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Ga
naar de

kermis

in Koksijde-Dorp
(11-16 juni)

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be
Pierre Sorellaan
Deze foto dateert uit de jaren 1950. In de Pierre
Sorellaan zien we typische villa’s in cottagestijl.
De koppelvilla Poupette (1933) en Mazette (1935)
springt in het oog. Gaston Lejeune was de ontwerper,
een typevoorbeeld van zijn stijl uit de vroege jaren
1930. Opvallend voor woningen uit het interbellum
is het gebruik van nieuwe materialen zoals gegoten
cement. Ook de diagonale plaatsing van de roedes
op de erkerramen zijn vernieuwend, een invloed uit
de art deco.
Weerstander
De man naar wie deze straat is vernoemd,
Pierre Sorel (1910-1945), was tijdens de Tweede
Wereldoorlog actief als aanwervingsagent van de
lokale weerstandgroepering Organisation Militaire
Belge de Résistance (O.M.B.R.) en als agent van de
inlichtingendienst Luc-Marc. Hij werd verklikt, samen
met een aantal andere Koksijdse weerstanders, en als
politiek gevangene gedeporteerd naar Duitsland.
Hij overleed op 15 april 1945 in het concentratiekamp
Flossenbürg. Vandaag is de laan grondig veranderd,
maar de koppelvilla staat er nog. Deze woningen
grenzen nu aan het beschermd dorpsgezicht
Quartier Sénégalais.
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
In juni maakt onze gemeente zich op voor de zomer. Onze Garnaalfeesten zijn daarvoor het ideale
startschot. Een feest voor jong en oud. Traditie ontmoet toekomst. Terwijl wij volop uitkijken naar de komende
vakantieperiode en in gedachten onze valies maken, buigen de studenten zich over hun studieboeken.
We wensen hen langs deze weg veel succes.
Tij-dingen: De Garnaalfeesten keren dit jaar in
volle glorie terug?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We hebben
eigenlijk nog nooit zoveel activiteiten gepland als
deze zomer. Alle grote activiteiten met publiek keren
terug en uiteraard horen de Garnaalfeesten op
25 en 26 juni daar ook bij. En we hebben ook een
leuk extraatje dit jaar: het Belgisch Kampioenschap
garnaalpellen op zondag 26 juni om 10 uur.
Een organisatie van de Koninklijke Orde van de
Paardevisser. Zeker de moeite om te bekijken.
En vergeet onze Garnaalstoet niet.”
T-d: Ook in Koksijde-Dorp is het feest met de kermis
en Kermis Kids.
Burgemeester: “Een mooie traditie die we blijven
ondersteunen. Alle kinderen die in Koksijde naar
school gaan, krijgen een gratis ticket voor één van
de attracties. Kermis Kids is een mooie aanvulling en
de rommelmarkt op zondag is ook zeker de moeite
waard. De kermis was vroeger de plek waar mensen
hun lief vonden, meestal tijdens het bal. Wist je dat
de kermis van Koksijde-Dorp de enige was die bleef
doorgaan tijdens de Tweede Wereldoorlog?”
T-d: De onthaaldag voor nieuwe inwoners (ONI)
was een groot succes?
Burgemeester: "Inderdaad. We verwelkomden bijna
400 nieuwe inwoners op 14 mei, ons cultuurcentrum

zat barstensvol. Een mooie traditie en een leuke
manier om kennis te maken met elkaar. Voor wie nog
niet aan bod kwam, voorzien we nog een editie op
zaterdag 3 december."
T-d: Het tentoonstellingsseizoen komt ook op gang.
In het Duinenhuis is er iets speciaals te zien?
Burgemeester: “De tentoonstelling over
Panamarenko, vanaf 2 juli in Kunstencentrum
Ten Bogaerde, is alleszins een aanrader en dan is er,
deze maand al, vanaf 20 juni ook nog een expo in
het Duinenhuis. Een iconisch gebouw waar in het
begin van de Tweede Wereldoorlog Antwerpse
kinderen schuilden voor de oorlog. Nu is het de
vertrekbasis voor heel wat natuurwandelingen en op
het dak vind je De Sterrenjutter, de eerste publieke
sterrenwacht aan de kust.”
T-d: Juni is ook een lastige maand voor studenten.
Hebt u nog een tip voor hen?
Burgemeester: “Ja, een heel goeie zelfs. Koksijdse
studenten hebben het voordeel dat ze kunnen
afzakken naar zee wanneer het snikheet is. Met de
voeten in zee wandelen in plaats van een voetbadje
in een snikheet kot. Het hoofd koel houden is heel
belangrijk. En een dagje aan zee zorgt voor een extra
energiestoot.”
>> Op 14 mei verwelkomde de burgemeester alle nieuwe inwoners
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bestuur

Uitbreiding Koksijde Golf ter Hille:
publieke raadpleging
Er komen negen extra holes in Koksijde Golf ter Hille. Koksijde
maakte hiervoor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(gemRUP) op. De start- en procesnota hiervoor werd eind april
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Er volgt nu een publieke raadpleging, van 3 juni tot en met
1 augustus. Elke inwoner kan suggesties, ideeën en eventuele
opmerkingen doorgeven over de inhoud van deze nota.
Hoe?
Â per e-mail naar stedenbouw@koksijde.be
Â per brief, gericht aan Gemeentebestuur Koksijde
(dienst Stedenbouw, Zeelaan 303, 8670 Koksijde)
Â per brief, af te geven tegen ontvangstbewijs bij de
dienst Stedenbouw in het gemeentehuis
Â Verwerking van de input gebeurt volgens de GDPR-regels
waardoor de privacy wordt bewaard.
Infomarkt
Koksijde organiseert een infomoment op woensdag 15 juni in de
inkomruimte van Koksijde Golf ter Hille. Je bent welkom van 16 tot
20 uur. De documenten van het GemRUP golfterrein Hof ter Hille
raadpleeg je via koksijde.be/uitbreidinggolf en
liggen ter inzage in het gemeentehuis (dienst Stedenbouw).
Maak je afspraak via koksijde.be/afspraak.
Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar stedenbouw@koksijde.be
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Hulp nodig bij het
invullen van je
belastingsaangifte?
De FOD Financiën helpt je op weg:
eenvoudig en snel. Hulp nodig?
Neem dan contact op met de
medewerkers van de federale
overheidsdienst die op je
aangifte staan. Of surf naar
www.tij-dingen.be

Rozenwingerd, De Strandloper en
De Rozenkrans worden Inspirant vanaf 2023
Inspirant is een fusie van o.a. het vrij orthopedagogisch centrum De Rozenkrans, buitengewoon secundair
onderwijs De Rozenkrans, buitengewoon basisonderwijs De Strandloper en de volwassenenwerking
Rozenwingerd. Zo wordt de campus voor kinderen en jongeren Inspirant aan zee. De site voor volwassenen
evolueert naar Inspirant in ’t dorp.
Hartelijk gedreven in zorg en onderwijs
Inspirant wil elk kind, elke jongere en elke volwassene met een (vermoeden van) beperking goesting
en vertrouwen geven om de beste versie van zichzelf te zijn. In 1920 besliste de congregatie Zusters
Dominicanessen om kinderen en jongeren met een mentale beperking in Oostduinkerke op te vangen. Dit
initiatief groeide over de jaren heen tot drie vzw’s uit. Vanaf 2023 vereenvoudigt de structuur.
“Met deze fusie bundelen we onze krachten”, duidt Bert Van den Berghe, voorzitter van het bestuursorgaan.
“Samen tillen we zorg en onderwijs naar een hoger niveau. Dankzij de fusie kies je voor één organisatie waar je
van kleuter tot volwassene kan opgroeien en wonen.”

Tijdelijke stop renovatiepremie tussen 1 juli en 1 oktober
Vanaf 1 oktober vraag je via een online loket je premie aan voor renovatie én
energiebesparende investeringen: Mijn VerbouwPremie. Als je investeert in een
bestaande woning of een niet-woongebouw kan je steun aanvragen voor investeringen
in het kader van energie-efficiëntie (isolatie, rendementsglas, warmtepomp, zonne- en
warmtepompboilers) en woningkwaliteit (elektriciteit, sanitair). Behoor je tot de laagste
en middelste inkomenscategorie? Vergelijk het oude en nieuwe premiestelsel. Gebruik de
nieuwe tool Mijn VerbouwPremie. Aan de hand van de simulator ga je na wat kan en op
welk bedrag je recht hebt. Vragen? Mail naar wonen@koksijde.be of bel: 058 53 34 90.
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© Neal Baelen

oksijde kort

Oproep: laat jij onze
honden uit?
Ben je een echte dierenvriend?
Dat treft, want we zoeken mensen
die willen wandelen met de hond
waarvan het baasje (tijdelijk) niet
kan. Help jij onze trouwe viervoeters
en hun baasjes?
Contact: 058 53 43 30 of
vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be
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Moeder Peerdevisscher schenkt
1.000 euro aan Huize Rozewingerd
Studentenclub Moeder Peerdevisscher
organiseert elk jaar een actie voor
het goede doel. Dit jaar bracht de
T-shirtverkoop 1.000 euro op.
De studentenclub kiest elk jaar een andere
instelling om te steunen: dit jaar gaat het
geld naar Huize Rozenwingerd.
Een delegatie van het praesidium van
Moeder Peerdevisscher ging langs bij
Huize Rozenwingerd voor de overdracht
van de cheque.

Brandweer Westhoek
zoekt vrijwilligers
Brandweervrijwilligers zetten zich in
om anderen te helpen. Met zijn allen.
Vrijwilliger zijn bij Brandweer Westhoek,
dat is terechtkomen in een hecht
team. Letterlijk voor elkaar door het
vuur gaan. Wil jij graag mensen helpen
met onze brandweerfamilie?
Kom naar de infosessie op dinsdag
7 juni (Schoolstraat 6) of 14 juni
(Zeelaan 37). Alle informatie lees je op
www.tij-dingen.be

Eén van de beste steaks eet je in Koksijde
Carcasse scoort uitstekend in een ranking met
‘s werelds beste steakrestaurants. Een opsteker voor
eigenaar Hendrik Dierendonck en onze gemeente.
We prijken tussen metropolen zoals Las Vegas en
Buenos Aires. Carcasse klimt in twee jaar tijd van de
44e naar de 8e plaats op de lijst World’s 101 best
steakrestaurants.

Paradijs voor surfers en kiters
Brandingssporten zijn populair: daarom
besliste Koksijde om de zwem- en
insteekzones te moderniseren.
De watersportzone tussen de surfclubs
Sycod en Windekind is 1,7 kilometer
lang, meteen ook de grootste van onze
kust. Lees meer over onze surfclubs op
www.tij-dingen.be

Openluchtzwembad open
vanaf 18 juni
Koksijde is de enige badplaats
met een openluchtzwembad op
de Zeedijk. Het strandbad van
Oostduinkerke is zelfs verwarmd.
Vijf banen van vijfentwintig meter.
Waterpret met zeezicht vanaf
18 juni.
Info, openingsuren en activiteiten:
www.tij-dingen.be
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Extra animatorcursus voor Koksijdse jongeren
Ben je minstens 15 jaar jong, woon je in Koksijde én droom je ervan om als monitor op de speelpleinwerking
te staan? Van 11 tot 16 juli organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) een cursus animator in
Lombardsijde met vijf voorbehouden plaatsen voor Koksijdse jongeren. Voor jou dus.
Schrijf je vandaag nog in: sam@speelplein.net en vermeld jouw gegevens.
Attest gekregen? Dan betaalt Koksijde de helft van je inschrijvingsgeld terug. Ook je stage loop je daarna bij
de Koksijdse speelpleinwerking. Tegen een vergoeding. Fantastisch toch?
Word monitor
Tijdens de cursus leer je alle basisvaardigheden die je helpen bij het begeleiden van kinderen of jongeren.
EHBO, communicatie, soorten spelen en moeilijke situaties. Info op www.koksijde.be/word-monitor

Een zomer vol fun in the sun…
Zomerpret in de Speelveugel
Droom jij ook van een vakantie vol speel- en ravotplezier? Alle speelveugels van het eerste leerjaar (geboren
in 2015) tot en met 14 jaar ravotten deze zomervakantie eindeloos bij De Speelveugel. Nog niet ingeschreven?
Doe dat snel via www.koksijde.be/webshop

Summerfun: activiteiten met dat tikkeltje extra
Deze zomer staan op maandag, woensdag en vrijdag de coolste zomeractiviteiten op de planning!
Ben je tussen 11 (geboren in 2010) en 16 jaar? Dan is Summerfun zeker iets voor jou. Nog niet ingeschreven?
Ontdek onze activiteiten in juli en augustus via www.koksijde.be/webshop
Het wordt de max. Alvast een voorproefje: met drones vliegen, Walibi en de Jumpsky in Gent.
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TOPPIE zoekt helpende handen om jongeren
een boost te geven
Het TOPPIE-zomerkamp is een mix van leer- en
speeltijd voor kinderen uit het lager onderwijs.
Ze oefenen de hoofdvakken in (rekenen, taal en
soms Frans) en er staan leuke activiteiten op het
programma. In het TOPPIE-zomerkamp stomen
we kinderen, die door de coronamaatregelen
extra ondersteuning nodig hebben, klaar voor het
schooljaar.
Oproep: nog vrijwilligers nodig
Deze zomer vinden zelfs twee kampen plaats:
18–22 juli en 16–19 augustus. Werk je graag met
kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders
of mensen die dit graag doen? Mooi.
De organisatoren zoeken nog vrijwilligers
(pedagogische ervaring is niet vereist) die jongeren
graag helpen op schoolvlak. En in dezelfde
beweging hun niveau en hun zelfvertrouwen een
boost geven. Je komt in een leuk team terecht met
vrijwilligers uit de TOPPIE-klas o.l.v. Shirley Tyteca en je
krijgt een vrijwilligersvergoeding.
Is dit op jouw lijf geschreven of wil je meer info?
Mail of bell: sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be
of 058 53 43 54

Wil je andere mantelzorgers
ontmoeten?
Grijp je kans om andere mantelzorgers te leren
kennen. Wissel ervaringen uit of trek een paar
uurtjes uit voor jezelf. Afspraak op maandag 13 juni
van 14 tot 16 uur in zaal De Brug (Sociaal Huis).
Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Leer (nieuwe) mensen
uit je buurt kennen
Heb je nood aan extra sociaal contact?
Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt.
Â Vrijdag 3 juni in ‘t Oud Schooltje
(Kerkstraat 20A, senioren uit Koksijde-Dorp)
Â Vrijdag 10 juni in Cust’O
(Albert I-Laan 56, senioren uit Oostduinkerke)
De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
Van 14 tot 16 uur. Schrijf je in: 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
Organisatie: SAMEN ZORGEN, een project
van het Sociaal Huis.

Lees meer op www.tij-dingen.be
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tips bij warm weer

Wat moet je doen tijdens een hittegolf?
Eerst en vooral: hou je hoofd koel
Extreem warme dagen zijn niet zonder gevaar, want die hitte veroorzaakt gezondheidsproblemen.
Neem jij maatregelen om problemen te voorkomen? Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn
kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op hittedagen. Gelukkig kan je daar iets aan doen.
Lees onze tips om jezelf en anderen te beschermen tegen de warmte.
Naast voldoende drinken, is het belangrijk dat je zorgt dat je het niet te warm krijgt. Draag aangepaste
kledij: een hoofddeksel en lichte, loszittende kleren. Vergeet je zonnebril niet.
Zoek frisse plekken op en koel je lichaam af
Â Bewaar je inspanningen voor de koelere momenten van de dag (de ochtend en de avond).
Â Blijf zoveel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park om te wandelen.
Â Doe uitstapjes naar een koele plaats zoals een bibliotheek, een museum of een kerk.
Â Neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad.
Â En vergeet niet om altijd die koele plekken op te zoeken.
Speciale aandacht voor ouderen
Â Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koude doek, een douche of een voetbad.
Â Laat je lichaam voldoende rusten.
Speciale aandacht voor kinderen en baby’s
Â Zorg voor voldoende afkoelingsmateriaal zoals waterspeelgoed en zwembadjes.
Â Let erop dat baby’s en kinderen voldoende rusten.
Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid en bloeddruk) goed in het oog.
Die kan bij oudere mensen snel evolueren. Herken de signalen. Een hitteslag is gevaarlijk, bel 112 als je
twijfelt. Lees nog meer tips op www.tij-dingen.be of warmedagen.be

Smeren, smeren en nog eens smeren
Geen hittegolf zonder een stralende zon! Smeer je elke twee uur of na een verfrissende duik in het
zwembad volledig in met een geschikte zonnecrème. Kies een zonnecrème die past bij jouw type huid.
Vergeet bij je zoektocht niet te kijken of het product je beschermt tegen zowel uv-A- als uv-B-straling.
De A staat voor ageing en de B voor burning, twee zaken die je best vermijdt. De uv-stralen spelen
een grote rol. Hoe meer uv-stralen de aarde bereiken, hoe hoger de kans dat je verbrandt. Dat wil niet
zeggen dat je geen zonnecrème moet gebruiken als het bewolkt is. Op een bewolkte dag wordt zo’n
70 procent van de uv-straling geblokkeerd, 30 procent bereikt onze huid wel.
Wat met kinderen?
Zij smeren zich best in met een zonnecrème of zonnespray met factor 50. Die heeft een minerale filter en
baby’s en kinderen verdragen die beter. Ook wanneer ze in de schaduw spelen, smeer je hen best in.
Om kinderen te beschermen tegen de hitte, laat je hen best een hoedje of petje dragen. Ook lichte,
katoenen kleding is een must. Voorkomen is beter dan genezen.
Toch verbrand?
Ga dan eerst en vooral uit de zon en hou dat zo de dagen nadien. Lukt dat echt niet? Draag dan lichte
kleding en smeer je altijd voldoende in met zonnecrème. Je huid heeft tijd nodig om te genezen.
Lees op www.tij-dingen.be hoe je je verbrande huid verlichting geeft.

!TIP

Een dagje strand ingepland, maar je zonnecrème vergeten? Ga dan langs bij één van de reddersposten,
de redders hebben zonnecrème om je te beschermen tegen zonnebrand.
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senioren

Woon langer thuis dankzij het
personenalarmsysteem
Met een personenalarmsysteem
schakel je hulp in bij noodgevallen.
Je draagt de alarmknop rond
je nek of pols. Via de microfoon
in de knop praat je met de
alarmcentrale. Zij contacteren
dan je contactpersonen of de
hulpdiensten. Zo is je veiligheid altijd
gegarandeerd.
Sommige diensten verhuren
een mobiel personenalarm dat
je aansluit op een gsm of op je
telefoon. Interesse? Vraag dit zeker
ook na bij je ziekenfonds.
Meer informatie: seniorenconsulent
Katleen Calcoen (058 53 43 42 of
senioren@koksijde.be)

Nieuw in Koksijde: het dementieloket
Veel mensen worden geconfronteerd met dementie. Bij zichzelf, hun
partner, moeder of vader. Is die vergeetachtigheid een normaal
ouderdomsverschijnsel of is er meer aan de hand? Reageer ik gepast op
het gedrag of de uitlatingen van mijn familielid? Het dementieloket geeft
op deze vragen een antwoord.

Dementievriendelijke
gemeente:
vul de
enquête in
Je vindt de vragenlijst
op www.tij-dingen.be
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Waar helpt het dementieloket je bij?
Â Informatie over dementie
Â Een luisterend oor bieden aan familieleden/mantelzorgers van
personen met dementie die kampen met gevoelens van kwaadheid,
verdriet, schuld, ontreddering en gemis.
Â Doorverwijzing: om je wegwijs te maken in de opvangmogelijkheden
en ondersteuning voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Het loket bevindt zich in wzc Dunecluze (Ter Duinenlaan 35).
Maak wel een afspraak voor je langskomt: 058 53 39 00 of
dementie@dunecluze.be

levenslang studeren voor senioren

Volg een cursus en hou je hersenen fit
Je bent nooit te oud om bij te leren. Of het nu een computercursus of een vreemde taal is, je hersenen actief
houden, dat is het belangrijkste. En dat je achteraf een mondje Spaans praat of even goed met je smartphone
speelt als je kleinzoon, is natuurlijk mooi meegenomen.
Â Leren werken met tablet en smartphone (Android): maandag (8.30-11.45 uur) – van 5/9 tot 21/11
Â iPad/iPhone-apps (Apple, deel 2): donderdag (8.30-11.45 uur) – van 8/9 tot 24/11
Cursussen Spaans
Â
Â
Â
Â

Praktisch Spaans 1 (deel 1): woensdag (9-11.30 uur) – van 7/9 tot 11/1/2023
Praktisch Spaans 2 (deel 1): vrijdag (8.55-12.10 uur) – van 9/9 tot 13/1/2023
Praktisch Spaans 3 (deel 1): donderdag (13.30-16.45 uur) – van 8/9 tot 12/1/2023
Praktisch Spaans 5 (deel 1): dinsdag (8.55-12.10 uur) – van 6/9 tot 10/1/2023

Nederlands voor anderstalige senioren
Â Beginners: dinsdag (13.30-15.45 uur): van 6/9 tot 10/1/2023
Â Halfgevorderden: donderdag (13.30-15.45 uur): van 8/9 tot 12/1/2023
Â Gevorderden: maandag (13.30-15.45 uur): van 5/9 tot 9/1/2023

Praktische informatie
Alle cursussen vinden plaats in het annexgebouw (Zeelaan 44) in Koksijde-Dorp.
Contact: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42)
Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go (058 41 51 61 – info@cervogo.be – www.cervogo.be)
Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng je eigen toestel mee.
Lees meer op www.tij-dingen.be
15

musea

Abdijmuseum zoekt singer-songwriter(s)

Â
Â
Â
Â

Ben jij aanstormend talent, klaar om een publiek te verrassen?
Kan je jouw nummers solo of in duo brengen?
Genre maakt niet uit.
Je speelt een set van een half uur.

Stel je kandidaat vanaf 1 juni (deadline: 26 juni)
via het talentenplatform www.vi.be

© Lucinde Wahlen

Op woensdagavond 17 augustus speelt Isaac Roux op de
abdijsite. De finalist en publieksprijswinnaar van Humo’s Rock Rally
2022 wordt ook de Bon Iver van de lage landen genoemd.
We zoeken nog een singer-songwriter als opener van de avond.

Combineer je museumbezoek met brouwerij Sint-Idesbald
Het versgebrouwen bier vloeit rechtstreeks uit de vaten in je glas, je hebt er één van de mooiste uitzichten in
Koksijde en het is een ideale tussenstop tijdens je fietstocht. Ontdek die op de historische locatie Ten Bogaerde.
Abdijbier St.-Idesbald: erfgoed aan je lippen
Wist je dat de Koksijdse Duinenabdij al in de 16e eeuw een Brouwerie had? Pieter Pourbus schilderde het
brouwerijgebouw op zijn grondplan van de Duinenabdij. Vandaag, ongeveer vijf eeuwen later, is er opnieuw
een brouwerij op één van de vroegere abdijdomeinen. In de Koksijdse huisbrouwerij bouwen de meesterbrouwers van Huyghe voort aan nieuwe karakteristieke bieren. Samen met de uitbaters besteden ze veel
aandacht aan een sterk lokaal verhaal waarbij streekproducten een hoofdrol spelen.
Openingstijden vind je op de website van de huisbrouwerij: www.brouwerijsintidesbald.be
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© Michel Maes Fotografie - Abdijmuseum Ten Duinen

Speel buiten op de abdijsite
en test de bolle-, beugel- en kegelbaan uit
Bidden en werken. De monniken konden er niet onderuit. Toch kon de boog niet altijd gespannen staan, ook
niet in de middeleeuwen. Ontspanning is iets van alle tijden. Op het grondplan van de abdij dat Pieter Pourbus
schilderde in de 16e eeuw, zie je een bollebaan. Op een andere locatie stond ook nog een kaatsspel.
Die twee verwijzingen inspireerden het museum om volksspelen na te maken op de site… aan jou om die uit te
testen.
Kegelspel
Dit is een balspel waarbij je negen kegels omgooit die aan het eind van een 12 meter lange houten baan
staan. De kegelsport is heel oud en werd door de oude Egyptenaren en Germanen beoefend.
De Amerikaanse variant van kegelen noemt bowling. Bij bowling zijn er tien kegels en is de baan wel breder.
Bollenspel
Krulbollen, of bollen met de dikke bol, is een werpspel waarbij platte ronde schijven, die aan de ene kant meer
afgerond zijn dan aan de andere, gerold worden naar een vast doel: de staak. Doordat de schijf eenzijdig
afgedraaid is, beschrijft ze tijdens het rollen een boog in plaats van een rechte lijn. De bol, die het dichtst bij de
staak komt, is de winnaar.
Beugelspel
Beugelen bestaat al sinds de 14e eeuw. Een schilderij van Pieter Brueghel de Jonge toont het beugelspel
tijdens de St. Joriskermis. In het begin vermaakten vooral de hogere standen zich met dit spel, maar later
groeide het uit tot een echte volkssport. De bedoeling van het spel is om de bol met een houten schopje door
de beugel (een ijzeren ring) te spelen. Er wordt individueel gespeeld of twee tegen twee.
Kaatsspel: verwijzing via de Duinenabdij
Om een idee te hebben van de oppervlakte van een laatmiddeleeuws kaatsterrein, baseerden onderzoekers
zich op het schilderij van Pieter Pourbus. Het caetsspel was gelegen naast de gallerie gaende naar de
Kelwaerderie.
Lees meer op www.tij-dingen.be
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Onze strandvissers: wie zijn ze,
wat doen ze en vooral wat drijft hen?
In Koksijde zijn onze strandvissers een bekend beeld: ze zijn bezig met verschillende soorten netten op elk
moment van de dag. De garnaalvissers te paard zijn de bekendste. In de editie van mei las je al een artikel
over de passieve strandvisserij. Deze keer krijg je uitleg over de actieve variant.
Kruien met een sleepnet: deze strandvissers slepen een net achter zich aan door het ondiepe water. In de
volksmond spreken we ook van kruwen. Deze vissers mikken op garnalen, maar er is ook bijvangst: kleine
krabben, platvis, pietermannen en kwallen. De vangst wordt op het strand gesorteerd, waardoor de bijvangst
snel terug in zee belandt.
De steeknetvisserij is een oude vorm van strandvisserij die nog amper wordt uitgeoefend. Het visnetje voor
kinderen dat je op de dijk koopt, is op deze techniek gebaseerd. Vroeger werd dit vaak uitgevoerd door de
vrouwen van vissers. Terwijl hun mannen maandenlang van huis waren, brachten zij extra eten op tafel of
verdienden een centje bij.
Bij de garnaalvisserij te paard wordt niet de visser, maar zijn paard ingeschakeld om het visnet door het water
te slepen. Zag je ze nog nooit aan het werk? Hou dan hun kalender in de gaten.
Lees meer over de paardenvissers op www.navigomuseum.be/paardenvissers
Zelf aan de slag?
Dan moet je niet alleen het juiste materiaal hebben en een actueel getijdenboekje. Je moet ook de
regelgeving kennen. Je vindt het overzicht op www.recreatievezeevisserij.be
Bovendien zijn in onze gemeente verschillende verenigingen actief waar je terechtkan.
Je vindt een overzicht op www.tij-dingen.be

?WIST JE DAT…

…vroeger niet alleen vissen, maar ook vogels het doelwit waren van strandvissers? In tijden van honger,
moesten de (strand)vissers vindingrijk zijn. Meeuwen waren misschien geen delicatesse, maar boden wel
voedzaam rood vlees.

Kustsafari: fiets door Koksijde en zoek de Big Five
Ontdek deze zomer vijf bijzondere soorten tijdens één van de vier
begeleide fietstochten. Een natuurgids neemt je mee op zoek naar
de Koksijdse Big Five. Ontdek waarom deze dieren en planten zo
bijzonder zijn voor onze streek. Onderweg fiets je door verschillende
natuurgebieden.
De tocht is ongeveer 20 km lang. Je moet je eigen fiets
meebrengen en best iets om te drinken. O ja, vergeet je
verrekijker niet. De tochten starten telkens om 9.45 uur aan het
Duinenhuis. De activiteit is gratis, maar schrijf je wel in.
Lees meer op www.tij-dingen.be
Wanneer?
Â Woensdag 29 juni
Â Donderdag 30 juni

!TIP
Hou het eerste weekend van juli in de gaten.
Dan gooit het Duinenhuis de deuren letterlijk open met een
mooi zomerprogramma. Benieuwd?
Surf dan naar www.koksijde.be/duinenhuis
Op de website vind je meer wandelingen en activiteiten.

Wil je meer weten
over satellietnavigatie?
We kunnen niet meer zonder
de satellieten die boven onze
hoofden zweven. Gps, Strava en
Google Street View… allemaal
niet mogelijk zonder. Peter
Grognard (Managing Director
van Von Karman Institute for
Fluid Dynamics) bouwde mee
aan de eerste satelliet voor
het navigatiesysteem Galileo.
Hij geeft je een inleiding in
satellietnavigatie op vrijdag
3 juni van 19.30 tot 21.30 uur.
Inschrijven?
info@desterrenjutters.be
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Ken jij het verschil tussen een golfbreker
en een strandhoofd?
In de volksmond worden ze golfbrekers genoemd: de stenen constructies die dwars op onze stranden
liggen. Eigenlijk breken ze geen golven, maar voorkomen ze erosie van het strand (wegspoelen van zand).
Hun juiste benaming is dus strandhoofd. Golfbrekers zijn zeeweringen die meestal evenwijdig aan de kust
worden gebouwd en de kracht van inslaande golven verminderen.
Waarom zijn strandhoofden nodig?
Langs de Belgische kust heersen zowel een dominante windrichting als een getijstroom. Dat zorgt voor een
verlies van zand ter hoogte van (natuurlijke of opgespoten) zandstranden. Strandhoofden stabiliseren het
strand: ze beschermen de stranden tegen erosie door sterke stromingen van de kust weg te houden en de
brandingsstroom te onderbreken.
Zo oud als de straat
De techniek om strandhoofden te bouwen bestond al in de 16e eeuw. In 1502 werden al kleine
strandhoofden (strandkribben) gebouwd ter hoogte van Blankenberge. De eerste grote stenen
strandhoofden langs de Belgische kust werden gebouwd rond 1912. Voordien waren strandhoofden vooral
houten structuren, opgebouwd uit palen en twijgenmatten. Langs de Belgische kust liggen in totaal
127 strandhoofden en 33 strandkribben. Alleen ter hoogte van De Panne, Oostduinkerke, De Haan en
de monding van het Zwin zijn er geen.
Een thuis voor dieren en planten
Net als alle harde substraten in zeewater worden ook zeeweringen bezet met allerlei flora en fauna. Het gaat
vooral om wieren en ongewervelde diertjes, maar ook vissen en vogels maken gebruik van de constructies
als rust- of voedingsplaats. Strandhoofden zijn kunstmatige mini-rotskusten. Door de wisselwerking van eb en
vloed, moeten de soorten die op de strandhoofden voorkomen tegen tijdelijke uitdroging kunnen.

Een rolcontainer
voor je afval biedt
alleen voordelen
Bovenaan een strandhoofd vind je een zone die altijd droog
blijft en waar geen dieren of planten leven. In de spatzone groeit
korstmos en tussen de stenen leeft de havenpissebed. Iets lager in
de zone rond de hoogwaterlijn, komen darm- en purperwier voor.
Ze vormen een tapijt dat een grote hoeveelheid water vasthoudt
en dat zeer glibberig kan zijn. In de spleten tussen de betonblokken
vind je de ruwe alikruik en ook blaaswier. Meer naar laagwater
toe komt een zone voor van dicht op elkaar zittende zeepokken.
Vaak zijn ze bedekt met draadvormige kiezelwieren, die hen een
bruine kleur geven.
Geliefd bij vogels
Onder de vogels zijn strandhoofden vooral geliefd bij meeuwen en
steltlopers. Ze gebruiken de constructie om voedsel te zoeken.
Bij hoogwater vinden vogels over het algemeen weinig voedsel,
niet op het strand en niet op het strandhoofd. Ze rusten dan op
een veilige plaats en een strandhoofd is daarvoor ideaal, toch in
het niet-toeristische seizoen. Bij laagwater fourageren ze op de
kop van het strandhoofd.
Lees meer over het strandhoofd op www.tij-dingen.be
Wandeltip
Het leven op het strandhoofd: op zondag 12 juni van 10 tot 12 uur.
Start: Prof. Blanchardlaan, Ster der Zee (aan het kunstwerk).
Gratis, maar schrijf je wel in: duinenhuis@koksijde.be

Duidelijke tarieven
De gemeente wil jou aanzetten om
nog meer te sorteren.
Daarom bepaalt de hoeveelheid
afval je tarief. Hoe minder (rest)afval
je meegeeft, hoe minder je betaalt.
Huishoudelijk restafval kost
0,15 euro per kg, voor groente-, fruiten tuinafval (gft) betaal je 0,05 euro
per kg. Eerst betaal je een voorschot
op basis van het type en het aantal
containers (22 tot 50 euro).
Terwijl de ophaalwagen je container
leegmaakt, wordt het afval
gewogen en geregistreerd.
Aanvragen en info:
www.ivvo.be/container-restafval-gft
of 057 21 41 60

© Wikimedia commons

Bron: www.vliz.be

Containers lekken of scheuren
niet en dieren raken er niet in.
Geen meeuwen die je afvalzak
openpikken en geen katten die er
hun klauwen in zetten.
Een rolcontainer staat ook snel en
gemakkelijk klaar. Vergeet niet om je
container na inzameling binnen te
zetten.

>> Rond de hoogwaterlijn vind je darmwier
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vereniging in de kijker

“Ons doel? Het ambacht van
het garnaalvissen te paard in
ere houden”
De Koninklijke Orde van de Paardevisser werd in 1967
boven de doopvont gehouden. Via een plaatselijke krant
werden belangstellenden uitgenodigd door een groep
Oostduinkerkenaars om op vrijdag 20 januari om 20 uur een
broederschap op te richten in het vroegere Grand Hotel op
de Zeedijk in Oostduinkerke. En zo geschiedde. Tij-dingen viste
bij Marc Sirjacobs, voorzitter van de Koninklijke Orde van de
Paardevisser, uit waarvoor de Orde juist staat.
22

Tij-dingen: Wat moeten de mensen zich voorstellen bij jullie
vereniging? Wat doen jullie precies?
Marc Sirjacobs: “In 1967 besloot een groep jonge inwoners zich te
verenigen. Ons doel? Het ambacht van het garnaalvissen te paard
in ere houden en bevorderen. Daarnaast engageerden zij zich ook
om het natuurschoon van de Westkust te behouden. Met bescheiden
financiële middelen, maar met enorm veel goede wil en geestdrift,
slaagde de Orde erin om zijn stempel te drukken op veel culturele en
gastronomische activiteiten. Het belangrijkste doel blijft: zorgen dat de
paardenvissers nooit verdwijnen.”
T-d: Jullie worden elk jaar ontvangen op het Koninklijk Paleis.
Een bijzondere gebeurtenis?
Marc: “Deze traditie gaat ook al terug tot 1967. Amper een paar
Belgische verenigingen krijgen elk jaar een uitnodiging. De garnalen
die we aanbieden, worden met veel smaak opgediend. Wist je dat de
tomate-crevette één van de lievelingsgerechten is op het paleis?”
T-d: Jullie brengen jaarlijks een champagnefles uit met daarop de
beeltenis van een paardenvisser?
Marc: “Eén van onze bestuursleden, Peter Germonprez
(voormalig directeur van Toerisme Middelkerke en organisator van
het champagneweekend in Middelkerke) had goede contacten met
champagneboer Michel Vautrain en zo ontstond het idee om jaarlijks
een capsule uit te geven met de beeltenis van een paardenvisser.
Intussen zijn er al elf uitgebracht.”

>> Marc Sirjacobs staat als vierde van links

T-d: Jullie bestaan al 54 jaar. Wat waren de topmomenten?
Marc: “We kenden al veel topmomenten zoals de jaarlijkse ontvangsten
op het paleis. In 1994 kreeg de Orde een gouden medaille van de
Franse vereniging Sociéte d’encouragement au bien voor onze sociale
en culturele inzet. In 1995 gingen we op audiëntie bij Paus Johannes
Paulus II in het Vaticaan, een unieke ervaring. Drie jaar later reisden we
met enkele leden naar Californië en bezochten we Eddie Kerkhofs
(een Oostendenaar) die het restaurant Le Dome in Los Angeles uitbaat.
Er vonden daar toen festiviteiten plaats ter ere van de grijze garnaal.
Wat nog? De komst van VS-ambassadeur Howard W. Gutman en
uiteraard het bezoek van het toenmalig vorstenpaar Albert II en Paola
met opvolgers Filip en Mathilde.”
T-d: Naar aanleiding van de watersnood in Wallonië overhandigden
jullie een cheque. Hoe kwam dat initiatief tot stand?
Marc: “We wilden eerst paella klaarmaken in het rampgebied, maar
we hadden vlug door dat dit onmogelijk was. Daarom beslisten we
om de opbrengst van een reuzepaella te schenken aan Wanze,
jumelagegemeente van Koksijde.”

Tip: BK garnaalpellen
op 26 juni vanaf 9 uur (p.43).
Meer op www.tij-dingen.be

T-d: Hebben jullie nog een droom?
Marc: “Ja, nog heel veel (lacht). Samen met de paardenvissers naar
een streek gaan waar op een aparte manier wordt gevist op garnalen.
Dat we de jeugd warm maken om erover te waken dat de Oostduinkerkse
paardenvisserij nooit verdwijnt. We zoeken dringend jongeren om te helpen
bij activiteiten en te werken rond gastronomie, cultuur en natuur.”
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14 uur: Zaal Witte Burg Oostduinkerke
Travestiespektakel The House of Majesty, 20 euro
(VIP met buffet: 30 euro)
info: thehouseofmajestyBE@hotmail.com, 0468 16 14 05

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Guy Swinnen Band
www.casinokoksijde.be/programma

14-16.30 uur: Sociaal Huis
Groepswandeling Zitbankenroute

Dinsdag 7 juni

11-12 uur: Koksijde-Bad, Zouavenplein
Herdenking Zoeaven, zie blz. 44

Maandag 6 juni

10.30–12 uur: Bibliotheek koksijde
Lezing over het boek De Vondelingen van Diane De Keyzer
(5 euro, leden: 2 euro)
Org. Familiekunde Vlaanderen, fv.westkust@gmail.com

Zondag 5 juni

12.30-14 uur: Bibliotheek Koksijde
Ontmoetingsmoment Soep tussen de letters (3 euro),
zie blz. 31

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

Veurne, Wineshop La Scaligera
Italia Classics, ontmoetingsdag Vespaclub Koksijde
Inschrijven kan tot 10 juni via www.vespaclubkoksijde.be

Zondag 19 juni

Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie, org. Hartje Koksijde

Zaterdag 18 juni

19.30-21 uur: Bibliotheek Koksijde
Lezing Collaboratie en verzet in België tijdens WO II met
Bruno De Wever, blz. 30

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

Dinsdag 14 juni

14-16 uur: Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, blz. 11

Maandag 13 juni

6-17 uur: Koksijde-Dorp
Rommelmarkt

14-16 uur: ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20a)
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, blz. 11

Zaterdag 4 juni

Zondag 12 juni

Vrijdag 3 juni

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

juni

Daguitstap Kruishoutem-Balegem
Bezoek kruidenkwekerij en jeneverstokerij
65 euro (incl. lunch, niet-leden: 75 euro), Org. 55+ Actief

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

Donderdag 30 juni

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

Dinsdag 28 juni
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10.30-18 uur: Kerkstraat Koksijde-Dorp
Kermis Kids (3 euro), blz. 42

10-18 uur: Koksijde Golf ter Hille
European Team Championship for golfers with disability,
blz. 46

Zaterdag 11 juni

14-16 uur: Oostduinkerke CUST’O (Albert I laan 56)
Ontmoetingsnamiddag voor 60-plussers, blz. 11

10-18 uur: Koksijde Golf ter Hille
European Team Championship for golfers with disability,
blz. 46

Vrijdag 10 juni

14.30-17 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48)
Lezing Je pijn te lijf door Dr. Leen Vermeulen,
(5 euro incl. koffie, leden: 3 euro)
Contact & reservatie: 0475 97 21 98, marc-mortier@telenet.be
Org. Mensen & Wetenschap Westkust, A. Vermeylenfonds en
Willemsfonds

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

10-18 uur: Koksijde Golf ter Hille
European Team Championship for golfers with disability,
zie blz. 46

Donderdag 9 juni

info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

11 uur: Kerkepannezaal Sint-Idesbald
Feestconcert 5 jaar kinderkoor Beau-re-mi, blz. 39

Zondag 26 juni

22 uur: Oostduinkerke, Normandie
Fuif Saturday Night Follies, org. VBS De Ark,
info: nele.bekaert58@gmail.com

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

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

Digidokters
11 en 25 juni (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

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

7-18 uur: Zaal Witte Burg Oostduinkerke
Paardenvisserstocht, (3 euro, leden: 1,5 euro)
Reservatie: 0468/26.06.89, lieven.hostens@wandelsport.be
16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie, info: golfsecretariaat@koksijde.be

Braderie in Koksijde-Bad: 18 en 19 juni (10-18 uur)

Kermis in Koksijde-Dorp van 11 t.e.m. 16 juni: blz. 42

Garnaalfeesten: lees meer op blz. 43

Zaterdag 25 juni

19-21 uur: Westhoek Academie Koksijde
Vernissage eindejaarstentoonstelling, blz. 29

Vrijdag 24 juni

14-17 uur: Oostduinkerke-Dorp
Camping Cultuur, Paardenvisser en huifkartocht in de wijk
Info: www.koksijde.be/campingcultuur

Woensdag 22 juni

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

Dinsdag 21 juni

Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie, org. Hartje Koksijde

9 juni | 20 uur
seizoensvoorst elling 22–2 3

abonnementen
vanaf 13 juni
losse tickets
vanaf 21 juni

www.casinokoksijde.be

cultuur en erfgoed

Come fly with me
met Panamarenko
Volgende maand vliegen we er weer in met een topper van
een tentoonstelling! Vanaf 2 juli bouwen we Kunstencentrum
Ten Bogaerde om tot een vlieghal waar de vliegtuigen van
Panamarenko worden geparkeerd. Vertrek mee op een
denkbeeldige reis met Panamarenko.
Panamarenko (1940-2019) geldt als één van de meest tot de
verbeelding sprekende kunstenaars van de laatste decennia.
Hij was geboeid door de vlucht van vogels die met gemak door
de lucht zweven, door jets die door het luchtruim klieven en door
de ingenieuze vleugelslag van insecten.
“De vanzelfsprekendheid waarmee vliegtuigen niet uit de lucht
vallen, werkt op mijn zenuwen”, verklaarde Panamarenko.

Night@
TenBogaerde
geeft gezinnen
goesting in kunst
Kom langs op zaterdag 9
en zondag 10 juli en
overnacht in tenten met je
hele gezin. Verwacht je aan
een kunstnacht aan zee met
workshops, theater, prachtige
verhalen een swingend
optreden aan het kampvuur,
gekke kapsels, grime, een
bezoek aan de expo, eten aan
de foodtruck en een lekker
ontbijt. Een originele manier
om je onder te dompelen in
de kunstwereld. Lees meer op
www.tij -dingen.be.

Meer lees je op www.tij-dingen.be en Tij-dingen juli.

>> In het gemeentehuis staat met Brazil al een kunstwerk van Panamarenko
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cultuur en erfgoed

Camping Cultuur presenteert…
… op stap met de huifkar
Maak een mooie wandeling in
Oostduinkerke en ontmoet achteraf
een echte paardenvisser op het plein
in de Voorduinen. Een unieke ervaring
op zondag 19 juni (14-16 uur)
in de Voorduinen (opstapplaats:
binnenplein). Gratis.
Schrijf je in (verplicht) via
koksijde.be/campingcultuur

… samen met de bib:
kamishibai en maak je eigen
boekenmonster-workshop
Kom luisteren naar onze spannende
verhalen! Maak daarna een grappig
boekenmonster dat je als bladwijzer
kan gebruiken.
Woensdag 29 juni:13.30-15.30 uur,
speelplein Silicowijk (Molenstraat 20).
Gratis. Voor lagereschoolkinderen
en kleuters. Schrijf je in
(verplicht): in de bib, via
koksijde.be/campingcultuur of
chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be

En ook nog… samen met het Abdijmuseum:
bouwen met het hele gezin
Speelproject De Werf: in deze speeltuin wordt gewerkt
Terwijl jij het evenwichtsparcours uittest, (ver)bouwen anderen
de speeltoestellen onder begeleiding van De Sven. De Werf
is een fantasiespel, een theater waarin kinderen de hoofdrol
spelen en tegelijk een speeltoestel voor echte speelvogels.
Wanneer? Woensdag 6 juli van 14 tot 17 uur in Wulpen.
De Duinenabdij is niet in één dag gebouwd.
Of toch? Probeer het zelf
De Duinenabdij van Koksijde was een gigantisch middeleeuws
bouwwerk. Die abdij heropbouwen zit er niet in. Of toch?
Waarom geen poging doen met KAPLA®-bouwplankjes?
Het Abdijmuseum daagt je uit. De speeltuin en workshop zijn
gratis. Wanneer? Woensdag 6 juli van 14 tot 17 uur in (Wulpen).
Meer info: www.tenduinen.be
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Bunkerdag in
Koksijde: achter de
schermen van onze
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.
Je leest er alles over op www.tij-dingen.be

Eindejaarstentoonstelling Westhoek
Academie Koksijde
Traditiegetrouw tonen de cursisten
van de WAK hun werk van het
afgelopen academiejaar.
De expo biedt een overzicht van
hun creaties. Praktisch: iedereen
is welkom op de vernissage op
vrijdag 24 juni (19 uur), open op
zaterdag 25 juni (14-18 uur).
Wat? Initiatie volwassenen,
vierde graad en specialisatie.
Waar? Alle ateliers en
De Gaanderij (Veurnelaan 109)
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Lezing door Bruno De Wever: collaboratie
en verzet blijven voor controverse zorgen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een deeltje
van de bevolking betrokken bij collaboratie en
verzet. De grote meerderheid zat in een grijze
tussenzone. Het is een geschiedenis beladen met
mythes en misverstanden en met een impact
op de naoorlogse geschiedenis. Het is belangrijk
om de historische feiten te erkennen om zo het
verleden te verwerken. Historicus Bruno De Wever
neemt je mee terug in de tijd.
De lezing vindt plaats op dinsdag 14 juni om
19.30 uur. Schrijf je in via www.avansa-ow.be.
De prijs bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro).

Niet meer mobiel? Dan brengen we je boek tot bij je thuis
Woon je in Koksijde? Ben je lid of wil
je lid worden, maar ben je niet in
staat om zelf naar de bibliotheek te
komen? Lees je graag een boek of
hou je meer van films? Bestel dan je
materiaal via bibliotheek aan huis.
Hoe werkt het?
Een medewerker haalt je gevraagde
items (boeken, tijdschriften, cd’s) uit
de rekken en een vrijwilliger brengt dit
op een afgesproken tijdstip tot bij je
thuis. Opgelet: alleen voor inwoners
van Koksijde.
Interesse? Contacteer ons:
koksijde@bibliotheek.be of
058 53 29 53.
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boek in de kijker

Een koud kunstje:
25 mysteries uit de
kunstgeschiedenis
Weet jij wat een trompe-l’oeil is? Iets dat zo knap is geschilderd dat
het echt lijkt. De Romeinen wisten al hoe je daarmee iemand om
de tuin leidde. Zie jij of je met een echte Banksy te maken hebt of
met een valse? Banksy, weet je wel, die streetart-kunstenaar van
wie niemand de echte naam kent?

25 mysteries rond kunst neemt je mee op speurtocht door de
kunstgeschiedenis: van grotschilderkunst en hiërogliefen tot
installaties en graffiti. Los de breinbrekers op, alleen of samen
met je vrienden of familie. Ga aan de slag met de vele kunstige
opdrachten. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Proef van onze
Soep tussen de
letters
Schuif op zaterdag 4 juni van
12.30 tot 14 uur mee aan tafel
om te genieten van een tasje
soep en de warmte van het
samenzijn. Voor de kinderen
voorzien we knutselgerief en
een voorleesverhaal.
Schrijf je in (verplicht):
bibliotheek@koksijde.be,
058 53 29 53 of aan de balie.
Prijs? 3 euro.

bier van hier

“Zeevonk zorgt voor
propere stranden”

© Cassius - Gerrit Devinck

Boezemvrienden en Koksijdenaars Tom Ameloot en Nils Desaever brouwden twee
jaar aan hun eigen bier: een volmondig, moutig blondje met een frisse, florale toets.
Tij-dingen ging langs bij de twee enthousiaste brouwers die een deel van hun omzet
schenken voor een proper strand. Santé me ratje.

Tij-dingen: Vanwaar het idee om een eigen bier te
brouwen?
Tom Ameloot: “Voor een stuk is het toeval.
Mijn nonkel (Rudi Verheyden, red.) die werkt aan
de Hotelschool gaf mij twee zomers geleden een
proefpakket en een ketel. Het duurde niet lang
vooraleer we een professionele ketel aanschaften.
Het was een werk van lange adem, sommige
batchen waren hemels, andere moesten we met pijn
in het hart weggieten.”
Nils Desaever: “Het duurde jaren voor ons recept
op punt stond. We volgden een stappenplan waarin
we ons afvroegen waar we naartoe wilden, wat we
zelf graag drinken en zochten recepten op. Ik denk
dat we aan minstens vijftien proefbrouwsels uitkomen.
Meer of minder bitterheid? Welke kruiden voegen we
toe of laten we weg? Ook spelen met mout, want
dat heeft een impact op het alcoholpercentage.
De keuze van de hoppesoort bepaalt de smaak en
hiervoor wonnen we advies in vooraleer we kozen.”
T-d: Jullie bier noemt Zeevonk. Hoe zijn jullie bij die
naam gekomen?
Nils: “We waren op zoek naar een link met Koksijde,
de zee en de duinen. Op een avond kwam mijn
schoonbroer (en natuurfotograaf) Bram Conings af
met foto’s van zeevonk en we dachten meteen:
dat is het! En zo was ons eigen bier geboren. We zijn
er heel trots op. Zeevonk degusteren zorgt trouwens
voor propere stranden. Een deel van onze omzet
gaat naar de Proper Strand Lopers, een netwerk
met vrijwilligers die onze stranden proper houden
door zwerfvuil te ruimen. We kopen speciale
afvalcontainers met ons logo. Een deal waar
iedereen beter van wordt.”
T-d: Hoe zou je de smaak omschrijven?
Tom: “Een volmondig, moutig blondje met een frisse,
florale toets. Wat we vooral belangrijk vinden, is dat
het een bier is voor iedereen. We merken dat we
hierdoor een breed publiek aanspreken. Je moet
geen kenner zijn om onze Zeevonk te appreciëren.
Ook het alcoholpercentage blijft binnen de perken
met 7,2 procent (lacht). We merken ook dat veel
horecazaken ons bier aanbieden, we zijn dankbaar
voor dat enthousiasme. Op zeevonk-bier.be vind je
de verkooppunten.”
Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be

T-d: Vertel eens: wie zijn Tom en Nils? Wat zijn jullie
hobby’s? Wat is jullie link met Koksijde?
Nils: “Ik ben zelfstandig thuisverpleger en woon in
Oostduinkerke, ik ben getrouwd met Sare Conings
en papa van Hanne (4) en Viktor (2). Ik speel
minivoetbal, tennis en golf. Tom en ik missen ook geen
thuiswedstrijd van Club Brugge. Die blauwzwarte
liefde vind je terug in onze Zeevonk-huisstijl.”
Tom: “Mijn hobby’s lopen gelijk met die van Nils.
Professioneel run ik de AS Adventure in Veurne, ik
woon in Koksijde. Mijn gastronomische uitspattingen
compenseer ik met tennis, voetbal en ski. Ik ben
samen met Nikita Tanghe en papa van Arthur (5).”
T-d: Zijn jullie van plan om nog andere bieren te
brouwen? Nog dromen?
Tom: “Voorlopig niet, maar zeg nooit nooit.
We blijven wel experimenteren voor eigen gebruik.
Het zou mooi zijn moest ons project effectief zorgen
voor een kleinere afvalberg. Wie weet kopen we ooit
een machine aan die helpt recycleren.”
Nils: “Inderdaad, voorlopig niets meer op grote
schaal. Wie weet schoppen we het nog tot sponsor
van Club Brugge? (hilariteit)”
T-d: Wat is je favoriete bier (buiten Zeevonk dan)?
Nils: “Ik wissel graag af, zeker streekbiertjes test ik
graag uit. Stella van ‘t vat en vooral blonde bieren lust
ik wel. Daarnaast ben ik ook een wijnfreak.”
Tom: “Ik ga voor Stella, Affligem en Julius.”
T-d: Jullie eten graag. Bij welk gerecht zou je
Zeevonk zeker aanraden?
Tom: “Moeilijke vraag. Ik zou zeggen bij zeetong met
frietjes, een pladijs of een roggevleugel?”
Nils: “Daar sluit ik me bij aan, de witvissen passen
goed bij Zeevonk. Ook tarbot en lotte.
Maar ook tijdens een vleesbarbecue op een zwoele
zomeravond zal ons biertje niet misstaan.”

Biergemeente Koksijde
Maak kennis met de andere lokale bieren op
www.tij-dingen.be: Zeedust, Gigant, Wulps blondje
Natuurlijk is er onze eigen huisbrouwerij op
Ten Bogaerde, brouwerij Sint-Idesbald, waar je geniet
van een huisgebrouwen biertje en enkele klassieke
biertapas (meer op blz. 16). Lees ons online magazine!
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in woord en beeld
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1. Vijftig jaar verbroedering tussen
Koksijde en La Charité-sur-Loire
De samenwerking tussen onze twee gemeenten
werd officieel bezegeld op 14 mei 1972. Vanaf de
elfde eeuw deden armen en pelgrims een
beroep op de liefdadigheid (Frans: charité) van
de monniken van de plaatselijke abdij.
Zeker in de huidige context zijn samenwerkingen
als deze een voorbeeld.

2. Nieuw speeltoestel voor de
gemeenteschool van Oostduinkerke
De werkgroep sport van de Gemeenteschool
Oostduinkerke zoekt voortdurend naar manieren
om hun leerlingen meer te laten bewegen.
Dit speeltoestel beantwoordt perfect aan de
vooropgestelde doelen. Tussen de lessen door is
beweging heel belangrijk: een gezonde geest in
een gezond lichaam.

3. Camino in de bloemetjes
Ze leveren al 25 jaar fantastisch werk en op 7 mei was
het tijd om vzw Camino te huldigen.
De organisatie helpt mensen in financiële nood aan
gratis (of heel goedkope) kledij. Camino krijgt kledij van
inwoners, maar ook onverkochte goederen van winkels.

4. Week van de Korte Keten
Van 14 tot 22 mei vond de Week van de Korte Keten
plaats dat focust op producten waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en consument.
Ook in Koksijde. Een paar van onze handelaars zetten
mee hun schouders onder het project: Carcasse,
Huisbrouwerij St. Idesbald, Belinda’s Kitchen, hoevewinkel
Marijke, Gilde van de appelpersers en Turfhof
Sint-Idesbald.

5. Nieuwe sorteerstraten in Koksijde
Koksijde voorziet nieuwe inzamelpunten voor afval in de
toeristische zone. Het gaat om een reeks ondergrondse
containers voor pmd, papier-karton, glas en restafval.
Sorteren wordt zo standaard. Ook voor wie geen gebruik
kan maken van de inzamelingen aan huis.

Bekijk onze fotoalbums digitaal:
www.koksijde.be/fotoalbum
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7
6. Dankjewel aan alle vrijwilligers
Maandagavond 9 mei was een hoogdag
voor de vele Koksijdse vrijwilligers. En meer dan
verdiend. Het gemeentebestuur bedankte hen
uitvoerig voor het werk dat ze de voorbije jaren
leverden. Alle vrijwilligers werden ontvangen
in cultuurcentrum CasinoKoksijde voor een
spetterend feest.

8

7. Nieuwe inwoners ontvangen
op zaterdag 14 mei
Het was even geleden, maar de nieuwe
Koksijdenaars kregen een warm onthaal in
cultuurcentrum CasinoKoksijde met een heerlijk
ontbijt. Achteraf volgde nog een rondleiding
in het gemeentehuis zodat iedereen kon
kennismaken met de gemeentelijke diensten.

8. IDAHOT
17 mei is de Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie. Elk jaar wordt op
17 mei wereldwijd aandacht gevraagd voor
homohaat en de sociale onwenselijkheid
daarvan. Ook Koksijde heeft veel aandacht
voor gelijke kansen.
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burgerlijke stand

Geboorten

Elza Schots, 97 j.
†Koksijde, 26 maart

Jean Schallier, 86 j.
†Veurne, 12 april

Etienne Geryl, 95 j.
†Koksijde, 28 maart

Nelly Vanbillemont, 93 j.
†Koksijde, 12 april

Michel Bulcke, 93 j.
†Veurne, 29 maart

Lenie Goote, 82 j.
†Koksijde, 13 april

Jean Baguet, 73 j.
†Koksijde, 30 maart

Angèle Vandewaeter, 92 j.
†Koksijde, 13 april

Wouter Vanden Nest, 64 j.
†Brugge, 31 maart

Omer Depoorter, 82 j.
†Ieper, 14 april

Rafaël Priem, 88 j.
†Roeselare, 31 maart

Willy Casteleyn, 88 j.
†Veurne, 14 april

Suzanna Eeckhout, 67 j.
†Koksijde, 2 april

Baudouin Schmidt, 83 j.
†Charleroi, 14 april

Agnès Desmet, 92 j.
†Veurne, 3 april

Agnes Van Iseghem, 85 j.
†Brugge, 16 april

René Quartier, 85 j.
†De Panne, 4 april

Fatima Boulaïd, 62 j.
†Brussel, 17 april

Marie José Smits, 96 j
†Koksijde, 4 april

Mariette Pieters, 76 j.
†Veurne, 21 april

Gertrude Vanden Steen, 97 j.
†Veurne, 4 april

Pierre Verhaeghe, 86 j.
†Veurne, 21 april

Camille Vergote, 85 j.
†Veurne, 5 april

Maurice Devlamynck, 88 j.
†Ieper, 22 april

Agnès Strobbe, 97 j.
†Alveringem, 5 april

Agnes Ockerman, 81 j.
†Dendermonde, 23 april

Marc Desimpel, 73 j.
†Roeselare, 5 april

Johannes Sengers, 60 j.
†Veurne, 23 april

Ghislaine Delhaye, 96 j.
†Koksijde, 11 april

Christiana De Rouck, 88 j.
†La Louvière, 23 april

Overlijdens

André Deberdt, 95 j.
†Koksijde, 11 april

Johannes Sengers, 60 j.
†Veurne, 23 april

Marc Vervenne, 67 j.
†Tenerife, 23 maart

Paula Vanhyfte, 93 j.
†Veurne, 11 april

Manfred Derksen, 80 j.
†Tielt, 24 april

Alixe Deliens
Veurne, 7 maart
dochter van Gauthier en
Evelyne Depuydt
Sahra Uorya Khil
Veurne, 10 maart
dochter van Kama Wala Uorya Khil
Tania Al-Shiblawi
Veurne, 11 maart
dochter van Mohammed en
Ekrayyem Ahmed Suha
Siyana Mohamed
Veurne, 29 maart
dochter van Khalid en
Yasmin Omar

Huwelijken
Robin Vanbavinckhove en
Thatchada Kedkanlaya
(4 april)
Stefaan Debruyne en Nathalie
Degans
(22 april)
Peter Deboeuf en Siska Gryspeert
(23 april)
Alaa Benderiouch en Nadine
Vander Auwera
(29 april)
Cindy Verslype en Aagje Leeman
(30 april)
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jubilea
Michel De Cuyper – Nelly Van Vlasselaer:
50 jaar getrouwd

André Traversier – Jacqueline Helderweirdt: 50 jaar getrouwd

Marc Keppens – Monique Van de Moortel: 50 jaar getrouwd
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Werner Vanderhaeghe – Paula Claerhout: 50 jaar getrouwd

Ignace Delbecq – Marleen Delbecq: 51 jaar getrouwd

Kinderkoor Beau-re-mi blaast
vijf kaarsjes uit
Hun verjaardag vieren ze op zondag 26 juni met een feestelijk concert
in de Kerkepannezaal: Diamant. Geniet van het luisteren én zing
mee met verrassende en ontroerende liedjes, gebracht door zangers
tussen 8 en 13 jaar oud o.l.v. Sarah Decadt. Achteraf krijg je nog een
drankje.
Het concert begint om 11 uur. Tickets kosten 8 euro (jonger dan
12 jaar: 5 euro). Meer info: www.beau-re-mi.be
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pieter-jan calcoen

“Zelfs met de allergrootste
spelers kan je whatsappen”

Pieter-Jan Calcoen (30) groeide op in Koksijde, tegenwoordig woont hij in Dilbeek en komt hij vaak naar
zijn appartement in onze gemeente. Pieter-Jan is bekend als journalist en was gedurende enkele jaren
Anderlecht-watcher voor Het Laatste Nieuws. Vandaag werkt hij voor Het Nieuwsblad. Begin mei stelde
Pieter-Jan zijn eerste boek voor dat hij samen schreef met Red Flame Tessa Wullaert. Een gesprek.
Tij-dingen: De familie Calcoen is een klinkende
naam in Koksijde.
Pieter-Jan Calcoen: “Ik ben de zoon van Franky
en Gracienne Blanckaert en de broer van Stijn.
Mijn papa voetbalde hier jarenlang en was vrijwillig
brandweerman, mijn mama werkt in de Carrefour.
Stijn speelt voor KVKO en is aan de slag bij de
gemeente. Mijn oma Jacqueline is ook heel bekend:
zij baatte café Hoge Blekker uit. Mijn tante Mireille
staat dan weer achter de toog in café Sportcentrum.
Ikzelf ben ook opgegroeid in Koksijde en mijn vrouw
en ik kochten hier een appartement.”
T-d: Droomde je altijd van een carrière in de
journalistiek?
Pieter-Jan: “Tijdens mijn tienerjaren werd dat wel een
ambitie. Ik wilde het absoluut schoppen tot nationaal
voetbaljournalist. Weinigen dachten dat dat zou
lukken, het is niet zo simpel om je plek te veroveren,
maar na een goede stage bij HLN ben ik er toch in
geslaagd. Recent ben ik overgestapt naar
Het Nieuwsblad.”
T-d: Zijn de vedetten minder toegankelijk geworden
de laatste jaren?
Pieter-Jan: “Spelers worden afgeschermd door de
clubs en alle interviews worden nagelezen. Dan is
het zaak om te regelen dat ze jou wel willen spreken
en dat lukt me vaak. On the record zijn de vedetten
moeilijk benaderbaar, maar zelfs met de grootste
spelers kan je whatsappen als je ze kent en als je een
relatie hebt die gebaseerd is op respect.”
T-d: Nu ben je plots schrijver. Smaakt dat naar
meer?
Pieter-Jan: “Tijdens de lockdown kwam het idee om
samen met Tessa Wullaert een boek te schrijven over
het vrouwenvoetbal. Ik ken Tessa al een paar jaar,
er is veel wederzijds vertrouwen tussen ons. Het was
een boeiend proces om samen een boek te maken,
ik ben blij met het resultaat. Als er in de toekomst
interessante thema’s opduiken of als iemand vraagt
om een biografie van een bekende sporter te
schrijven, dan sta ik daar zeker voor open.”

T-d: Wat is het grote verschil tussen het leven
als journalist en als schrijver? Moest je beide
combineren? Was allicht lastig.
Pieter-Jan: “Als journalist begin je elke dag opnieuw
met een wit blad. Je hangt af van de actualiteit:
als het brandt, moet je blussen. Een boek is een
langetermijnproject, maar ook dan mag je geen
tijd verliezen, anders komt het niet goed. Het was
complex om de twee jobs te combineren. Soms denk
je op voorhand tijd te hebben om aan je boek te
werken, maar gebeurt er iets in de voetbalwereld
en moet je plots toch in actie schieten voor de krant.
Maar kijk, het is toch goed gekomen.”
T-d: Voor onze niet-sportieve lezer: wie is Tessa
Wullaert en waarom verdient zij een boek?
Pieter-Jan: “Tessa Wullaert is de beste Belgische
voetbalspeelster aller tijden. Ze heeft al drie keer
de Gouden Schoen gewonnen, is topschutter aller
tijden bij de nationale ploeg en stond twee keer in
de Champions League-finale. Maar zo mogelijk nog
belangrijker: ze probeert een inspiratiebron te zijn voor
jonge meisjes die voetballen. Dat wil ze doen via het
boek, waarin ook gefocust wordt op de geschiedenis
van het vrouwenvoetbal.”
T-d: Een leuk tipje van de sluier of een interessante
passage uit je boek?
Pieter-Jan: “Wat voor mij ook een ontdekking was:
het vrouwenvoetbal was honderd jaar geleden
populairder dan het mannenvoetbal. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog kwamen tienduizenden mensen
naar de wedstrijden, tot het vrouwenvoetbal in 1921
verboden werd door de voetbalbonden.
Om te weten waarom dat gebeurde en hoe het
afliep, moet je het boek lezen...”
Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be

Vrouwenvoetbal
(Pieter-Jan Calcoen en Tessa Wullaert)
Uitgeverij Vrijdag, 22,50 euro, te verkrijgen via
uitgeverijvrijdag.be en in de boekhandel
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In Koksijde-Dorp kom je niet
van een koude kermis thuis
Kermissen prikkelen je zintuigen. De geur van oliebollen en botsen
met de botsauto’s. Vanaf zaterdag 11 juni keert de kermis terug
naar ‘t dorp. Rondjes draaien, eendjes vissen en schieten op het
schietkraam: een week boordevol plezier. Van autoscooters, visspellen
tot bungeejumpen.
Programma
Â Kermis Kids: zaterdag 11 juni (10.30-18 uur), toegang: 3 euro
Â Kermis: zaterdag 11 t.e.m. donderdag 16 juni (14-22 uur) op het
L. Hegerplein
Â Rommelmarkt: zondag 12 juni van 6 tot 17 uur
Â Officiële opening kermis: zondag 12 juni om 11 uur
Primeur! Kermis Kids
Iedereen is welkom op de eerste editie van Kermis Kids. We zorgen voor
een speeldorp, survivalbanen en gekke fietsen. De prijs bedraagt
3 euro per kind (exclusief kermisattracties).
Ontdek nog veel meer op www.tij-dingen.be
De draaimolen: vroeger en nu
De draaimolen is één van de oudste kermisattracties. Zo is er in een
Byzantijns reliëf van rond het jaar 500 een mast te zien waaraan mensen
in manden ronddraaien. Het woord carrousel dook op toen de attractie
in de 15e eeuw aan de Franse koning Karel VII werd voorgesteld.
Lange tijd bleven draaimolens op een vaste plek staan. Pas in de
19e eeuw duiken de eerste afbreekbare versies op de kermis op.
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Kermisweetjes
Â Veel attracties zijn begonnen
op de kermis zoals het
circus, de dierentuin en de
bioscoop. Al heel vroeger
waren er dieren te zien
op de kermis. De mensen
vergaapten zich aan
exotische dieren uit Afrika of
Azië. Andere dieren, zoals
beren, moesten trucjes doen.
Dat zie je nog altijd in het
circus.
Â Op de kermis waren vaak
nieuwe uitvindingen te zien,
zoals de film aan het einde
van de 19e eeuw. De eerste
filmvoorstellingen vonden
dan ook plaats op de kermis.
Maar het succes was zo groot
dat er al snel een speciaal
gebouw voor kwam:
de bioscoop.

garnaalfeesten

Garnaalfeesten bruisen opnieuw
van energie en dynamiek
De eerste Garnaalfeesten avant la lettre werden georganiseerd in de zomer van 1949. Ondertussen bestaat
dit feestweekend al meer dan 70 jaar. Heel wat plaatselijke families delen deze traditie. Grootouders, ouders,
kinderen: allemaal gingen of gaan ze mee in de stoet. Na een gedwongen coronapauze vindt dit jaar
opnieuw een volwaardige editie plaats op 25 en 26 juni.
Dit evenement is een ode aan de zee in het algemeen en de garnaalvissers in het bijzonder. De feesten starten
op zaterdag met een folkloremarkt (11-18 uur) op het Fabiolaplein. Mis ook de aanstelling van Mieke Garnaal
niet (11 uur). Hoogtepunt van de dag? De optocht van de garnaalvissers te paard naar Oostduinkerke-Bad
om 16.30 uur. Afsluiten doen we met de wedstrijd garnalen vissen (Astridplein).
De zondag start met een primeur: het eerste Belgisch Kampioenschap garnaalpellen op het Fabiolaplein
(10 uur) in Oostduinkerke-Bad. Wie pelt de meeste garnalen in een afgesproken tijdspanne? Een unieke
wedstrijd die je zeker moet zien. Om 9.30 uur is er de traditionele Vissermis (Zomerkapel), gevolgd door de
zeewijding (Zeedijk om 10.30 uur).
De climax van de feesten is natuurlijk de Garnaalstoet op zondag 26 juni. De stoet toont dankzij een 50-tal
groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar historische momenten. Na de stoet worden
de Garnaalfeesten afgesloten op het binnenplein van het NAVIGO-museum. Zet de zomer feestend in tijdens
de 71e Garnaalfeesten. Volledige programma: www.tij-dingen.be

Win één jaar gratis garnaalkroketten

Krijg je niet genoeg van onze Koksijdse garnalen? Neem deel aan de wedstrijd en win één jaar gratis
garnaalkroketten. Deelnemen kan nog tot 24 juni via www.visitkoksijde.be/garnaalfeesten2022

evenementen

Koksijde herdenkt de Zoeaven
Op pinkstermaandag 6 juni herdenkt Koksijde de bijna 8.000 Franse
Zoeaven die in de Westhoek sneuvelden tijdens WO I.
Oud-strijders zijn er niet meer. Vandaag worden ze vertegenwoordigd
door vaderlandslievende verenigingen en oud-strijders uit de Tweede
Wereldoorlog.
Programma
Het tweede regiment Zoeaven van Walcourt luistert de herdenking
op. Om 10 uur is er een bloemenhulde aan de Franse begraafplaats
in Koksijde-Dorp en om 11 uur een bloemenhulde en toespraak aan
het Zoeavenmonument (Koksijde-Bad). Om 11.30 uur volgt de optocht
met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde. Start aan het
Zoeavenmonument, vervolgens via de Zeedijk naar het gemeentehuis in
de Zeelaan, waar het defilé plaatsvindt.

Wie zingt of speelt
op Night of the
Proms Summer
Edition?
Wie verovert die felbegeerde
plaats op het podium?
Kom naar de finale en je weet
het meteen. Talent van eigen
bodem kon zich inschrijven
voor deze wedstrijd. Uit alle
inzendingen koos de jury
een aantal finalisten en die
vechten het met elkaar uit op
donderdag 23 juni tijdens een
live-optreden in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Meer op blz. 47

!TIP

Braderie in Koksijde-Bad
(Zeelaan) op 18 en 19 juni.
Kom langs (10-18 uur) en geniet
van kortingen, leuke activiteiten
en straatanimatie.
Organisatie: Hartje Koksijde

de fakkel

De fakkel
van Koksijde:
Luc Vanacker
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.
Jan Calcoen kreeg de fakkel in mei
en gaf die door aan Luc Vanacker.
>> Peter Guntrip en Luc Vanacker (rechts) op het British Military Cemetery

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Luc Vanacker: “Van opleiding ben ik germanist,
maar aan het VTI van Ieper gaf ik vooral de vakken
maatschappelijke vorming en geschiedenis.
Daar volbrachten we enkele mooie projecten met
de leerlingen, zoals het nabouwen van een vliegtuig
uit de Eerste Wereldoorlog of het opzoeken van
V1-basissen in West-Vlaanderen. In 2008 hebben we
graven van Oekraïense WO II-dwangarbeiders van
een nieuw kruis voorzien.”
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Luc: “In mijn vrije tijd verrichtte ik nogal wat
onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog in onze regio.
Daar is na ruim een eeuw het laatste woord nog niet
over verteld. Dat is één van de redenen waarom
we een paar jaar geleden startten met een nieuwe
regionale historische kring: Tussen IJzer & Schreve.”
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Luc: “In een kustgemeente zijn de temperaturen
niet zo extreem: minder koud in de winter en minder
warm in de zomer. Met Ieper scheelt dat al gauw
een graad of drie, soms vier. We hebben ook minder
regen en meer zon. Het is hier goed wonen, al neemt
de druk van het massatoerisme de laatste jaren sterk
toe. En een stijgende zeespiegel kan al dat moois
zomaar wegspoelen. Daarom is ecologisch handelen
een must.”

T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Luc: “Ik verhuisde van Woesten naar Koksijde omdat
mijn echtgenote, Monique Supeley, hier werkte.
Nu stopt zij veel van haar vrije tijd in de kledingbank
Camino. We hebben hier dus allebei onze
bezighouding (lacht).”
T-d: Neem ons mee naar je favoriete plek in
Koksijde.
Luc: “Hoewel ik gids voor heel de regio Veurne-Ambacht,
gids ik vrijwel uitsluitend op de Coxyde Military Cemetery
(Britse begraafplaats in Koksijde-Dorp, red.). Een groene
openluchtkathedraal. Op 11 november organiseert de
gemeente hier nog elk jaar een mooie herdenking.
Dan is ook Peter Guntrip aanwezig namens
The British Legion. Als ik met kleinzoon Arthur langs de
begraafplaats wandel, danken we die jongens altijd.
Ook de fakkel van John McCrae (Canadese legerarts,
red.) doorgeven: To you from failing hands we throw the
torch to hold it high uit In Flanders’ Fields.
De opgravingen onder het politiekantoor toonden aan
dat er in de 7e-8e eeuw in Koksijde een Angelsaksische
nederzetting was. Op de begraafplaats liggen drie
mannen die Cox heten. Verwanten van de naamgever
van onze gemeente die in 1917 terugkeerden en er zijn
gebleven?”
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Luc: “Aan Jozef Ameeuw. Hij leerde me veel over de
streek en Frans-Vlaanderen.”
Lees meer op www.tij-dingen.be
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sport

Schrijf je in voor het minivoetbaltornooi
(tweede en derde graad lager onderwijs)
Op woensdag 15 juni vindt het voetbalspektakel plaats in sporthal
Hazebeek. Schrijf je in via je leerkracht lichamelijke opvoeding op
school. Op www.tij-dingen.be lees je wie er aan het langste eind trekt.

Eerste editie Triatlon De Peerdevisscher:
doe mee!
De triatlon vindt plaats op zondag 5 juni en opent om
14 uur met het zwemgedeelte (1 km) in Wulpen. Daarna volgt
een fietsroute (40 km) in de polders om te eindigen met een
looptraject rond Koksijde Golf ter Hille. Info en inschrijven via
sandmanevents.be/triathlon-de-peerdevisscher

Sport aan zee
Vanaf half juni gaan de drie
sportstranden in Koksijde
terug open. Waar vind je
die? In Sint-Idesbald bij het
Lucionplein, in Koksijde ter
hoogte van de Jordaensstraat
en in Oostduinkerke naast het
Astridplein.
Op elk strand staan
voetbaldoelen en
volleybalnetten die je mag
gebruiken. De doelen en netten
blijven staan tot half september.
Breng wel zelf een bal mee.
Tip! In Sint-Idesbald kan je ook
basketten.

Koksijde Golf ter Hille is gastheer voor het
European Team Championship for Golfers with Disability
Koksijde Golf ter Hille is één van de beste publieke golfterreinen van Europa. De organisatie van het Europees
Kampioenschap voor spelers met een beperking onderstreept deze visie. Deze wedstrijd vindt voor het
eerst plaats op Belgische bodem van 9 tot 11 juni en er wordt gespeeld in twee reeksen: European Team
Championship en European Nations Cup for Golfers with Disability. In beide reeksen bestaan de teams uit vier
spelers. Meer details lees je op www.tij-dingen.be
Iedereen welkom
Wil je dit event graag van dichtbij beleven? Op 10 en 11 juni kan je onder begeleiding (om 9, 10 of 11 uur)
enkele spelers volgen tijdens hun wedstrijd. Schrijf je hiervoor in via golfsecretariaat@koksijde.be
Volg deze wedstrijd op www.koksijdegolfterhille.be

>> Op de foto herken je een deel van Team België

Getijden juni
dag

hoogwater

laagwater

wo 1

03:01 en 15:26

09:40 en 21:57

do

2

03:35 en 15:55

10:08 en 22:25

vr

3

04:05 en 16:20

10:33 en 22:53

za

4

04:33 en 16:46

11:00 en 23:26

Volgende editie

zo

5

05:08 en 17:22

11:36

ma 6

05:53 en 18:12

00:11 en 12:25

di

Â Zomertoppers: Koksijde summer vibes
Â Feest mee in de abdij en op de Visserijfolkloreavonden:
en er is meer met zelfs een pop-upbar in het park
Â De Lego-blokjes zijn terug van weggeweest!

Love shine a light met
Katrina op Night of the Proms
Night of the Proms Summer Edition op 28 en 29 juli vervolledigt
de line-up met Katrina van Katrina & The Waves. Ook Metejoor,
Umberto Tozzi, Natalia, Kate Ryan en Bart Peeters zijn van de
partij. Plaats van afspraak is het kerkplein voor de
Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Tickets vanaf 29 euro via
summeredition.notp.com

7

06:55 en 19:26

01:19 en 13:39

wo 8

08:14 en 20:43

02:28 en 14:49

do

9

09:21 en 21:45

03:28 en 15:51

vr

10

10:20 en 22:41

04:28 en 16:54

za

11

11:14 en 23:33

05:28 en 17:57

zo

12

12:04

06:27 en 18:54

ma 13

00:22 en 12:52

07:20 en 19:45

di

14

01:09 en 13:38

08:09 en 20:33

wo 15

01:56 en 14:24

08:55 en 21:20

do

16

02:43 en 15:10

09:42 en 22:06

vr

17

03:31 en 15:57

10:28 en 22:54

za

18

04:22 en 16:48

11:16 en 23:44

zo

19

05:17 en 17:44

12:05

ma 20

06:19 en 18:46

00:36 en 12:57

di

21

07:24 en 19:49

01:30 en 13:52

wo 22

08:29 en 20:52

02:27 en 14:51

do

23

09:33 en 21:55

03:30 en 16:01

vr

24

10:39 en 22:59

04:43 en 17:26

za

25

11:42 en 23:59

05:53 en 18:27

zo

26

12:35

06:49 en 19:16

ma 27

00:51 en 13:21

07:35 en 19:59

di

28

01:35 en 14:01

08:16 en 20:38

wo 29

02:14 en 14:38

08:52 en 21:13

do

02:49 en 15:10

09:22 en 21:44

30

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is niet open op
pinkerstermaandag 6 juni.
Wist je trouwens al dat sommige
diensten (uitsluitend) werken op
afspraak? Maak een afspraak via
www.koksijde.be/afspraak

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

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

Tij-dingen ging in druk op 18 mei.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.
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Tentoonstelling in het Duinenhuis:
souvenirs in het zand
Bezoekers aan het Duinenhuis vragen zich vaak af hoe dit gebouw terechtkwam in het midden van de duinen.
Ze willen meer weten over de bouw, de eigenaars en de vroegere functie.
De geschiedenis ontrafeld.
De zusters van Boulogne lieten het bouwen. Maar klopt dat wel? Na uitgebreid onderzoek is de geschiedenis
nu duidelijk. Startpunt van de expo is de verkoop van het perceel van 1000 m² in 1937. Wie was de architect?
Wie zijn de eigenaars en bezoekers? Wat gebeurde er tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ontdek het vanaf 20 juni.
Het verhaal met alle details.
De hele historiek lees je ook in een nieuwe brochure. Het boekje geeft meer details en is geïllustreerd met
unieke foto’s en beelden. Een must voor wie na een bezoek aan de expo extra info zoekt.
Expo Duinenhuis, souvenirs in het zand: praktische informatie lees je op www.tij-dingen.be

