:55

za

16

01:22 en 13:44

08:19 en 20:34

zo

17

01:58 en 14:21

08:58 en 21:14

ma 18

02:36 en 15:00

09:38 en 21:54

19

03:16 en 15:41

10:19 en 22:35

wo 20

di

03:57 en 16:22

11:00 en 23:17

do

21

04:41 en 17:07

11:43

vr

22

05:30 en 18:01

00:00 en 12:30

za

23

06:34 en 19:19

00:53 en 13:30

zo

24

08:00 en 20:44

02:04 en 14:41

ma 25

09:27 en 22:05

03:21 en 16:00

di

10:51 en 23:15

04:49 en 17:38

26

wo 27
do

28

11:53

06:05 en 18:37

00:06 en 12:37

06:56 en 19:20

vr

29

00:47 en 13:15

07:38 en 19:57

za

30

01:24 en 13:50

08:16 en 20:33

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Meer op www.tij-dingen.be.
Tickets koop je via summeredition.notp.com

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 17 maart.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.

Lees de XL-versie van Tij-dingen
online: www.tij-dingen.be
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Garnaalvissers te paard zijn
terug van weggeweest
Tijd om onze paardenvissers opnieuw te bewonderen.
Garnaalvissers met gele oliejekkers die hun
trekpaard tot op borsthoogte door het
zeewater leiden.
Wanneer?
Â 6 april: 10.30-11.15 uur
Â 10 april: 14.15-15 uur
Â 12 april: 16.30-17.15 uur
Â 18 april: 8.30-9.15 uur

