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Koksijde
gaat de vliegeraltijd op
In

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Het Duinenhuis in 1938
Deze foto dateert uit augustus 1938. Een groep jonge
meisjes poseert op de trappen voor de toenmalige
ingang van het Duinenhuis. Deze Antwerpse
weesmeisjes brengen als eerste een deugddoende
vakantie aan zee door onder begeleiding van de
zusters Oblaten.
Architect Herman Houbaert tekende het ontwerp in
1938. Je ziet hoofdzakelijk modernistische kenmerken,
zoals bv. het platte dak, de nadruk op het horizontale
en een functionele en doordachte ruimteverdeling.
Natuureducatief centrum
Vandaag is het Duinenhuis in eigendom van de
gemeente als natuureducatief centrum.
Dit modernistisch juweeltje maakt deel uit van de
gemeentelijke viersterrenlijst. Bekijk de interessante en
verrassende geschiedenis van het Duinenhuis vanaf
18 juni in een tentoonstelling.
Op 13 oktober 2021 organiseerde de gemeente een
terugkomnamiddag in het Duinenhuis. Een tiental
begeleiders van Caritas uit Melle kwam samen om
herinneringen op te halen aan hun vakanties in de
jaren ’70, ’80 en ’90.

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
En natuurlijk ook: www.tij-dingen.be

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.
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voorwoord

De burgemeester
aan het woord
Mei is de maand waarin heel wat jonge dieren
het levenslicht zien. Ook onze jeugd krijgt extra
aandacht tijdens de Week van de Groeilamp,
want groot worden doe je niet alleen. Niet alleen
aandacht voor jonge spruiten deze maand, ook
onze rijke geschiedenis komt aan bod. Mis de
Archeologiedagen niet en stip Bunkerdag aan
in je agenda.
>> Reus Ko en vrouw Liza, vissers naar het beeld van
oud-IJslandvaarder Ko Legein en echtgenote Liza Pylyser

Tij-dingen: De Westhoek Academie Koksijde
bestaat vijftig jaar. Een mijlpaal?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Een halve
eeuw, dat is niet niets. We investeerden de laatste
jaren in de restauratie van Home Edouard Pecher,
ook bekend als cultureel centrum Taf Wallet en nu
dus de thuishaven van de WAK. De academie is een
centrum voor jeugd en volwassenen die zich creatief
ontplooien. Met Els Desmedt als dynamische directeur
van een geolied team. Els hoort thuis in het rijtje van
de grote directeurs zoals Walter Vilain en Jan Hoet.
Onder haar bewind zette de WAK grote stappen,
onze academie is hét symbool van Sint-Idesbald als
kunstenaarsoord.”
T-d: Onze gemeente stimuleert het buurtgevoel en
geeft zelfs een financieel duwtje?
Burgemeester: “Dat klopt. We willen de mensen
aanzetten om terug bij elkaar te komen.
We ondersteunen alle initiatieven die het
gemeenschapsgevoel versterken. Gelukkig herleeft
onze buurtwerking opnieuw, na alle corona-ellende.
Ook Camping Cultuur is terug van weggeweest,
door middel van een mobiel cultuurhuis werken we
wijkgericht. Wist je dat we grote plannen hebben om
de Silicowijk een facelift te geven? Wordt vervolgd!”

T-d: Het is volop lente, de gemeente is in bloei.
Burgemeester: “In ons straatbeeld en op elk pleintje
herken je mooie, nieuwe bloemenpatronen.
Klaas Hinderyckx, Dries Vandewoude en alle
medewerkers van de groendienst leveren uitstekend
werk. We dragen ons imago als bloemengemeente
hoog in het vaandel.”
T-d: Onze mensen vinden een groene gemeente
belangrijk, maar ook netheid is een item?
Burgemeester: “Als toeristische gemeente is het een
grote troef dat onze gemeente er altijd kraaknet
bijligt. Onze medewerkers verzetten bergen werk om
dat zo te houden, ze zijn van ‘s morgens vroeg in de
weer op ons strand. Dat doet me denken aan hoe ze
de pistes klaarmaken in populaire skioorden. Je hebt
onze afvalophalers en straatvegers, maar daarnaast
nemen we initiatieven zoals Mooimakers. Dankzij de
zwerfvuilvrijwilligers houden we onze straten en onze
prachtige natuurgebieden, duinen en zee afvalvrij.
Als je toch een probleem opmerkt, kan je dat laten
weten via www.koksijde.be/melding. Ik bedank langs
deze weg iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt
voor een propere gemeente!”
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bestuur

Hoe bereid je
je voor op een
black-out?
Het Nationaal Crisiscentrum staat ten
dienste van overheid en hulpdiensten
met nationale noodplannen en biedt
ook lokale ondersteuning.
Op de website van het crisiscentrum
vind je ook een Bijzonder nood- en
interventieplan (BNIP) voor bij een
eventuele black-out of stroomuitval.
Let wel, er is geen reden om uit te
gaan van een doemscenario, maar
als gemeente moeten we preventief
communiceren. Ook onze
veiligheidscel heeft een eigen
gemeentelijk BNIP.
Op www.tij-dingen.be vind je meer tips.

Graveer je fiets tegen diefstal
Als je je fiets laat graveren, komt er een
label op je fiets. Dat label bevat het
rijksregisternummer van de eigenaar.
Zo schrik je dieven af. Wist je dat we
jaarlijks ongeveer 200 gestolen fietsen
terugvinden? Hoe laat je je fiets
graveren? Maak een afspraak via
jens.mares@koksijde.be of 058 53 34 95.

Reserveer jouw afspraak
in het gemeentehuis online
Surf naar koksijde.be/afspraak en kies zelf
wanneer je komt.
Zo vermijd je tijdverlies. Belangrijk is dat je
komt op het afgesproken uur. Lukt het niet
om een plaats te boeken?
Op www.tij-dingen.be vind je een video
waar we tonen hoe deze tool werkt.
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Gratis huurgarantieverzekering voor verhuurders die
woning privaat verhuren aan eenoudergezinnen
Deze verzekering beschermt je
tegen huurachterstal, huurschade,
voorziet in rechtsbijstand en
wordt maximaal drie jaar gratis
aangeboden. Natuurlijk zijn er
voorwaarden (voor verhuurder
en huurder). Zo moet het gaan
om nieuwe huurcontracten
van minstens drie jaar, moet de
huurprijs schappelijk zijn en komen
alleen eenoudergezinnen van
wie het inkomen niet te hoog is in
aanmerking.
Vragen? Contacteer de dienst
Wonen (wonen@koksijde.be of
058 53 34 90): zij maken je wegwijs
in de procedure en brengen de
aanvraag in orde.
Bekijk west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering

Belgisch
reispaspoort zit in
een nieuw jasje
De nieuwe versie van het Belgisch
biometrisch internationaal reispaspoort is nog
veiliger. Dat is dankzij nieuwe beveiligings- en
persoonlijkheidstechnieken. Je herkent het
Belgische reispaspoort onmiddellijk aan het
originele ontwerp dat een eerbetoon is aan
onze striphelden. Belangrijk: je oude reispas
blijft geldig tot de vervaldatum.
Hoe vraag je een reispaspoort aan?
Kijk op www.tij-dingen.be

7

Praten helpt:
wie is Warme William?
Een Warme William is iemand die écht naar je
luistert: een vriend(in), een ouder of een leerkracht.
Iedereen zit wel eens minder goed in zijn of haar vel
en dan is het fijn dat er een Warme William voor je
klaarstaat. Iemand die je vertrouwt, iemand op wie
je kan bouwen. Ook jij kan een Warme William zijn.
Eén jongere op twee voelde zich de voorbije twee
weken niet goed in zijn of haar vel. Daar wil Warme
William iets aan doen. Onderzoek toont aan dat
praten helpt om je beter te voelen.
Dat kan je pas doen als je het gevoel krijgt dat je
je kwetsbaar kan en mag opstellen. Als je je veilig
voelt bij je gesprekspartner. Iemand die je dat
gevoel geeft,is een Warme William.

Ben jij ook een Warme William?
Â Vraag hoe het echt gaat aan iemand
Â Laat je vriend of vriendin uitspreken
Â Zeg dat je er bent
Â Vraag eens wat je kan doen om te helpen
Lees alle tips op www.warmewilliam.be/tips

Wandel mee met Warme William
Van 2 mei tot 2 oktober ga je op stap met de leukste beer van het land. Onderweg krijg je opdrachten en tips.
Na elke opdracht ontvang je een letter om een woord te vormen. Vind jij het woord dat Warme William zoekt?
Lever jouw formulier in bij de jeugddienst, Toerisme of de bibliotheek én ontvang een leuke prijs!
Je start aan de Warme William-bank aan het annexgebouw (Zeelaan 48) in Koksijde-Dorp.
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Ouders, familie en opvoeders in de spotlight,
want groot word je niet vanzelf
Elk jaar staat in mei het thema opvoeden centraal. De weg naar volwassenheid is een hobbelig parcours.
Huis van het Kind Koksijde stelde een programma samen voor ouders en kinderen. Ervaringen uitwisselen zorgt
voor herkenning en steun, want het is oké, als het even niet meer gaat.
Programma Week van de Groeilamp
Â Spelletjesnamiddag in Speelotheek De Speelkriebel, gezinnen met kids, wo. 4, 11, 18 mei (14-17 uur)
Â Online lezing met Jillian Emanuels: Antiracistisch opvoeden, do. 5 mei om 20 uur
Â Voorleesmoment voor kleuters in de bibliotheek, za. 7 mei om 9.30 uur
Â Work-out (16+) met Elona Larcin in de gemeenteschool van Koksijde, ma. 9 mei (19-20 uur)
Â Bootcamp 4 kids (6-10 j) met Elona Larcin in de gemeenteschool van Koksijde, wo. 11 mei (14-15 uur)
Â Theatervoorstelling (moeder-zoonrelatie) met pasta, CasinoKoksijde, do. 12 mei (18.30 uur)
Â Workshop Betere foto’s maken met je smartphone (12-15 jaar) in de bib, wo. 18 mei (14-16.30 uur)
Â Lezing met dr. Ilse Van Loy: Moeder, waarom spelen wij (zo weinig)?, Witte Burg, do. 19 mei (20 uur)
Â Boekstartdag in de bibliotheek: voorleesmoment (kindjes 0-3 jaar, met ouders), za 21 mei om 9 uur
Â Boekstartdag in de bib: wobbelturnen (2-4 jaar, losse kledij), za. 21 mei (14.30-15.30 uur)
Â Boekstartdag: in de bib: babyyoga (9 maanden-2 jaar), za. 21 mei (16-16.30 uur)
Alle activiteiten zijn gratis, op voorhand inschrijven is meestal verplicht.
Lees het volledig programma, hoe je inschrijft en praktische info op www.tij-dingen.be

Wat is Huis van het Kind Koksijde?
Verschillende diensten werken samen om de band tussen (aanstaande) ouders en kinderen te versterken.
Huis van het Kind Koksijde geeft kansen aan elk kind en iedere jongere in Koksijde om zichzelf maximaal te
ontplooien. Met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen.
Info: 058 51 80 74 – Zeelaan 42 – huisvanhetkind@koksijde.be
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oksijde kort

Viergeslacht in de kijker
Op de foto staan grootmoeder babou
Rita Liekens (70) en overgrootmoeder Paula LiekensVerschooren (93). Zij baatte jarenlang groothandel
Stassano uit (Zeelaan, Koksijde-Dorp). Mama Gaelle
Abrassart en dochtertje Zoë Naudts, geboren op
26 januari, vervolledigen het fiere kwartet.
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Duivensport is hot
in onze gemeente
Duivenmaatschappij De Verbroedering
draait op volle toeren.
Onze duivenmelkers komen wekelijks
samen in hun Duvekot (Bolledroom) in
sportpark Hazebeek.
De Verbroedering ontstond in 1945 na
een fusie van Eerlijk duurt het langst
(1929) en een andere vereniging
(1935) waarvan niemand nog de
naam weet. Onze lokale duivenmelkers
doen het uitstekend. Zo werd Bernard
Corteel tweede op het provinciaal
kampioenschap, categorie snelheid
met oude duiven, hij was tevens
zestiende op nationaal vlak.
De Verbroedering zoekt medewerkers,
je moet zelfs geen duiven hebben:
contacteer voorzitter Patrick Pieters op
0479 715 807.

Steun Levensloop Koksijde
De zevende editie van Levensloop
Koksijde vindt plaats op zaterdag 28
en zondag 29 mei.
Het sportpark van Koksijde wordt
omgetoverd tot een wandel- en
loopparadijs. Loop mee in de strijd
tegen kanker en zamel geld in.
Wil je zelf iets bijdragen, deelnemen
of zoek je meer info?
Surf naar www.levensloop.be, mail
naar koksijde@levensloop.be of bel
naar 0476 248 213 (Christel Vervenne).
Op www.tij-dingen.be vind je het
volledige weekendprogramma.

Oproep: jouw sportclub of idool
in de kijker?
Koksijde plaatst onze sportkampioenen
graag in de kijker. Behaalde jijzelf
of jouw team een officiële titel op
provinciaal, Vlaams of zelfs (inter)
nationaal niveau? Laat het ons weten via
sportdienst@koksijde.be met alle info over
de sportieve glansprestatie
(seizoen 2021-2022) van de
kampioen(en). Deadline: 1 juni.

Safety first:
zwembadoefening voor
strandvissers
Op zondag 12 juni vindt
een oefening plaats in het
openluchtzwembad van
Oostduinkerke. Doel is om
strandvissers maximaal voor
te bereiden op onvoorziene
omstandigheden.
Je leert welke technieken je
gebruikt in een noodgeval en hoe
je communiceert met mensen in
een boot of helikopter.
Je leert ook hoe een AED-toestel
werkt. Voor wie? Paardenvissers,
garnaalkruiers, strandvissers,
Stienestekers, enz. Organisatie:
Garnaalkruiersclub De Slepers en
Gemeente Koksijde. Deelname
is gratis. Schrijf je in voor 1 juni via
rolandvaneessen@telenet.be

11

welzijn

Laat je kinderen in een rookvrije omgeving
opgroeien
Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Koksijde wil daar iets aan doen en steunt
Generatie Rookvrij. Deze beweging wil dat niemand die na 2019 geboren werd, ooit begint met roken.
Daarom mogen kinderen niet in contact komen met sigaretten.
Binnen roken is nooit oké
Zelfs niet bij de buitendeur of onder de dampkap.
De giftige deeltjes die in rook zitten, zijn heel klein.
Je ziet en ruikt ze niet. Ook als je denkt dat de rook al
lang weg is, hangt het grootste deel van de giftige
deeltjes toch nog in huis. Als je binnen rookt, roken
je kinderen mee. De giftige stoffen zweven van de
ene kamer naar de andere. Jij krijgt ze binnen en je
kinderen ook.
Sigarettenrook is schadelijk
Er zitten meer dan 4.000 chemische stoffen in de rook.
250 van die stoffen zijn schadelijk en minstens
50 daarvan veroorzaken kanker. Al die stoffen zijn heel
klein en zweven makkelijk van de ene kamer naar de
andere. Gewoon omdat je rondloopt en deuren open
en dicht doet. Kinderen krijgen nog meer giftige stoffen
binnen dan volwassenen. Omdat ze sneller ademen.

De rook blijft lang hangen
Binnen roken is altijd schadelijk voor je kinderen.
Ook als je rookt wanneer ze op school zijn of buiten
spelen. De giftige stoffen zetten zich vast op kleren,
vloeren, gordijnen en meubels. Zelfs op speelgoed.
Je kinderen krijgen ze binnen als ze thuiskomen.
Bel naar Tabakstop
Dat is een gratis en anonieme telefoondienst waar
professionals naar je luisteren en raad geven. Als het
nodig is, word je doorverwezen. Bel naar Tabakstop
via het gratis nummer 0800 111 00 (elke werkdag
van 15 tot 19 uur). Of spreek erover met je huisarts of
apotheker.

Is stoppen met roken voor ouderen nog zinvol?
Het antwoord is ja. Heel wat studies tonen aan dat roken bij mensen ouder dan 60 jaar ook veel risico’s
met zich meebrengt en dat stoppen met roken die risico’s verkleint.
Gunstig effect op o.a. hart- en vaatziekten
Â Binnen vijf jaar halveert je kans op mondholte- of slokdarmkanker.
Â Na tien jaar daalt je kans op longkanker tot twee keer zo groot als bij
een nooit-roker.
Â Na vijftien jaar is de kans op een hartinfarct ongeveer gelijk aan die
van de nooit-roker.

Tips om te stoppen met roken
Stoppen met roken is moeilijk, maar niet onmogelijk. Schrik niet van
een terugval, je bent niet de enige die er één krijgt. Vraag jezelf wel af
waarom je die sigaret opstak, dan kan je een volgende keer die situatie
vermijden. Wil je minder roken of helemaal stoppen? Deze tips helpen je
misschien om de moeilijkste dagen door te komen.
Â Kies een startdatum: bereid je voor op het minderen of stoppen op
die datum door bv. af te bouwen.
Â Maak van jouw huis, auto en werkplek een rookvrije zone: haal alle
asbakken weg. Zorg dat er nergens rookwaren rondslingeren.
Vertel iedereen dat je mindert of stopt met roken.
Â Doorbreek patronen: sta stil bij die situaties wanneer je eigenlijk
automatisch een sigaret opsteekt.
Â Bereid je voor op afkickverschijnselen: bedenk wat je gaat doen op
moeilijke momenten.

Niet vergeten:
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 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

Lees meer tips op www.tij-dingen.be
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Onze strandvissers: wie zijn ze,
wat doen ze en vooral wat drijft hen?
De Noordzee, met haar eeuwig wisselend spel van eb en vloed, maakt veel vormen van strandvisserij
mogelijk. Van kruien over netjes leggen en hengelen tot aasdelven: tijdens je volgende strandwandeling zie jij
het verschil. In de volgende aflevering komt de actieve strandvisserij aan bod.

Passieve strandvisserij: vistuigen op het strand plaatsen
Platte netten zijn rechthoekige netten die horizontaal (plat) op het strand worden verankerd. Vissen die bij
vloed het strand opzoeken, raken bij het afgaand tij vast in platte netten. Vooral platvissen zoals tong, schar en bot.
Kartenetten zijn fuikvormige netten met een brede opening vooraan en een lange kuil erachter. Als een vis
hierin zwemt, en in de keerkuil terecht komt, kan die niet meer ontsnappen. Met deze methode worden zowel
rond- als platvissen gevangen. Stakenetten zijn verwant aan de kartenetten en werken op dezelfde manier.
In plaats van vlotters, worden staken ingegraven om de netten open te houden. De vangst is vergelijkbaar met
de kartenetten: zowel rond- als platvissen.
Een kordeel is een lange vislijn, met een hoofdlijn en zijlijnen die elk voorzien worden van haken met aas.
Zodra een kordeel droog ligt, kan de visser zijn vangst van de haken halen. Zowel rond- als platvissen worden
zo gevangen.
Ronde fuiknetten zijn zeldzaam langs de Belgische kust. De trechtervorm van de netten zorgt ervoor dat vissen
niet meer naar buiten kunnen zwemmen.
Meer op www.tij-dingen.be In een volgende aflevering komt de actieve strandvisserij aan bod.

© Thomas Verleye (VLIZ)

Abdijmuseum Ten Duinen bemachtigt
gedenkpenning uit 1642
Enkele jaren geleden dook op een buitenlandse veiling een gedenkpenning op aan abt Bernard Campmans.
Een alerte verzamelaar verwierf het stuk. Toen hij een herbestemming zocht voor een deel van zijn collectie,
kreeg Koksijde de eerste kans voor de penning uit 1642. Zo is de collectie van het Abdijmuseum verrijkt met
een uniek stuk, dat herinnert aan de tweede stichter van de Duinenabdij.
Wie was Bernard Campmans?
Bernard Campmans stuurde de Duinenabdij als abt (1623-1642) een nieuwe richting uit. Hij vond de
vermeende kist met de stoffelijke resten van abt Idesbald en dat leidde tot een devotie voor de eigen heilige
van de cisterciënzerabdij. Met de bisschop van Brugge kwam hij tot een akkoord over de overname van de
bezittingen van de dochterabdij Ter Doest. In 1627 verhuisde hij de gemeenschap van Ten Bogaerde
(nu Koksijde) naar Brugge, waar een nieuwe, indrukwekkende abdij werd gebouwd.
Dat de abt in onze herinneringen blijft voortleven, verwondert niet. Hij bezat een cultureel netwerk, waardoor
kunstenaars prenten en boeken aan hem opdroegen. Er bestaan portretten van hem, zowel bij leven als na zijn
overlijden. Aan dat laatste herinnert ook de penning.
Waardevolle herinnering
Het stuk is gegoten in tin (of een tinlegering) en heeft een diameter van 6,2 cm − dat is verrassend groot.
De ene kant toont het wapen van de abt met zijn leuze en zijn naam, de andere kant zijn sterfdatum:
20 december 1642. En dat biedt al meteen een correctie op Campmans’ eigen graftegel, die zijn sterfdatum
een dag later situeert.
Voor het Abdijmuseum vormt de gedenkpenning een unieke aanwinst en een waardevolle herinnering aan
één van de belangrijkste abten uit de geschiedenis van Ten Duinen.
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Duik mee in het Merovingenverleden tijdens de
Archeologiedagen
Haal je fluohesje, truweel en borstel uit voor de hoogdagen van
de archeologie. Op 20, 21 en 22 mei ontdek je het verleden van
Koksijde. Vier activiteiten nemen je mee terug in de tijd. De tijd van de
Merovingen die 1.300 jaar geleden in Koksijde leefden.
Reserveer je plekje via www.tenduinen.be.
Rondleiding: Merovingen in Koksijde
Hoe belangrijk is de vondst van een Merovingisch grafveld
met nederzetting in Koksijde? Is er een link tussen die vondst
en de middeleeuwse Duinenabdij? Wat zijn de opvallendste
onderzoeksresultaten? Alexander Lehouck (wetenschappelijk
medewerker van het Abdijmuseum) vertelt over alle onderzoeken.
Hij doet dit aan de hand van LEGO ®-maquettes.
Deze rondleiding vindt plaats op zondag 22 mei om 10.30 uur. Prijs? 7 euro.
Ontmoet een Merovinger
Kan dat? Op zondag 22 mei wel. Sinita, Bert en Koenraad zijn
erfgoedvrijwilligers die aan levende geschiedenis doen. Ze komen
helemaal uitgerust in Merovingische kledij naar het museum. Alle drie
zijn ze gebeten door de Merovingen en dus kunnen ze kunnen er veel
over vertellen. Praat eens met een Merovinger en ontdek hoe men toen
leefde.
Babbelen met een Merovinger doe je op zondag 22 mei
van 14 tot 18 uur (incl. museumticket).

Spijker je
Merovingisch bij!
LEGO®-workshop:
voor jong en oud
Waar zitten de LEGO®-fans?
Want deze workshop is je op
het lijf geschreven.
Het Abdijmuseum heeft een
enorme LEGO®-maquette van
de abdij staan, de ideale start
voor een workshop met nog
meer blokjes. Op zondag 22
mei om 14.30 en 16.30 uur.
Prijs? 25 euro per gezinsbubbel.
TIP! Expo-themaopstelling:
Merovingen in Koksijde
Wie waren die Merovingen?
Ontdek meer over deze vroege
kustbewoners: duik terug in
de tijd met archeologische
vondsten en bouwwerken in
LEGO®, gemaakt door David
Vanhee (Little Brickroom).
Wanneer? Op 20, 21 en 22 mei.
Je kan deze expo bezoeken tot
8 januari 2023.
Reserveer telkens via
www.tenduinen.be
Meer praktische info lees je op
www.tij-dingen.be

“Koksijde paste het Astridplein aan,
een voorbeeld van hoe het moet”
Voor mensen met een beperking vormen zelfs de kleinste drempels grote obstakels. Die maken het moeilijk
om volwaardig deel te nemen aan het dagelijks leven. Vzw Ha(a)rhem wil daar iets aan doen: mensen met
een beperking uit hun vaste structuur halen en hen ontspanning bieden.
Tij-dingen sprak met voorzitter Stefaan De Munter.
Tij-dingen: Wat doet jullie vzw precies?
Stefaan De Munter: “We organiseren wandelingen
en ontmoetingsmomenten. Ons doel? Mensen met
een beperking uit hun vast kader halen zodat ze
meer tot leven komen en zichzelf zijn.
Daarnaast plannen we o.a. ook nog recepties. In de
nabije toekomst willen we ook inzetten op vorming.”

T-d: Jullie werken ook aan een
vormingsprogramma? Vertel.
Stefaan: “Dat klopt. We willen aan kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar tonen wat hersenletsels en
beroertes doen met je lichaam. Zo weten ze hoe ze
moeten handelen als iemand een beroerte krijgt:
de symptomen herkennen en de hulpdiensten
verwittigen. Tijd is cruciaal in zulke gevallen.
Later willen we ook nog vormingen geven in het
middelbaar en hoger onderwijs.”
T-d: Jullie organiseren ook wandelingen.
Volgen jullie ook bestaande routes?
Stefaan: “Ja en waar nodig passen we die aan.
Voor de niet-toegankelijke stukken stippelen
we een omleiding uit. Op 19 april testten we de
zitbankenroute hier in Koksijde uit. Daar komt ook nog
de fotozoektocht in Oostduinkerke (van de dienst
Toerisme, red.) bij en we zijn van plan om tegen eind
mei nog een wandeling in Koksijde uit te stippelen.”

© Caroline Mouton-Stevens

T-d: Waar hopen jullie te staan binnen
pakweg vijf jaar?
Stefaan: “We zouden graag nog meer leden
hebben, we zijn nu met een twintigtal. Ik zou onze vzw
ook willen verankeren in meerdere provincies.
En vooral, want dat is het allerbelangrijkste, echt
kunnen bijdragen tot inclusie. Dat blijft nog te veel
dode letter.”

T-d: Er is meer aandacht voor mensen met
een beperking. Zijn er plekken die totaal niet
toegankelijk zijn?
Stefaan: “Helaas wel. Vooral toegankelijke toiletten
zijn een probleem. In veel horecazaken liggen die
in de kelder of op de eerste verdieping. We hebben
meer openbare toiletten nodig die toegankelijk
zijn. De gemeente Koksijde heeft het Astridplein
aangepast en dat is een voorbeeld van hoe het wel
moet. Chapeau daarvoor. Volgend jaar worden ook
de Albert I-laan en Leopold II-Laan aangepast.“

Wil je meer weten over deze vzw Ha(a)rhem? Bekijk dan hun website: www.haarhem.be of
mail naar info@haarhem.be – Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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cultuur & erfgoed

Kunstfabriek Magique:
50 jaar WAK
De Westhoek Academie Koksijde is een halve eeuw jong
en daarom trekken ze alle registers open met Kunstfabriek
Magique: een kunstig weekend voor kinderen en jongeren.
Bedien de automatische verhaleninstallatie
Automata Carroussel en ga aan de slag met enkele
assemblagetechnieken.
Ook het zwaar geschut ontbreekt niet: er rijdt een pletwals
heen en weer om de academie van een gigantisch
grafisch drukwerk te voorzien. Kinderen en jongeren krijgen
extra aandacht: ben je benieuwd naar hun eerste echte
tentoonstelling? Kom dan langs op zaterdag 21 en zondag
22 mei (14-18 uur) in de WAK.

Camping Cultuur presenteert
circusdorp
Op zaterdag 30 april toveren we de Silicowijk om in een echt
circusdorp. Oefen zelf je circuskunsten in de circus-, jongleer-,
of evenwichtshoek. De dag nadien, op zondag 1 mei, trekt het
circusdorp naar de Voorduinen. Tover reuzengrote zeepbellen,
knutsel je eigen jongleerballen, maak een gezond sapje of laat je
je liever schminken in een gevaarlijke leeuw of lieve prinses?
Geniet van een show en leer trucs van een echte goochelaar.
Een echt familie-event. Geniet van een gratis tas koffie of een
frisdrank. Een echt familie-event (14-17 uur). Geniet van een gratis tas
koffie of een frisdrank. Alle praktische info lees je op www.tij-dingen.be

13, 14 en 15 mei: Atelier in beeld in Koksijde
Kunstwerkt organiseert dit open atelierweekend voor beeldende kunstenaars. Lokale kunstenaars krijgen de
kans om hun werk te tonen aan het publiek. Surf naar www.tij-dingen.be om de lijst met onze kunstenaars en
de openingstijden te raadplegen. De toegang is gratis.
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cabin art

Paul Delvaux is de centrale gast op
56 kunstzinnige strandcabines in Sint-Idesbald
Centrale figuur dit jaar is Paul Delvaux: 125 jaar geleden zag hij het levenslicht én ook het Museum Paul
Delvaux heeft iets te vieren met de veertigste verjaardag. Cabin Art laat die twee mijlpalen niet onopgemerkt
voorbijgaan: de geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag met het thema Paul Delvaux in Sint-Idesbald.
Cabin Art start op 14 mei en loopt t.e.m. 11 september.
Kunst uit binnen- en buitenland
Met uiteenlopende technieken van olieverf en acryl tot fotografie en fractale (meetkundige figuur die
opgebouwd is uit gelijkvormige delen) computertechnologie verrassen de kunstenaars je tijdens je wandeling
op de Zeedijk. De artiesten komen uit alle windstreken: Vlaanderen, Brussel, Frankrijk, Nederland en Duitsland.
Ontdek wie ze zijn op www.tij-dingen.be
Publiekswedstrijd
Win een geschenk door jouw favoriete strandcabine te kiezen. Vul het wedstrijdformulier in, te vinden bij de
toerismekantoren. Na afloop maken we bekend welk kunstwerk jullie het mooiste vonden.
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boek in de kijker

Wat heeft wiskunde
te maken met jouw
smartphone?
Hoe weet je of een onlinefoto echt of nep is? Hoe weet Instagram
welke filmpjes je graag bekijkt? Het boek van auteur Ann Dooms
geeft een antwoord op die vragen. Ontdek wat computers,
gps’en en geheime codes te maken hebben met wiskunde.
Maak zelf een decoder en ontcijfer de code uit het boek.
Schrijf jij binnenkort je geheimen op met deze decoder?
Een leuk informatieboek over dagdagelijkse zaken voor
nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar.
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.

Digidokters XXL:
workshop
e-Gov apps
Steeds vaker loopt het contact
met de overheid digitaal, vaak
via een app op je smartphone
of tablet. Denk maar aan de
eBox, Tax-on-web of My Pension,
My MinFin.
Ook gezondheidsapps bekijk
je via de digitale weg.
Een snelle en veilige manier voor
al je berichten met de overheid,
maar moeilijk voor wie niet
handig is met die apps.
Leer welke overheidsapps er
bestaan, wat je ermee doet en
hoe je die gebruikt.
Wanneer? Vrijdag 6 mei van
14 tot 16 uur. Gratis voor leden.
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lezingen in de bib

Literaire ontmoeting met Lara Taveirne

Lara won in 2014 de Debuutprijs voor haar roman
De kinderen van Calais én ze werd genomineerd voor de
Bronzen Boekenuil. Ze schreef ook Hotel zonder sterren (2015) en
Kerkhofblommenstraat (2018). Vandaag stelt ze haar nieuwste
boek aan je voor: Pluto, aan het einde van de weg rechtdoor.
In deze roman biedt Lara een authentieke blik op het thema
verlies. Zonder medelijden laat ze haar rouwende personages
afdalen in het schimmenrijk.
De ontmoeting vindt plaats op zaterdag 14 mei om 20 uur.
Schrijf je in (verplicht) via koksijde.bibliotheek.be.
De prijs bedraagt 3 euro (niet-leden: 6 euro).

© Carmen De Vos

Amor Mundi: het verhaal
van Man Bashar Vandeputte
Op zijn geboortedag, in het jaar 2025, breekt een
nucleaire oorlog uit. Het klimaat slaat op hol en
de wereld valt in stukken uit elkaar. Mensen en
gemeenschappen reageren uiteenlopend op dit rad
van onfortuin. Hoopgevende initiatieven ontstaan, terwijl
op andere plaatsen conflicten losbarsten. Welkom in de
wondere wereld van lintbebossing, geenrichtingsstraten
en zelfslachtboerderijen.
Steven Vromman ken je misschien als de Low Impact
Man (programma op Canvas). In deze lezing vertelt
hij over de context waarin het toekomstverhaal zich
afspeelt.
De lezing vindt plaats op dinsdag 17 mei, van 19.30 tot
21 uur. Schrijf je in via www.avansa-ow.be. Deelnameprijs
bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro).

© Frederiek Vande Velde
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“De bib staat voor meer dan
alleen boeken ontlenen”
De bibliotheken van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne werken al langer samen. Mensen die zich
inschrijven in één bib, zijn meteen lid van de drie andere bibliotheken. Je krijgt zo toegang tot vier collecties
en extra activiteiten. Benieuwd naar wat die andere bibliotheken allemaal bieden? Ga dan zeker langs.
Veellezer Eric is alvast fan.
Tij-dingen: Je bent een echte boekenveelvraat.
Was dat al zo toen je klein was?
Eric Brouckaert: “Ik ben opgegroeid in Koksijde-Bad.
Mijn eerste kennismaking met boeken vond eigenlijk
plaats via de boekenkast op school. Er bestond wel
een bibliotheek in Koksijde-Dorp, maar dat vond
ik toen te ver. Afstand vind ik belangrijk bij een
bibliotheekbezoek.”

“De bib is meer dan een
uitleendienst, het is een
multifunctioneel centrum”

T-d: Je bent later dan toch lid geworden van de
bibliotheek in Nieuwpoort?
Eric: “Wat trok mij over de streep om daar lid te
worden? Nieuwsgierigheid. Voor het concept
Viertorenbibliotheken werd gelanceerd, stond ik
er nooit bij stil om zo ver te rijden, maar ineens was
mijn interesse gewekt. Welke collectie hebben ze in
Nieuwpoort? Hoe ziet die bib eruit? Vragen waarop
ik het antwoord wilde weten. Ik ging kijken en bleef
hangen.”
T-d: De collectie speelt dus een belangrijke rol?
Eric: “Elke bib heeft een eigen collectie. Ik bezocht
dan ook de bib waar ze de collecties hadden die
aansloten op de interesses of projecten waar ik op
dat moment mee bezig was. Mijn schooltijd speelde
zich af in Veurne en zo werd die bib ook mijn bib.
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Niet alleen door de verplichte boekbesprekingen,
maar ook als toevluchtsoord. Zo hadden we op
woensdagvoormiddag een uurtje studie en aten we
een Veurns worstenbroodje in de bib. Toen mocht
dat nog. Door mijn woonplaats en de school van mijn
kinderen bezocht ik ook de bib van De Panne.”

T-d: Jij bent duidelijk fan van het concept met vier
bibliotheken.
Eric: “Vier bibs, die werken als één geheel.
Eén bibkaart i.p.v. vier en vijftien uitleningen per
bibliotheek. Wat een luxe. En je moet maar één keer
lidgeld betalen. Zo laagdrempelig.”

T-d: Wat maakt een bib dan aantrekkelijk en anders?
Eric: “Niet alleen het boekenaanbod, maar vooral
de medewerkers. Aanspreekbaarheid, tijd vrijmaken
voor de lener, knowhow. De bib is ook meer dan
alleen een uitleendienst, het is geëvolueerd tot
een multifunctioneel centrum dat evenementen
organiseert.”

“Je moet maar één keer lidgeld
betalen: het is zo laagdrempelig”

T-d: Zijn onze bibliotheken mee met hun tijd?
Eric: “Absoluut. Er bestaat naast de tastbare bib ook
een digitaal broertje. En dan heb ik het niet over de
pc’s die in de bib staan, maar over het bibportaal
dat je thuis kan bekijken. Zo ontdek je de nieuwe
aanwinsten of raadpleeg je de catalogus.”

Viertoren is de intergemeentelijke samenwerking
rond cultuur tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en Veurne. De doelstellingen van deze
samenwerking zijn ambitieus en gevarieerd.
Centraal staat het samenwerken van culturele
spelers en andere sectoren zoals jeugd, welzijn en
toerisme.
Benieuwd welke projecten Viertoren ondersteunt?
Snuister hier dan zeker eens rond: www.viertoren.be
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9.30-10 uur: bibliotheek Koksijde

Dagtrip o.l.v. Paul Verleyen naar Het land tussen Schelde
en Leie. Org. Davidsfonds Doornpanne, info: 058 51 40 81

Zaterdag 7 mei

14-16 uur: bibliotheek Koksijde
Digidokters XXL workshop e-Gov apps, gratis, blz. 20

Vrijdag 6 mei

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

Donderdag 5 mei

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

Dinsdag 3 mei

14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Lezing Een parel onder de oesters: Historiek van de
legendarische Ostendaise
www.casinokoksijde/programma

Maandag 2 mei

Camping Cultuur presenteert Circusdorp, p.18

14-17 uur: Koksijde-Dorp, Silicowijk

Zondag 1 mei

14-16.30 uur: Sociaal Huis

Dinsdag 17 mei

10.30 uur: Duinenhuis, Bettystraat 7
Lezing De Wolf, gratis, blz. 28

Zondag 15 mei

20 uur: Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Claribel Clarinet Choir in concert, tickets (12 euro) via
www.ticket3.be/claribel

20-21.15 uur: bibliotheek Koksijde
Literaire ontmoeting met Lara Taveirne,
(6 euro, leden: 3 euro), blz. 21
I.s.m. Literatuur Vlaanderen

Zaterdag 14 mei

20 uur: kerk Sint-Idesbald
Concert Westhoek Consort brengt Mozart, toegang: 25 euro
Contact en reservatie: Hilde Decraene, 0479 42 94 42

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Dylan 80
www.casinokoksijde/programma

Vrijdag 13 mei

14.30-17 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48)
Lezing door Vitalski Pinguins kunnen toch wel vliegen
(5 euro incl. koffie, leden: 3 euro)
Reservatie: 0477 29 38 37 of depicker.maurits@skynet.be
Org. Vermeylenfonds Koksijde

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

mei

Dinsdag 31 mei

10 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Zoektocht Vossenjacht: Nieuw- en Tweedehandsbeurs,
Extreme Cowboy Race en Country-namiddagzoektocht,
info: eddy.pyliser@telenet.be, www.vossenjacht-terduinen.be

00-15 uur: Sportpark Koksijde-Dorp
Levensloop, meer op blz. 11

Zondag 29 mei

10-21.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Zoektocht Vossenjacht: Nieuw- en Tweedehandsbeurs,
Zoektocht, BBQ en country-avond, info:
eddy.pyliser@telenet.be, www.vossenjacht-terduinen.be

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theatervoorstelling Misdaad en Straf of De raadselachtige
moord op twee oude wijven
www.casinokoksijde/programma

16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie, info: golfsecretariaat@koksijde.be

15-24 uur: Sportpark Koksijde-Dorp
Levensloop, meer op blz.11

Zaterdag 28 mei

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Comedy ‘t Zal schoon zijn als het af is
Adriaan Van den Hoof, www.casinokoksijde/programma

Woensdag 25 mei
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11 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde
Geleid bezoek brouwerij St. Idesbald en Kunstencentrum
met lunch (Mondieu) en degustatie (huisbrouwerij),
deelname: 40 euro (niet-leden: 50 euro),
Org: 55+ Actief Vief, info: Kris Thibaut (0475 257 424)

Donderdag 12 mei

14-16 uur: bibliotheek Koksijde (Willem Elsschotzaal)
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, blz. 42

Woensdag 11 mei

19.30-21 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Vrijheid door het zien van mogelijkheid met
Emilie Depuydt, (4 euro)

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

Dinsdag 10 mei

14-16 uur: Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Maandag 9 mei

16 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Lenteconcert K. Gemeentelijke Harmonie Koksijde, blz. 44

10-10.30 uur: Koksijde-Dorp, L. Hegerplein
Herdenking V-Day

Zondag 8 mei

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

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

Dinsdag 24 mei
14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Digidokters
14 en 28 mei (10-12 uur) – 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 in Koksijde-Bad van 8 tot 13 uur in de Zeelaan
elke dinsdag in Oostduinkerke van 8 tot 13 uur op de
Zeedijk

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

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

Archeologiedagen: 20-21-22 mei, lees meer op blz. 16

Week van de Groeilamp: opvoeden staat centraal,
volledig overzicht op pagina 9

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.b

14-18 uur: Westhoek Academie Koksijde
Kunstfabriek Magique, zie blz. 18

Zondag 22 mei

14-18 uur: Westhoek Academie Koksijde
Kunstfabriek Magique, zie blz. 18

9-12 en 14-17 uur: bibliotheek Koksijde
Boekstartdag (0-3 jaar), wobbelturnen (2-4j),
baby-yoga (9 maanden-2j),
Gratis, inschrijven verplicht: koksijde.bibliotheek.be

Zaterdag 21 mei

19.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde
Quiz voor ploegen (per vier) Quiztet, deelname 10 euro
per ploeg
Contact en reservatie: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

14-16 uur: ’t Oud Klooster (Strandlaan 239)
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, blz. 42

Vrijdag 20 mei

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

8-17 uur: Sporthal Hazebeek Oostduinkerke
Sportdag 60-plussers, zie blz. 34
Info: www.koksijde.be/sportvoor60plus

Donderdag 19 mei

19.30-21 uur: bibliotheek Koksijde
Lezing Amor Mundi met Steven Vromman
(8 euro, leden: 5 euro), lees meer op blz. 21
I.s.m. Avansa Oostende-Westhoek

9.30-12.30 uur: Zeedijk Oostduinkerke
Activiteiten Vijfstedentreffen en 50-jarig jubileum met
La Charité-sur-Loire, zie blz. 43

17.30 uur: Theaterplein Koksijde-Bad
Minitaptoe Vijfstedentreffen en 50-jarig jubileum met
La Charité-sur-Loire

Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Voorleesuurtje voor kleuters (3-6 jaar), gratis
inschrijven niet nodig

milieu

Een propere zee begint bij jou:
gooi je afval niet op de grond
De zee begint op straat of zelfs bij je thuis. Het afvalwater dat je door de wc of gootsteen spoelt, komt via de
riool en de waterzuivering terecht in onze zee. Ook het afval dat op straat ligt, komt via putjes in de riolering
en zo uiteindelijk in zee. Het is simpel te voorkomen: gooi afval weg op de juiste plek.
We moeten beginnen bij de bron. Hoe? Door niets op de grond te gooien, zodat er ook niets via de
riolering naar zee stroomt. Op de lagere school leerden we over de waterkringloop: uiteindelijk komen alle
regendruppels terug in zee. En het regenwater neemt de grote en kleine afvaldeeltjes mee. Gelukkig hebben
we in Koksijde een goede rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar microplastics hebben vrij spel.
Slik- of rioolputjes?
Veel mensen denken dat de slikputjes in de straat de riool zijn. In de volksmond worden ze dan ook rioolputjes
genoemd. Dat klopt niet en zeker niet in straten met een gescheiden rioolstelsel. De slikputjes in de straat zijn
alleen bedoeld om regenwater op te vangen en worden bij een gescheiden stelsel altijd aangesloten op het
regenwaterriool.
Wat is het onderscheid tussen een gemengd en gescheiden rioleringsstelsel?
In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de
woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting zuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd,
hoe voller de buis. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat
naar bv. een beek.
In straten met een gescheiden rioolstelsel liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor
regenwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater naar de dichtste
beek of vijver loopt. De slikputjes (rioolputjes in de volksmond) in de straat worden dan altijd aangesloten op
het regenwaterriool. Dat betekent dus dat als je een peuk in een slikputje gooit, die peuk volgend traject
aflegt: van slikputje naar regenwaterriool, van regenwaterriool naar de beek, van de beek naar de rivier en
uiteindelijk naar de zee.

Aquaduin: pionier op het vlak
van hergebruik afvalwater
Sinds 2002 gebruikt Aquaduin het rioolwatereﬄuent (gezuiverd afvalwater, red.) van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron voor de productie van infiltratiewater.
Het volume infiltratiewater vertegenwoordigt 55 procent van de eigen productie en 38 procent van de totale
drinkwaterbehoefte. Dat is een zekere bron van aanvoer, want hoe meer drinkwater er wordt verbruikt, hoe
hoger de aanvoer. Aquaduin infiltreert in piekperiodes dus meer water en stemt zo het aanbod af op de
vraag.
De productie van infiltratiewater gebeurt in het station Torreele, dat ligt naast de RWZI Wulpen.
Daardoor is de waterkringloop aan de Westkust deels gesloten. Het water wordt in de waterwinning van
Sint-André geïnfiltreerd.
Water met extra mineralen
Het water uit Torreele stroomt uit in openlucht en vult twee infiltratiebekkens aan met een totale oppervlakte
van 18.200 m². Het water infiltreert in de duinzanden en stroomt dan geleidelijk af richting 137 productieputten.
Tijdens de bodempassage neemt het water mineralen (calcium en ijzer) op.
Eind 2014 werd de infiltratie via bekkens uitgebreid met ondergrondse infiltratie. Daarbij wordt het water uit
Torreele ondergronds aangevuld. Het principe komt overeen met de open bekkens en er zijn extra voordelen:
geen contaminatie, bv. via vogels of bladval en de temperatuur blijft stabieler.

Meer over onze waterzuivering lees je op www.tij-dingen.be en www.aquaduin.be

duinenhuis

Wist je dat de wolf tijdens de middeleeuwen
in onze streek leefde?
Wat betekende de aanwezigheid van dit roofdier voor mensen en dieren in het duinenlandschap?
Wat betekent de terugkeer van de wolf in België vandaag?
Terug in Vlaanderen na 240 jaar
Zwervende wolven doorkruisen het oosten
van Vlaanderen. Jan Gouwy van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) volgt
de enige roedel in Vlaanderen van zeer nabij
op en geeft een lezing over de wolf.
De dagen van Isegrim
In een ver verleden was de band tussen
mens en wolf zo nauw dat de hond ontstond.
Later raakte deze relatie vertroebeld.
Anton Ervynck (agentschap Onroerend
Erfgoed) legt via archeologisch en historisch
onderzoek uit hoe de wolf uiteindelijk het
loodje legde.
Wanneer? Op zondag 15 mei om 10.30 uur in
het Duinenhuis, de toegang is gratis.
Schrijf je in via www.koksijde.be/duinenhuis.
Daar vind je ook alle andere activiteiten.

Geheimen
van het heelal
ontcijferd

Wandel door
onze prachtige
natuur
Ben je een natuurliefhebber? En strek
je graag je benen? Natuureducatief
centrum Duinenhuis en Aquaduin bundelden
hun wandelingen in één brochure. Download ze op
www.koksijde.be/duinenhuis en ontdek het uitgebreide aanbod.
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De ontdekking van het
higgsdeeltje in CERN
(organisatie die onderzoek
doet naar elementaire
deeltjes) was een mijlpaal in
de deeltjesfysica. Is dit het
einde van het verhaal op dit
gebied? Nee. In deze lezing
beantwoordt prof. Dobur
enkele onbeantwoorde vragen
in de deeltjesfysica. Op vrijdag
6 mei van 19.30 tot 21.30 uur.
Inschrijven?
info@desterrenjutters.be

Hou je thuis pluimvee als hobby?
Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn
dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.
Wie moet zich laten registreren?
Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk
doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een
onderscheid of je je al dan niet moet registreren.
Registratie in de databank is van toepassing voor houders
van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels
(struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).
Lees meer op www.tij-dingen.be

Word jij een mooimaker?
Ben jij ook fan van een propere omgeving? Draag dan zelf je steentje bij, want je maakt echt wel een
verschil. Begin bij het begin en hou je stoep vrij van zwerfvuil. Het duurt maar enkele minuten en je bewijst je
buurtbewoners een grote dienst. Laat weten dat we op je kunnen rekenen door je Propere Stoep te registreren
op www.mooimakers.be Wist je dat al 6.892 Vlamingen hun stoep proper houden?
Ben je zwerfvuilvrijwilliger? Raap je zwerfvuil tijdens je vaste wandeltocht? Mooimakers staat voor je klaar met
alle mogelijke vormen van ondersteuning. Registreer je opruimgebied.
Meer info: www.tij-dingen.be en www.mooimakers.be

wespen

Wanneer laat je best een wespennest
wegnemen?
Moet je elk wespennest laten verdelgen?
Het antwoord is kort en simpel: nee. Integendeel
zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn
onze bondgenoten. De gewone (of Duitse) wesp is
van nature een vleeseter en dat maakt het diertje
zo belangrijk voor onze tuin en de natuur in het
algemeen. De wesp vangt enorm veel insecten
in onze (moes)tuin en zorgt ervoor dat het aantal
insecten onder controle blijft. Een tweede voordeel is
dat ze veel huisvliegen en muggen grijpen.
De voorbije weken zag je misschien al de eerste
wespen opduiken. Vanaf het voorjaar begint een
nieuwe cyclus voor de wespen. De koningin wordt
actief na de winter en begint aan de bouw van
een wespennest. Nadat de koningin het nest startte,
nemen werksters het over.

Welke nesten zijn wel schadelijk?
Het antwoord is dubbel. Een wespennest dat ver weg
in de tuin hangt, levert minder hinder op dan een nest
bij je achterdeur. Een nest dat geen hinder oplevert
voor jezelf, je gezin of je huisdier(en), laat je best met
rust. Als iemand in je gezin allergisch is voor wespengif
laat je wel beter het wespennest verwijderen.
Wespen steken niet zonder reden
Een wesp valt aan als zijzelf of het nest in gevaar is.
En dat gevaar zit voor een wesp soms in een klein
hoekje. Naar een wesp slaan of weglopen, is nooit
een goed idee. Dan maak je een wesp agressief
waardoor deze zich gaat verdedigen door te steken.
Blijf rustig staan of wandel weg, dan druipt de wesp
vanzelf af.
Lees meer over wespen op www.tij-dingen.be
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casino

Dylan80: ode aan één van de grootsten
Bob Dylan heeft geen introductie meer nodig. De Amerikaanse singer-songwriter is één van de grootsten ooit
en hij kreeg ook nog de Nobelprijs voor Literatuur. In zijn lange carrière vond hij zichzelf als zanger, tekstschrijver
en performer meermaals opnieuw uit.
In 2021 bereikte Robert Allen Zimmerman, die naam prijkt
op z’n paspoort, de gezegende leeftijd van 80 jaar.
Reden genoeg om eer te betonen aan de tachtiger.
Guy Swinnen, Patrick Riguelle, Naomi Sijmons,
Bjorn Eriksson, Piet De Pessemier, Jan Hautekiet,
Axl Peleman en Ron Reuman zorgen voor een muzikaal feest.

Dylan 80 vindt plaats op vrijdag 13 mei om 20 uur.
Tickets kosten 24 of 20 euro (-26 jaar). Reserveer op
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.
© Frontview Magazine

Dostojevski’s moord op twee oude wijven
Dat is kort (en wat oneerbiedig) de plot van
Dostojevski’s Misdaad en Straf, toch volgens
de dames en heren van Lazarus. Ten prooi aan
koorts, geldgebrek en een algemeen gevoel van
malaise slaat de ex-student Raskolnikov een oude
woekeraarster de kop in met een bijl. En ook die
van haar zus die getuige was van de moord.
Op de vlucht voor de wet en zijn geweten dwaalt
Raskolnikov door de steegjes van Sint-Petersburg
en hij tuimelt van de ene bizarre ontmoeting in de
andere.

Misdaad en Straf is de eerste van Dostojevski’s
vier grote romans en bevat alle thema’s die
kenmerkend zijn voor zijn oeuvre: geld, geweten,
gulheid, geilheid en God.

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 28 mei
om 20 uur. Tickets kosten 20 of 17 euro (-26 jaar).
Reserveer je tickets op www.casinokoksijde.be of
058 53 29 99

© Guy Kokken
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zuid-abdijmolen

“Ik vertel de geschiedenis van de
molen aan de hand van lokale
anekdotes”

© Michel Maes Fotografie/Abdijmuseum

Waar eeuwen geleden één van de twee molens van de
Duinenabdij stond, vind je de Zuid-Abdijmolen. Molenaar
Patrick Geryl is vandaag de enige voltijdse molenaar in
ons land: met plezier leidt hij je rond in zijn habitat. Patrick
is al bezig aan zijn 34e jaar en kent zijn stiel als geen ander.
Tij-dingen ging langs voor een gesprek met de man achter
onze molen, een Koksijds symbool.

>> Molenaar Patrick Geryl (tweede van rechts) wijst de weg

Tij-dingen: Hoe is het leven van een molenaar?
Patrick Geryl: “Druk (lacht). Het is een levenswijze.
Mijn eerste dagtaak? Bekijken hoeveel wind er staat
en uit welke richting ze waait. Het gebeurt ook dat ik
‘s nachts uit mijn bed moet om mijn molen te draaien.
Vanaf vier Beaufort moet ik ingrijpen.
Dat komt erop neer dat ik mijn molen positioneer
zodat de wind breekt op de hoek van de molen.
Ik maakte één keer mee dat het tandwiel was
beschadigd, ik was zes maanden zoet vooraleer
alles hersteld was. Overdag hou ik me grotendeels
bezig met malen en, vooral vanaf de paasvakantie,
met mijn bezoekers. ‘s Winters ontvang ik ook veel
groepen zoals kinderen die op zeeklassen zijn.
Daarnaast zijn de donkere maanden ook geknipt om
herstellingen uit te voeren. Om de twee tot drie jaar
vervang ik bijvoorbeeld mijn zeilen.”
T-d: Wat breng je je bezoekers bij?
Patrick: “Ik vertel de geschiedenis van de molen aan
de hand van interessante, lokale anekdotes.
Tijdens de twee wereldoorlogen werden molens
gebruikt als communicatiemiddel. Als de Duitsers
oprukten, stonden de molenwieken in rouwstand
(gericht naar de hemel) en dan wisten de mensen
dat ze moesten binnen blijven. Dat gebeurt nu nog
steeds, ik denk maar aan de nationale rouwperiode
na de aanslagen in Brussel. Als Lootvoetmolen werd
de Zuid-Abdijmolen in 1773 gebouwd in Houtem.
In 1951 verhuisde de molen naar Koksijde. Los van
de historiek geef ik uitleg over de technieken en
demonstreer ik mijn maalkunsten. Alle Koksijdenaars
die nog niet langskwamen, nodig ik uit. Ik ontvang je
met open armen.”
T-d: Wat is je mooiste moment?
Patrick: “Elk jaar geef ik het beste van mezelf op
Open Monumentendag, de tweede zondag van
september. Met middeleeuwse livemuziek en een
paardensmid reizen we in de tijd. Ik zorg dan ook voor
een hapje en een drankje. Zeker na twee jaar corona
iets om naar uit te kijken. Een ander hoogtepunt was
een bezoek van een groep blinde personen.
Op voorhand vroeg ik me af wat een bezoek aan de
molen hen kon bijbrengen, maar het was één van de
mooiste namiddagen uit mijn loopbaan. Ze genoten
intens en namen alles op aan de hand van hun
andere zintuigen.”

T-d: Waar droom je nog van?
Patrick: “Ik hoop nog vele jaren actief te zijn als
molenaar, desnoods als vrijwilliger na mijn pensioen.
Een ander verlangen is een nieuwe oprit, ik hoop dat
het baken van Koksijde geïntegreerd wordt in het
project van de vernieuwde Van Buggenhoutlaan.”
T-d: Heb je ooit al iemand aan je wieken willen
hangen?
Patrick: “Uiteraard niet (lacht). Pas op: enkele
eeuwen geleden bonden ze zogenoemde heksen
vast aan de molenwieken of werden ze in het water
gedumpt met een molensteen. En dat ging vaak
om onschuldige vrouwtjes die op zoek gingen naar
bloemen en kruiden voor medicinaal gebruik.”
Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be.

Beklim de Zuid-Abdijmolen:
ga langs bij Patrick
Bezoek onze molenaar vanaf april t.e.m.
september, tijdens de openingsuren (weekdagen:
10-12 & 15-17 uur, zaterdag: 10-12 uur).
Interesse voor een groepsbezoek?
Contacteer Patrick via 0475 487 351.
Meer: www.tenduinen.be
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sport

Sprokkels
Supporter mee voor de passages van deze sporters in Koksijde
Â AG Belgian Coast Walk (21 mei): wandelaars stappen de kust af en passeren in Koksijde
Â ParaPanne Cycling Days (tijdrit op 26 en wegrit op 27 mei): voor fietsers met een beperking
Sportdag voor 60-plussers op 19 mei
Beweging en plezier staan centraal. Sport op je eigen tempo en leer mensen kennen.
Kom op donderdag 19 mei naar Sporthal Hazebeek. Deelname kost 5 euro. Inschrijven (tot 16 mei) via
sportdienst@koksijde.be Info: 058 53 20 01
Pik een zomersportkamp mee tijdens de zomer
Ook deze zomer biedt Koksijde veel opvangmogelijkheden en kampjes aan voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar.
Voor elk wat wils: kunstkamp, avonturenkamp, sportkamp, speelpleinwerking, golfstages en zomeravonturen
in de Speelplekke. Meer? Surf naar www.koksijde.be/opvang-en-kampen
Wie won het gemeentelijk minivoetbaltoernooi (eerste graad)?
Ontdek het op www.tij-dingen.be

Voetbalkamp met Spaanse topcoaches komt naar hier
Deze zomer beleeft de jeugd van Koksijde de voetbalweek van hun leven. Het voetbalkamp
van topclub Valencia CF komt alweer naar hier: noteer alvast maandag 15 t.e.m. 19 augustus
in je agenda. Deze vijfdaagse stage is voor jeugdspelers (jongens en meisjes) van zes t.e.m.
veertien jaar. De training wordt gegeven door officiële coaches van Valencia. Wie weet,
komt de volgende Jordi Alba of Ferran Torres wel uit onze gemeente? Alle deelnemers aan
het voetbalkamp maken ook kans op een voetbalreis naar Valencia inclusief wedstrijd en
stadiontour!
Info en inschrijven via www.tij-dingen.be

© Onroerend Erfgoed

>> Luchtfoto abdijsite O.L.V. Ten Duinen

Nieuwe fietsroute voert je langs
archeologisch erfgoed
De nieuwe fietsroute In de schaduw van de duinen laat je kennismaken met de mooiste archeologische
erfgoedsites van de Westkust. Je bent zo’n 30 kilometer onderweg en trapt van Koksijde naar Veurne en terug.
Onderweg leer je alles over het rijke verleden van onze streek. Zo ontdek je Romeinse nederzettingen en
middeleeuwse bouwwerken. Daar stonden koningen, edellieden en clerici ooit aan het roer van een machtig rijk.
Abdij veroverd door de duinen
Het hoogtepunt langs deze lusvormige fietsroute? Die spot je meteen aan de start, want je begint en eindigt
aan het Abdijmuseum Ten Duinen. Hier leefden ooit meer dan 350 religieuzen. Ze verbleven in één van de
grootste en machtigste kloostergemeenschappen die ons land heeft gekend.
Roemrijk verleden
Toch herbergen Koksijde en Veurne nog een pak andere verhalen. Over vissers en oorlogen bijvoorbeeld.
Die rakel je op aan de Doornpanne en in de Schipgatduinen, waar zeelieden hun boten eind de jaren 1800
op het strand trokken. Via het Kanaal Nieuwpoort-Veurne trap je richting het binnenland. Onderweg zie je hoe
water en land werden ingezet als verdedigingslinie tijdens de Frans-Spaanse oorlogen.
Nog meer fietsen?
De kust en het hinterland liggen bedekt met fietsknooppunten. Daarlangs stippel je in een handomdraai een
geweldige route uit. Of je volgt één van de bewegwijzerde fiets- of mountainbikepaden.
Download de fietsroute gratis via www.onroerenderfgoed.be. De route maakt gebruik van het
knooppuntennetwerk. Op www.tij-dingen.be vind je een rechtstreekse link en meer info.
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1. Oekraïense vluchtelingen ontvangen
in Koksijde
Op 1 april werden de vluchtelingen uit Oekraïne
(opgevangen bij inwoners) uitgenodigd in
de Kokpit. Een groep van 30 personen was
dat. Onze burgemeester luisterde naar hun
beslommeringen. Ook in restaurant Venise kregen
de vluchtelingen een warm welkom.

2. Sportieve toptalenten in de kijker
Talenten die we moeten koesteren! De Kokpit was
op zaterdag 26 maart een vat vol energie: heel
wat jonge sportatleten werden gehuldigd:
Vic Igodt (BK Tennis), Sterre Provost
(BK goud 400 meter cadetten), Yoran Deschepper
(BK goud 100 en 200 meter beloften),
Christian Wérion (BK 10 km baan) en
Jolien Calcoen (West-Vlaams kampioene
luchtkarabijnschieten). Het gemeentebestuur
wenst hen nog veel mooie prestaties toe én...
vooral veel plezier.

3. Koksijde heeft een nieuwe Krak
De Krak van je gemeente, verkozen via de Krant
van West-Vlaanderen wordt ook in Koksijde jaarlijks
gehuldigd. Dit jaar is de prijs voor muzikale duizendpoot
en bezieler van paradekorps El Fuerte: Jurrie Delporte.
Een rasechte Koksijdenaar, van kindsbeen met het
muziekvirus besmet. Jurrie kreeg de fakkel door van
Katrien Terryn, Krak van 2020 en tweede vrouwelijke
paardenvisser in Oostduinkerke.

4. Margaretha Defoer blaast 105 (!) kaarsen uit
Op 5 april vierde Margriet haar 105e verjaardag.
Een unieke verjaardag waarvoor ze letterlijk en figuurlijk
in de bloemen werd gezet. Margriet is een geboren en
getogen Oostduinkerkse en woont daar nog altijd naast
haar dochter: Vontje van De Mikke.

5. Furnevent: onze muur tegen corona
Het vaccinatiecentrum ging op 31 maart over
naar de waakfase. De afgelopen periode droegen
heel wat mensen hun steentje bij in de strijd tegen
het coronavirus. De burgemeesters danken alle
personeelsleden, vrijwilligers en medewerkers voor hun
inzet. Op 10 mei is nog een prikdag voorzien.
Bekijk onze fotoalbums digitaal: www.koksijde.be/fotoalbum
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burgerlijke stand

Geboorten

Antoon Demets, 85 j.
†Veurne, 8 maart

Léon Buyle, 94 j.
†Veurne, 17 maart

Paul Baeteman, 88 j.
†Veurne, 10 maart

Hugo Dufoor, 74 j.
†Koksijde, 17 maart

Antoine Vinckbooms, 86 j.
†Koksijde, 11 maart

Jean Dekimpe, 84 j.
†Koksijde, 18 maart

Yvon Légat, 78 j.
†Veurne, 12 maart

Olav Delahaye, 80 j.
†Koksijde, 18 maart

Florent Vandepoele, 96 j.
†Veurne, 12 maart

Leo Lauwers, 88 j.
†Edegem, 19 maart

Overlijdens

Gerry Ghys, 65 j.
†Brugge, 13 maart

Mohammad Iqbal, 67 j.
†Brugge, 20 maart

Jeanne Pierard, 93 j.
†Nieuwpoort, 19 januari

Jozef Stroobants, 92 j.
†Veurne, 13 maart

Cornelia Snel, 71 j.
†Veurne, 22 maart

Christian Mairesse, 79 j.
†Koksijde, 23 februari

Georgette Buelens, 91 j.
†Veurne, 14 maart

Charles André, 80 j.
†Koksijde, 25 maart

Raymonda Brouckaert, 80 j.
†Veurne, 7 maart

Lisette Peeters, 84 j.
†Koksijde, 14 maart

Marcel Wolter Hofmans, 97 j.
†Veurne, 7 maart

Bernard Tagnon, 75 j.
†Bergen, 15 maart

Manon Coussement
Veurne, 7 februari
dochter van Niels en
Jolien Louagie
Felix Reniers Van de Wiele
Tienen, 12 februari
zoon van Michel Reniers en
Sofie Van de Wiele

Ken je wijkinspecteur Fien Hillewaere al?
Inspecteur Hillewaere is verantwoordelijk voor Koksijde-West.
Bovendien wordt ze ingeschakeld als vlinder waardoor zij bijspringt
waar dat nodig is. Fien Hillewaere is al sinds 2013 actief bij politie
Westkust. Ze startte haar carrière bij de interventiedienst waarna ze
in 2017 de overstap maakte naar de dienst Jeugd en Gezin (in de
volksmond beter bekend als de dienst Slachtofferhulp). Na bijna vijf jaar
bij deze dienst is ze nu voltijds wijkinspecteur.
Wil jij weten wie jouw wijkinspecteur is? Surf dan naar
www.politiewestkust.be en klik op je wijkinspecteur.
Geef vervolgens je straat en huisnummer in.
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de nieuwe basis: van ontwerp tot realisatie

Mag ik er een tekeningetje bij maken?
Over een groot project zoals de reconversie van de militaire basis (ca. 450 hectare) vloeide het voorbije
decennium al heel wat inkt. Niet alleen via analyses, studies of onderzoeken, maar ook aan de tekentafel.
Het masterplan (2015) is vandaag de basis voor het strategisch project: onderzoeken
aan de hand van ontwerpen. Samen met West-Vlaanderen en Veurne onderzoekt dat
masterplan wat de mogelijkheden, kwaliteiten en uitdagingen zijn voor De Nieuwe Basis.
Ontwerpers onderzochten de mogelijke invullingen voor het plangebied.
Visualisaties
Er zijn talloze kansen, maar er zijn ook veel voorwaarden zoals de bescherming van natuur
of de toekomstige leefbaarheid van de aanwezige (landbouw)functies. Er is niet alleen
een masterplan, maar tijdens de ontwerpoefening ontstonden ook visualisaties van
verschillende zones. Zo krijg je een mogelijk beeld van de toekomst. Deze beelden kwamen
al aan bod tijdens de publieke raadpleging.
Het open landschap is het speerpunt van dit gebied. Op het vlak van natuur, landbouw,
recreatie en water zijn er veel uitdagingen en doelen. Om alles een volwaardige plaats te
geven, volgt een nieuwe ontwerpoefening Open Ruimte die focust op de realisatie van die
nieuwe functies van De Nieuwe Basis.

de nieuwe basis: van ontwerp tot realisatie

Thema’s nieuwe ontwerpoefening
Â natuurontwikkeling (onthaalinfrastructuur) en duinpolderovergang:
focus op duinen en waterloop het Langgeleed
Â weidse polderzichten behouden:
landbouw en natuur gaan hand in hand
Â sporten in openlucht (skaten, basket, fietsen) én de toekomst van
de Duinencross
Â bereikbaarheid van de landbouwpercelen
Â recreatief vliegveld: primeur aan onze kust
Â inrichting van een fietssnelweg en groene as Koksijde-Veurne
Â de verbinding met het station van Koksijde
Â intergemeentelijk containerpark langs de N8
Â bedrijventerrein met aandacht voor hernieuwbare energie en een
wetenschapspark
Â betaalbaar wonen: niet op de terreinen van de vroegere basis,
maar dankzij de verhuis van Milieupark en Technische diensten
komt er ruimte vrij aan de noordzijde
Maquette en boekje
Tijdens deze evenwichtsoefening komen verschillende (toekomstige)
gebruikers en actoren aan bod. Een multidisciplinair ontwerpteam
van experten (landschap en beleving van de publieke ruimte) gaat
aan de slag. Er volgen ook nieuwe visualisaties en een maquette.
Tijdens het najaar verschijnt een boekje waarin alles wordt gebundeld.
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Twee ontwerpweken voor een leefbaar
Koksijde-Dorp: wat zijn de resultaten?
Ontwerpweek 1: naar een levendig Dorpspark
(oktober 2019)
Door de centrale ligging in het dorp is het
projectgebied een geschikte en unieke plek voor
kernversterking. In de noordelijke zone vertrekt, vanuit
de Zeelaan, een centrale wandel- en fietspromenade
die sportfuncties met elkaar verbindt. Op het centraal
plein van 5.300 m², met aansluitend een overdekte
multifunctionele hal, ontmoeten inwoners elkaar en
vinden er evenementen plaats. Daarnaast zetten we in
op wonen voor jong en oud.
Ontwerpweek 2: omgeving Sint-Pieterskerk,
wonen tussen kerk en polder (november 2019)
In dit proces komen er (misschien) tot 245 bijkomende
betaalbare woongelegenheden op een unieke locatie,
tussen de duinpolderovergang en de dorpskern van
Koksijde. Door groene assen en beken door te trekken,
integreren de plannen het polderlandschap opnieuw
bij de bebouwing van Koksijde-Dorp. Ook de centrale
ligging van de begraafplaats garandeert de openheid
richting polderlandschap. Het ontwerp voorziet een
aantrekkelijke nieuwe woonomgeving: in twee delen
aan twee kanten van de begraafplaats, met elkaar
verbonden door een paar pleintjes.
Visualisaties, foto’s van de maquette en meer
informatie: www.tij-dingen.be

Waarom doen we een
ontwerpoefening?
Zo’n ontwerpoefening neemt verschillende
vormen aan: een ontwerpweek of
driedaagse, een masterplan-studie door een
ontwerpbureau of een workshop met burgers
of een combinatie.
Â Wat gaat vooraf? Een analyse met kaarten
en een publieksbevraging aan de hand van
tafelgesprekken, enquête, inspraakformulier,
enz.
Â Wie ontwerpt? Experten en (landschaps)
architecten gaan aan de slag.
Tussenin volgen terugkoppelingsmomenten
met het publiek.
Â Welke resultaten? Er worden visualisaties,
maquettes, schema’s, perspectieven,
collages, 3D-beelden, (master)plannen,
zooms, detailtekeningen, dwarsprofielen en
schetsen gemaakt.
Â Het vervolg? Er volgt een eindpresentatie
die (tijdelijk) beschikbaar is, bv. infopanelen
en een maquette, een webinar of digitale
presentatie. Deze oefening bepaalt het
verdere verloop en de opmaak van een
bestemmingsplan of uitvoeringsnota.
Blijf op de hoogte: www.denieuwebasis.be
Contact: info@denieuwebasis.be
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buurt

Heb jij een schat van een buur?
Ken jij iemand die het leven in je buurt aangenamer maakt?
Nomineer hem of haar en deel jullie verhaal. De drie leukste
inzendingen krijgen bezoek en worden verrast met een lokaal
geschenk. Op vrijdag 27 mei vieren we feest, want dan is het Dag
van de Buren. De ideale gelegenheid om met je buren samen te
komen en te genieten van een hapje en drankje. Zorg dragen voor
je buren is belangrijk.
Warme buurt
We willen van Koksijde een warme buurt maken waar iedereen
zich goed voelt. Want sociale netwerken beschermen tegen
het groeiend individualisme. Heb jij een buur waarvoor je
dankbaar bent? Deelnemen kan t.e.m. 20 mei, schrijf je in via
koksijde.be/ik-nomineer-mijn-buur.
Meer info? Bel naar Chiara Sartor op 0499 86 51 99 of
mail naar chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be

Wil je zelf een buurt-, straatof wijkfeest organiseren?

Leer nieuwe
mensen uit je
buurt kennen
Wil je graag mensen
ontmoeten? Heb je nood aan
extra sociaal contact? Kom dan
naar de koffienamiddag
(14 tot 16 uur) in jouw buurt.
Â Woensdag 11 mei in
de Willem Elsschotzaal
(bibliotheek, senioren uit
Koksijde-Bad)
Â Vrijdag 20 mei in ‘t Oud
Klooster (Strandlaan 239,
senioren uit Sint-Idesbald)
De toegangsprijs bedraagt
3 euro. Schrijf je in: katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
of 058 53 43 19.
SAMEN ZORGEN, een project
van het Sociaal Huis, organiseert
deze namiddagen.

Samen de schouders zetten onder een initiatief, verbetert de sfeer in jouw wijk. In een buurt waarin iedereen
elkaar kent, is het leven harmonieuzer. Een nieuwjaarsreceptie, een barbecue, een paella-avond: allemaal
insteken voor een leuk buurtfeest. Koksijde geeft je graag een duwtje in de rug. Een gemeentelijk reglement
stimuleert elk initiatief ten voordele van het gemeenschapsgevoel. De subsidie bedraagt maximaal 250 euro.
Meer info? www.koksijde.be/buurtfeesten of bel naar 058 53 38 96.

Vijfstedentreffen:
internationale ontmoeting
met feestprogramma voor
jong en oud
Deelgemeente Oostduinkerke is verbroederd met vier andere
gemeenten: Biedenkopf an der Lahn, Neustadt an der Orla (Duitsland),
La Charité-sur-Loire (Frankrijk) en Wépion-sur-Meuse (België).
Een partnerschap dat doorheen de jaren veel leuke momenten en
activiteiten opleverde.
Op zaterdag 7 mei staat een nieuwe internationale ontmoeting op
het programma. Afspraak? De Zeedijk van Oostduinkerke (Astridplein).
Iedereen is welkom van 9.30 tot 12.30 uur.
Wat staat er op het feestprogramma?
Â Spel zonder grenzen voor jongeren van 14 tot 16 jaar.
Twaalf jongeren uit elke jumelagegemeente nemen het tegen
elkaar op. Wie neemt de wisselbeker mee naar huis?
Â Toeristische streekproductenmarkt en volksspelen.
Kuier op de dijk en geniet van al het lekkers.
Waag je kans en doe mee met de volksspelen. En er is nog meer:
–
–

9.30 uur: optreden van de Oud-IJslandvaarders, De Juttertjes en
Les Aigueilottes uit La Charité-sur-Loire
11 uur: demonstratie van de garnaalvissers te paard en de
Stienesteekers, daarna worden de garnalen gekookt op de
Zeedijk

Fietszoektocht
Woarist:
win 500 euro
Deze fietszoektocht leidt je
via autoluwe wegen over een
afstand van ongeveer
30 kilometer.
De zoektocht eindigt op
woensdag 31 augustus.
De deelnameprijs bedraagt
8 euro. Je kiest uit twee
zoektochten (A of B).
De A-zoektocht is moeilijker
dan de B-versie die geschikt is
voor recreanten. De tochten
passeren in Koksijde,
Sint-Idesbald, Oostduinkerke
en Wulpen. Schrijf je in via
woarist@gmail.com, de
hoofdprijs is 500 euro waard.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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evenementen

Nog geen ticket voor Night
of the Proms Summer Edition?
Aarzel niet, want op is op!
De ticketverkoop loopt als een trein. Snel zijn is de boodschap.
Wil jij nog tickets bestellen, maar lukt het niet om dit zelf te doen?
Dan helpen onze medewerkers bij de dienst Toerisme je op weg.
Wat moet je doen?
Kom naar de dienst Toerisme (Zeelaan 303) en breng mee:
Â jouw bankkaart
Â je bankkaartlezer
Â een geldig e-mailadres
Ter plaatse geef je aan hoeveel tickets je wil bestellen en voor welke
datum: donderdag 28 of vrijdag 29 juli. Frontaal zicht: 54 euro,
zijzicht: 44 euro en staanplaatsen vlak voor het podium: 29 euro
Opgelet!
Op voorhand tickets bestellen kan alleen ter plaatse, niet telefonisch.

Lenteconcert
Koninklijke
Gemeentelijke
Harmonie Koksijde
Het traditionele lenteconcert
van de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van
Koksijde vindt plaats op zondag
8 mei in zaal Kerkepanne.
Onder leiding van dirigent
Luc Note bieden de muzikanten
een gevarieerd programma
aan, met zowel klassieke werken
als hedendaagse composities
en tussendoor zelfs een stevige
mars. Het concert begint om
16 uur en de toegang is gratis.

de fakkel

De fakkel van Koksijde:
Jan Calcoen
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 Louwagie kreeg de fakkel
in april en gaf die door aan Jan Calcoen.

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Jan Calcoen: “Ik ben een rasechte Koksijdenaar,
zoon van wijlen gemeentebediende Joris Calcoen
en onthaalmoeder-avant-la-lettre Cècile Dedulle.
Ik heb een dochter van 15: Lotte. Ik woon in de
Helvetiastraat, tegenover het speelplein, in een
villa die ik zelf bouwde. Ik was 42 jaar onderwijzer,
de laatste 36 jaar de meester van ’t vijfde in de
Gemeenteschool van Oostduinkerke. Ik was ook
44 jaar pompier, waarvan de laatste 36 jaar luitenant.
Ik ben nu op rust.”
T-d: Wat doe je dan om ‘tot rust’ te komen?
Jan: “Ik heb een mooie tuin uit het zicht. Onder een
staalblauwe hemel mijmeren in mijn hangmat: dat
is mijn moment. Een tochtje met vriendin Annemie in
één van mijn oldtimers of met de moto sla ik ook niet
af. De Leopard-autoclub nodigt me regelmatig uit.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Jan: “Ik cruise met plezier door het Heuvelland
of de Vlaamse Ardennen om pittoreske plaatsjes
en bistrootjes te ontdekken. Daarom ook dat
ik elk jaar de autozoektocht maak voor het
gemeentepersoneel. Ik zie graag mensen lachen,
mopjes uit mijn mouw schudden mag je ook als een
hobby beschouwen (glimlacht).”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Jan: “Waar kan een mens beter vertoeven dan
hier? We hebben alles: duinen, zee, groen, lekkere
restaurantjes, cultuur en ook sportinfrastructuur, indoor
en outdoor. We zijn toerist in onze eigen woonplaats.
Ik dool graag met de moto door Oostenrijk, maar
als ik terugkom en ik krijg een roggenvleugeltje
voorgeschoteld, gevolgd door een ambachtelijk
ijsje, dan ben ik thuis! Wat ik apprecieer, zijn de
gemeentelijke diensten: bv. de dienst Openbare
Netheid en vooral de groendienst.
Het strand en de dijk worden uitstekend
onderhouden. Een pluim daarvoor.”
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Jan: “Wat me misschien zou bevallen, is een verhuis
naar Brugge, op onze oude dag. Het is er gezellig
druk en je hebt alles in de buurt en een bosrijke
fietsomgeving. Vooral mijn vriendin is verliefd op die
stad. Maar om daarvoor Koksijde te verlaten, waar je
óók alles hebt, plus het strand? Ik weet het nog zo niet.”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Jan: “Luc Vanacker: een man naar wie ik geboeid
luister. Een aangespoelde germanist op rust, die door
omstandigheden geschiedenis gaf in het VTI van
Ieper, maar al jàren in Koksijde woont. Nu gidst hij o.a.
op Britse begraafplaatsen.”
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.
De Juttertjes
Mooimakers

GBS Koksijde
Koksijde Golf ter Hille

IG_KellySteenlandt
© Kelly Steenlandt

kvkestergooikdames
Oostduinkerke

liensfoodandflowers
Evelyne Maes

rigoberta_m
Karen Vandermeulen

sarah_erkens
Koksijde

t.i.e.n.a
Oostduinkerke-Bad

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Getijden mei
dag

hoogwater

laagwater

1

02:01 en 14:27

08:53 en 21:08

ma 2

02:39 en 15:05

09:30 en 21:43

di

3

03:16 en 15:42

10:04 en 22:16

wo 4

03:52 en 16:14

10:36 en 22:46

do

5

04:24 en 16:40

11:02 en 23:11

vr

6

04:52 en 17:06

11:26 en 23:39

za

7

05:25 en 17:38

11:55

zo

8

06:09 en 18:30

00:16 en 12:41

ma 9

07:31 en 20:19

01:50 en 14:23

di

zo

Volgende editie
Â Kermiskoorts in Koksijde-Dorp
Â Garnaalfeesten: terug van weggeweest
Â Bereid je voor op de zomer

Zorg jij voor onze
begraafplaatsen?
Gemeente Koksijde zoekt een medewerker begraafplaatsen.
Iemand die ervoor zorgt dat de begraafplaatsen er netjes
bij liggen. Je bent aanwezig tijdens de begrafenissen en
asverstrooiingen. Zo help je mee om voor een mooi afscheid te
zorgen. Interesse? Solliciteer voor 16 mei.
Meer info op www.koksijde.be/vacatures

10

09:01 en 21:35

03:11 en 15:34

wo 11

10:10 en 22:35

04:14 en 16:37

do

12

11:06 en 23:25

05:17 en 17:41

vr

13

11:53

06:14 en 18:37

za

14

00:08 en 12:35

07:03 en 19:24

zo

15

00:50 en 13:16

07:48 en 20:08

ma 16

01:31 en 13:57

08:31 en 20:51

di

17

02:13 en 14:39

09:15 en 21:35

wo 18

02:57 en 15:23

09:58 en 22:19

do

19

03:42 en 16:08

10:42 en 23:04

vr

20

04:30 en 16:57

11:28 en 23:53

za

21

05:24 en 17:56

12:19

zo

22

06:33 en 19:09

00:49 en 13:17

ma 23

07:48 en 20:21

01:52 en 14:20

di

24

09:03 en 21:32

02:57 en 15:28

wo 25

10:16 en 22:38

04:11 en 16:58

do

26

11:19 en 23:34

05:30 en 18:07

vr

27

12:11

06:27 en 18:54

za

28

00:22 en 12:55

07:13 en 19:36

zo

29

01:05 en 13:35

07:54 en 20:14

ma 30

01:45 en 14:14

08:32 en 20:50

di

02:24 en 14:51

09:08 en 21:25

31

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is niet open op
O.L.H.-Hemelvaartsdag (donderdag
26 mei) en ook de dag nadien
(vrijdag 27 mei).
De dienst Burgerzaken is wel open
op zaterdagvoormiddag 28 mei.
Maak een afspraak via
www.koksijde.be/afspraak.

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 13 april.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.
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Bunkerdag in Koksijde:
achter de schermen van onze
vervlogen verdedigingslinies
Op zondag 5 juni opent onze gemeente twee bunkersites in het
kader van Bunkerdag. De dienst Cultuur & Erfgoed biedt twee
rondleidingen aan: eentje over Weerstandsnest Waldersee als
schoolvoorbeeld van de Atlantikwall, de andere neemt je mee
naar de Belgische bunkers uit de Eerste Wereldoorlog.
Schrijf je snel in! Meer op www.tij-dingen.be

