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Altijd iets
te vangen

aan zee

nostalgisch koksijde

Mis dit exclusief aanbod niet:Gaston Lejeune.
Een halve eeuw architectuur in Koksijde
In Koksijde bewonder je veel
huizen uit de eerste helft van
de 20e eeuw. Meestal in de
typische cottagestijl. Wie zich
verdiept in de geschiedenis van
deze woningen, botst vaak op
dezelfde naam: Gaston Lejeune.
Wie was deze man?
Vanwaar zijn band met Koksijde?
En hoe kon één man zoveel
woningen ontwerpen?
Vragen die drie Koksijdse auteurs
aanspoorden om op onderzoek
te gaan. Joeri Stekelorum,
Michel Piérart en Linda Ticket
bundelden hun bevindingen
in het boek Gaston Lejeune.
Een halve eeuw architectuur in
Koksijde. Deze publicatie schetst
het leven van de man en geeft
een overzicht van zijn oeuvre,
inclusief beeldmateriaal.
Bestel jouw exemplaar
Koksijdenaars en
tweedeverblijvers kunnen dit
boek nu bestellen voor de
voordeelprijs van 25 euro
(in plaats van 30 euro).
Reserveer via www.koksijde.be/
boek-gaston-lejeune en stort
het bedrag op rekeningnummer
BE56 0910 0022 9088 van het
gemeentebestuur van Koksijde
met vermelding Boek Gaston
Lejeune.
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Extra: boekvoorstelling
Wie het boek vooraf bestelt, krijgt een uitnodiging voor de
boekvoorstelling in cultuurcentrum CasinoKoksijde op zaterdag
10 september om 11 uur. Haal dan je boek af en laat het signeren.
Kan je niet aanwezig zijn? Pik je exemplaar dan vanaf 12 september op
aan de balie van de dienst Toerisme in het gemeentehuis.
Dit aanbod is geldig tot en met 1 augustus. Daarna koop je het boek
tegen de normale prijs van 30 euro.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed (058 53 34 40, cultuur@koksijde.be)

voorwoord

De burgemeester aan het woord
In Koksijde schijnt de zon meer dan elders in België. Meer zonne-uren zorgen voor blijere mensen. Het belooft
dus nu al een goede zomer te worden. Koksijde presenteert ook een bomvol zomerprogramma activiteiten
en evenementen. In dit magazine vind je een uitgebreid overzicht. Op www.tij-dingen.be staan nog meer
activiteiten en info.
Tij-dingen: De zomer komt eraan. Het wordt een
drukke periode?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: "We staan
inderdaad aan het begin van een normale vakantie.
Eindelijk. Twee jaar vol coronaperikelen raken zo vlug
vergeten. Mensen ontdekken opnieuw hun vrijheid
en dat zie je ook in het gedrag: ze feesten en komen
bij elkaar. Koksijde is een familiebadplaats en heel
geschikt om te genieten van het leven en van elkaar.
De klassiekers keren terug deze zomer:
de tennistoernooien, heel wat wandelingen en mooie
fietsroutes. Onze restaurants zijn culinaire top.
En dan mag ik de vele terrasjes en onze strandbars
niet vergeten. Nieuw dit jaar is het padeltoernooi.
Ik hoop dat dit de start is van een lange traditie
en dat dit sportevenement uitgroeit tot een
internationale klassieker net als de Flanders Ladies
Trophy en de Men's Trophy Koksijde."

>> Op 27 mei 1997 werd Nicholas Paelinck door de
burgemeester benoemd als commissaris van
politie/korpschef van het gemeentelijk politiekorps Koksijde

T-d: Ook op cultureel gebied komen de mensen
aan hun trekken?
Burgemeester: "Op 2 juli opent in Kunstencentrum
Ten Bogaerde een prestigieuze tentoonstelling:
Panamarenko: Come fly with me. Heel toepasselijk
ook met de luchtmachtbasis die aan de overkant
ligt. De opening valt trouwens samen met BOACK
(Belgisch Kampioenschap luchtacrobatie Koksijde,
red.), een schitterend luchtspektakel waarvan
Johan De Block de grote bezieler is.
Twee evenementen die je niet mag missen."
T-d: De zomer betekent ook veel werk voor onze
veiligheidsdiensten?
Burgemeester: "Het worden inderdaad twee drukke
maanden voor ons politiekorps. Ik ben blij dat we
versterking krijgen van federale agenten. En dankzij
onze goede samenwerking met andere politiezones
krijgen we ook steun uit Antwerpen en Brussel.
Langs deze weg wil ik trouwens onze korpschef
feliciteren met zijn vijfde mandaat, 25 jaar aan
het hoofd staan van een politiezone is een mooie
prestatie. Ondertussen kregen we allebei heel wat
grijze haren. De foto werd trouwens genomen in mijn
vroegere bureau in het oud-gemeentehuis."
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dubbelgesprek

"Meer en meer mensen
gaan in discussie
ook al weten ze dat ze in fout zijn"
Na een carrière van bijna 23 jaar dienst bij de gemeentepolitie van Koksijde en 21 jaar dienst bij
politiezone Westkust trok eerste commissaris Johan Van Massenhove op 31 mei definitief de deur
van zijn kantoor achter zich dicht. Ook korpschef Nicholas Nico Paelinck werd onlangs gehuldigd
omdat hij ondertussen al aan zijn vijfde mandaat als korpschef bezig is. Samen hebben deze volbloed
politiemensen 83 jaar ervaring in politiewerk. Tij-dingen ging langs voor een ondervraging, euh, gesprek.

Tij-dingen: Jullie hebben heel wat politiejaren
op jullie teller. Wat zijn voor jullie de grootste
veranderingen op maatschappelijk vlak?
Nico Paelinck: "De onverdraagzaamheid die
toegenomen is tegenover de politie. Mensen klagen
ook vlugger dan vroeger, je kunt spreken van
een klachtencultuur. Vroeger dwong een uniform
meer respect af. Positief is wel de technologische
vooruitgang. Denk maar aan de drones die we
inzetten zodat we ook vanuit de lucht waakzaam zijn."
Johan Van Massenhove: "Het klopt inderdaad dat
de agressie toegenomen is. Fysiek geweld ook.
Dat zag je vroeger niet, zeker niet in Koksijde. Pas op,
een groot deel van de mensen respecteert ons wel
nog. Maar meer en meer mensen gaan in discussie
ook al weten ze dat ze in fout zijn."

Eigenlijk werd er verwacht dat je alles met de fiets
deed: twee of acht beaufort, dat maakte toen niet
uit. Je moest erdoor. (lacht) Als agent deed je toen
alles: ongevallen, diefstallen of andere lichtere feiten.
Wijkagenten bestonden nog niet. Je kreeg toen je
eigen secteur en mijn eerste was de villawijk achter
de Hoge Blekker, nadien schoof ik door naar het
Mariapark."

T-d: Toen politiezone Westkust ontstond zaten jullie
op de eerste rij. Een serieuze schaalvergroting?
Johan: "Inderdaad. Van 65 agenten naar meer
dan 200. Dat is maal drie hé. Dat zorgt ook voor
meer specialisatie. Een agent moest vroeger, bij
wijze van spreken, alles kunnen. De inspecteurs en
hoofdinspecteurs kunnen zich nu gaan toespitsen
op bepaalde problematieken."
Nico: "Het burgerpersoneel − de zogenaamde
CALogs − dat er bijkwam, zorgt ook voor een groot
verschil. Zij staan in voor administratieve of
technische ondersteuning. De politie spitst zich nu toe
op operationele taken, de omkadering gebeurt door
de CALogs."

T-d: Waarom is PZ Westkust toonaangevend?
Johan: "De samenwerkingen met de andere
politiezones, de WVL4 en Antwerpen waar we het
al eerder over hadden. We waren ook de eerste
die ANPR-camera's plaatsten op de invalswegen.
Ondertussen is iedereen ons daarin gevolgd."
Nico: "We zijn inderdaad top op het vlak van
innovatie. Voortrekkers op veel vlakken: de camera's,
de bodycams en ook de VIP (very irritating police,
red.). Nu trekken we ook de kar als het op drones
aankomt. Waar we de inspiratie halen? We pikken
de goede voorbeelden uit het buitenland op en ik
ben voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale
Politie. Daar zit ik aan de bron."

T-d: Is het een voordeel om in een grotere
zone te werken?
Nico: "Ik vind van wel. Verschillende politiezones
werken ook meer en meer samen. Onze zone
heeft samenwerkingen met de politiezones van
Roeselare, Kortrijk, Diksmuide en zelfs Antwerpen. De
misdaad wordt altijd maar complexer en dan is het
belangrijk dat je je gaat toeleggen op specifieke
criminaliteit en technologie. Politie Westkust neemt
het voortouw inzake drones, Riho doet interne
preventie, Vlas de dpo. Onze cyberunit legt zich
toe op Androidtoestellen. PZ Vlas focust zich op IOS
(besturingssysteem van Apple, red.)."

T-d: Johan, je gaat op pensioen:
heb je al plannen?
Johan: "Sowieso onze jaarlijkse reis, samen met mijn
vrouw, naar Kaapverdië blijven doen.
Ondertussen zijn we al dertien keer geweest. Veel
lezen ook. En ik zou graag terug mijn Portugees
wat opfrissen. Via zelfstudie probeer ik die taal te
beheersen. Voor de rest zie ik wel wat op me afkomt."

T-d: Johan, jij begon je carrière eind jaren 70.
Van verschillende patrouilles was er toen
nog geen sprake?
Johan: "Ik ben begonnen in 1978 en toen had ons
korps zelfs maar één patrouillewagen.

T-d: Korpschef, wat is het grootste verschil tussen
Brussel, waar je in 1983 begon en Koksijde?
Nico: "Het lik-op-stukbeleid in onze zone.
Het parket treedt hier veel strenger op tegenover bv.
autodiefstallen. In Brussel kwamen sommige daders
daar nog mee weg, de rechters zien daar ook veel
meer feiten passeren."

T-d: Korspchef, heb jij nog een droom?
Nico: "Twee nieuwe wijkcommissariaten in De Panne
en Nieuwpoort bouwen. Gebouwen die even
kwalitatief zijn als het Politiehuis in Koksijde.
Het is belangrijk dat mensen een aanspreekpunt
hebben dichtbij huis."
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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Volg een EHBO-cursus bij het
Rode Kruis

Fiets mee met Sabelle Diatta
tegen borstkanker
Sabelle Diatta fietst de Grenzen van
Vlaanderen ten voordele van
Think-Pink in strijd tegen borstkanker.
Wanneer? Van 27 augustus tot
3 september.
Deelname kost vijf euro.
Rit 1: Koksijde-Sint-Laureins start
op zaterdag 27 augustus, start
om 9 uur op het Marktplein van
Koksijde. Ook andere giften zijn
welkom, contacteer Sabelle via
sabelle.diatta@telenet.be
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Een fietser valt, je kind verbrandt
zich of je buurman valt van de
ladder. Wat doe je om te helpen?
Ontdek het tijdens de EHBO-cursus
van Rode Kruis Koksijde. Je leert
een (brand)wonde verzorgen,
een bloeding stelpen of zelfs hoe
je iemand reanimeert. Wanneer?
De cursus start op woensdag 14
september (19-22 uur). Je bent
welkom in zaal Noordduinen, schrijf
in via vorming@koksijde.rodekruis.be
of 0479 330 912. De cursus is gratis,
alleen het handboek betaal je.
Volledige programma: 14-21-28
september, 5-12-19-26 oktober &
9-16-23 november

N35 (tussen Veurne en
De Panne) gaat open tijdens
de zomer
Het Agentschap Wegen en Verkeer,
de lokale besturen van Veurne,
Koksijde, De Panne en Aquaduin
maken werk van de herinrichting
van de Pannestraat/Veurnestraat
(N35). Het doel? Het aanleggen van
veilige (afgescheiden) fietspaden.
Om de hinder in het zomerseizoen te
beperken, wordt de N35 tussen Veurne
en De Panne (tijdelijk) opengesteld
voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers moeten wel nog een omleiding
volgen. Van begin juli tot 28 augustus is
doorgaand verkeer mogelijk.
Op 29 augustus start de derde fase.

Puzzel mee met de Koksijdse handelaars en win
Deze Puzzle-Game (juli-augustus) is een organisatie van de
handelaarsvereniging van Koksijde-Bad. Deelnameformulieren
krijg je gratis bij de dienst Toerisme en de deelnemende
handelaars. Vul het nummer in (naast naam handelszaak) dat
overeenstemt met het stuk in de etalage en win één van de
mooie aankoopbonnen. Wist je dat Shopping Koksijde een
fortenbouwwedstrijd (3 augustus) en Summerdeals (braderie op
20 en 21 augustus) organiseert?

Meer open ruimte en groen op het
Grardplein en Zoeavenplein
Vanaf de zomer verandert de situatie op het
G. Grardplein in Sint-Idesbald.
De parkeerplaatsen op het plein verdwijnen
voor meer vrije, openbare ruimte. Zo is er
meer plaats voor de zwakke weggebruiker
en groen, er komen ook extra zitbanken
en fietsrekken. De parkeerplaatsen in de
Oostendelaan t.h.v. het Grardplein worden
Shop&Go-parkeerplaatsen: ideaal voor
een snel winkelbezoek. Ook het noordelijke
deel van het Zoeavenplein wordt terug
verkeersvrij vanaf 1 juli. Ook hier komen
zitbanken en extra groen in de plaats.

Milieupark: geen afspraak
meer nodig
Sinds juni moet je geen afspraak
meer maken voor het Milieupark.
Sorteer je materiaal goed op
voorhand zodat je alles vlot
kwijt kan, respecteer het werk
en volg de richtlijnen van de
parkwachters. Meer info voor een
vlot bezoek aan ons Milieupark
lees je op de website.
Opgelet: voor de diensten
Stedenbouw, Burgerzaken,
Financiën of het Woonloket maak
je wel een afspraak.
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bestuur

Vraag je VerbouwLening aan

Maak een afspraak
als je aangifte doet
Het hoofdkantoor van onze politiezone
bevindt zich in Koksijde en is 7 op 7 en
24 op 24 bereikbaar. Om ter plaatse
een aangifte te doen, maak je best
een afspraak. Bij voorkeur online via
www.politie.be/5461 − aangifte doen.
Zo bereidt de politie het nodige voor
en vermijd je lange wachttijden.

Vanaf 1 juli kan je als eigenaar, onder bepaalde
voorwaarden, de renteloze Mijn VerbouwLening
aanvragen. Met deze lening financier je renovaties
die focussen op woningkwaliteit en de verbetering
van de energieprestatie. Het maximale bedrag is
60.000 euro op een afbetalingstermijn van maximaal
25 jaar.
Lees meer over de voorwaarden op
www.tij-dingen.be

In nood, bij dringende interventies
(bv. verkeersongevallen met
gewonden), bij feiten waarbij
vaststellingen noodzakelijk zijn
(bv. inbraak, winkeldiefstal met
camerabeelden) of waarbij de daders
nog aanwezig zijn, komt de politie ter
plaatse. Bel hiervoor 058 53 30 00.

Federale verwarmingspremies worden verrekend
De federale regering kende begin dit jaar een verwarmingspremie van 100 euro toe aan alle huishoudens
met een elektriciteitsaansluiting. Die verwarmingspremie wordt automatisch verrekend wanneer je van jouw
elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt (tot 31 juli).
Kreeg je de premie niet op 1 augustus? Dien dan een aanvraag in bij de FOD Economie. Het formulier
verschijnt vanaf 1 augustus op www.economie.fgov.be Je kan het ook aanvragen via het Contact Center
0800 120 33. Deadline: 5 oktober.
10

jeugd

Tover je straat om tot een speelstraat
Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende
kinderen. In zo'n straat spelen kinderen vrij en veilig van 14 tot
20 uur. Tijdens deze uren geldt er een doorrijverbod. Bewoners
moeten stapvoets én veilig rijden. Speelstraten vinden alleen
plaats tijdens de schoolvakanties en maximaal voor één
maand.
Aan welke voorwaarden moet je straat voldoen?
Â Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u
Â Er is geen belangrijk doorgaand verkeer
Â Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat
Â Omliggende straten blijven bereikbaar
Â 67 procent van de bewoners gaat akkoord met de
aanvraag
Â Minstens drie bewoners nemen de verantwoordelijkheid
op zich als peter/meter en zijn aanspreekpunt (voor
bewoners en gemeente)
Hoe aanvragen?
Scoor je op alle voorwaarden een ja? Dan kan je beginnen.
Lever je aanvraagformulier in via jeugddienst@koksijde.be
Lees meer op www.tij-dingen.be

?WIST JE DAT…

…het speelterrein de Noordduinen niet
toegankelijk is voor het publiek tijdens
juli en augustus?
Tijdens de zomermaanden vindt
speelpleinwerking De Speelveugel daar
plaats en dan hebben zij dat speelplein
nodig. Uiteraard zijn er nog héél wat
andere mooie speelterreinen.
Een twintigtal zelfs.
Je vindt ze op
www.koksijde.be/speelterreinen
11

senioren

Maria blaast 100 kaarsen uit
Maria werd geboren op 9 juni 1922 in Beveren aan de IJzer (Alveringem). Ze was de oudste van elf
kinderen. Tot haar 14 jaar ging ze naar school in Beveren. Daarna bleef ze thuis om te helpen op de
boerderij van haar ouders. Vanaf dat haar zus oud genoeg was om te helpen, Maria was toen 16 jaar,
startte ze als huishoudster voor een onderwijzeres in Knokke. Hier bleef ze 12 jaar lang werken, tot haar
28e. Haar man, Michel Figoureux, leerde ze kennen in het Spaans Paviljoen in Izenberge.
Michel was secretaris bij de mutualiteit en moest veel in Veurne zijn. Het pas gehuwde koppel ging
daarom in Veurne wonen. Op 32-jarige leeftijd kreeg Maria haar eerste dochter Martine. Het gezin werd
vervolledigd met Marleen, Katarine, Rika en Herman. In 2007, na 56 jaar huwelijk, moest Maria afscheid
nemen van haar Michel. Twee jaar na het overlijden verhuisde Maria naar een appartement in Veurne
waar ze uiteindelijk tot haar 98e bleef wonen. Daarna trok ze naar WZC Dunecluze.
Op 9 juni kreeg ze bezoek van de burgemeester en schepen van Seniorenbeleid, Ivan Vancayseele,
die haar namens het gemeentebestuur feliciteerden.
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Zomerwandeling voor
mantelzorgers
Op maandag 4 juli krijgen mantelzorgers en de persoon
voor wie ze zorgen een zomerse activiteit voorgeschoteld.
Afspraak om 14 uur in mantelzorgcafé De Luisterschelp
(Sociaal Huis, zaal De Brug) en van daaruit wandel je richting
zee. Doel? Genieten van de openluchttentoonstelling
Cabin Art.
Thema dit jaar is Paul Delvaux. Een gids neemt je mee langs
de cabines. Een rolstoel nodig? Geef een seintje, want die
zijn ter beschikking. Schrijf je in via
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Beweeg jij genoeg?
De meeste Vlamingen houden van koning auto, ook voor
korte afstanden. Een gemiste kans, want één op de twee
Vlamingen beweegt te weinig. Actieve verplaatsingen te
voet of per fiets helpen om de gezondheidsaanbeveling
voor beweging te halen. Én ze zorgen voor minder gereden
kilometers en dragen bij aan schonere lucht. Haal je fiets van
stal of maak dagelijks een (korte) wandeling.

Niet vergeten:
hou je hersenen fit
met deze cursussen
Â Cursussen Spaans
Â Nederlands voor anderstalige senioren
Â Digitale cursussen
Alle cursussen vinden plaats in het
annexgebouw (Zeelaan 44) in
Koksijde-Dorp.
Contact en org.: 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 tablets,
smartphones en laptops. Breng je
eigen toestel mee. Lees meer op
www.tij-dingen.be
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navigo

Kom op vrijdag naar de
Visserijfolkloreavonden op het museumplein
Benieuwd hoe het leven van de vissersbevolking eruit zag? Je ontdekt het in en rond het vissershuisje.
Voor de kinderen zijn er doe-stations (van strandjutter Aäron Fabrice de Kissangani), grime en een workshop.
Fijne optredens van lokale bands en gevestigde waarden uit de Vlaamse muziekscene zorgen voor de sfeer.
Bovendien strelen we jouw smaakpapillen dankzij overheerlijke vishapjes: gebakken en gerookte vis, vissoep
en garnaal. Maak er een feestelijke vrijdag van en kom met je gezin. Telkens van 18 tot 22 uur. O ja: bezoek het
voorlopig gesloten NAVIGO-museum online. Meer op www.tij-dingen.be
8 juli
Â De Juttertjes en Oud-IJslandvaarders, onze
Oostduinkerkse volksdansgroepen
Â Les Mobylettes, coverband van de streek
15 juli
Â Marino Punk, soloaccordeonist en begrip tot ver
buiten Vlaanderen
Â De Flandriens, Vlaamse popklassiekers
22 juli
Â Orgel Heen en weer, origineel dansorgel
van meer dan een eeuw oud
Â Roland Vancampenhout met band,
Vlaanderens bekendste bluesmuzikant

5 augustus
Â Augustijn Vermandere, veel meer dan de zoon
van, zingt liedjes in het West-Vlaams
Â Shantykoor Blankenberge, liedjes zoals ze
gezongen werden aan boord
12 augustus
Â Verzamelde werken, muzikale verhalen over de
visserij
Â Rock au vin, vintage coverband
19 augustus
Â K. Harmonie Oostduinkerke Vrienden van de
brandweer, vaste waarde
Â Blik Dooze Band, mix van volkse muziek, popcovers
en cabaret

abdijmuseum ten duinen

Feest met ons mee in de Abdij
Dompel je tijdens dit festival onder in een feestelijke middeleeuwse sfeer.
Er is heel wat te beleven voor families waaronder theater, middeleeuwse ambachten, animatie en
roofvogeldemonstraties.
Wanneer? Zaterdag 13 augustus (14-19 uur) Tickets & info: www.tenduinen.be

Vlakbij de ruïnes opent gezelligste pop-upbar bij het park
Kom op donderdag naar de gezellige parkbar.
Waar? Abdijsite Ten Duinen, ingang Luypaertlaan.
Een uittip voor het hele gezin. Santé!
Â 14 juli: gegidste wandeling op de abdijsite (14 uur)
optreden Saxilicious (17 uur)
Â 4 augustus: met Renata naar het Wonderwoud (14 uur)
optreden Johnny & The Sparks (17 uur)
Â 11 augustus: Wonderwoud (14 uur) / optreden Korrigan
(17 uur)
Â 18 augustus: Wonderwoud (14 uur) / optreden Ambrazar
(17 uur)
Â 25 augustus: Wonderwoud (14 uur) / optreden The Almost
Swinging Jazz Band (17 uur)
Meer details over de muzikanten en de
rondleidingen vind je op www.tij-dingen.be

>> Johnny & The Sparks op 4 augustus
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huifkartochten Ten Duinen-Ten Bogaerde

Traag is ook mooi:
langs natuur, kunst en geschiedenis
De dienst Cultuur & Erfgoed en het
Abdijmuseum slaan de handen in
elkaar en bieden drie boeiende
huifkartochten aan: op vrijdag
22 juli, 5 en 19 augustus – telkens om
10.30 uur. Bezoek de ruïnes van de
Duinenabdij en het Kunstencentrum
Ten Bogaerde.
De groep verzamelt om 10.30 uur
aan het onthaal van het
Abdijmuseum (A. Verbouwelaan)
en vertrekt meteen met de huifkar.
Een gids geeft toelichting tijdens
de rit. Eerst maak je kennis met de
omgeving, de duinpolderovergang en de prachtige bronzen beelden van George Grard. Daarna volgt een
bezoek aan de tijdelijke expo Panamarenko: Come fly with me. Aansluitend vertrekt de huifkar terug waar een
bezoek staat gepland aan de archeologische site. Nadien trakteert het museumteam met een drankje.
Prijs: 10 euro per persoon (t.e.m. 12 jaar: 5 euro). Inschrijven en meer info: www.tij-dingen.be

Nostalgie in het Abdijmuseum
Ten Duinen: vraag je
middeleeuws nummer aan
Koksijdenaar Stefaan Demoen zorgt
voor de soundtrack bij je museum- en
expobezoek, met middeleeuwse muziek
op luit, lier en viool. Wat is dat geLUIT:
elke dinsdag (5 juli-30 augustus: 14-17 uur)

Openluchtmis op de abdijsite op
7 augustus
Zoals elk jaar organiseren het
Genootschap van de Zalige Idesbaldus,
de Pastorale Eenheid Ster der Zee en
Koksijde een eucharistieviering in open
lucht, op de archeologische site van het
Abdijmuseum Ten Duinen. Wanneer?
Zondag 7 augustus om 10 uur. Ingang via
A. Verbouwelaan of Jean Luypaertlaan.
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Abdijavond: beleef een zomerse avond
Sfeervolle muziekoptredens op het terras van het museumcafé De Gasterie zijn het bekende recept van onze
Abdijavonden. Kom op woensdag (om 20 uur) naar de gratis optredens, geen reservatie nodig. Deuren open
vanaf 19 uur. Leer de artiesten kennen op www.tij-dingen.be
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

13 juli: Etoile Musette (accordeon, doedelzak, cabrette, percussie, gitaar en banjo)
20 juli: Lucky Fonz III (uniek liveoptreden: eigenzinnige teksten, humor en ontroering)
27 juli: Lenny Crabbe (solowerk van de frontman van Freaky Age)
3 augustus: Double Bill: Frie & Arne (vocal sessions) / Esi Nri (o.a. accordeon en viool)
10 augustus: Malahide (folkgroep)
17 augustus: Isaac Roux (indiefolk met elektronische elementen) / vi.be support (talentenplatform)
24 augustus: afscheidsconcert West Corner Brass Band (zelf bewerkte funky covers)

Rondleidingen voor volwassenen en gezinnen in de Duinenabdij
Rondleidingen voor volwassenen: Leven in de middeleeuwse Duinenabdij
Een gids leidt je rond in het museum en op de site. Reserveer op voorhand via www.tenduinen.be
Wanneer? Woensdag 6, 13, 20, 27 juli en 3,10, 17, 24, 31 augustus: 10.15-12 uur.
Rondleidingen voor gezinnen: Familie@Ten Duinen
Boeiende workshops voor gezinnen rond het erfgoed van de Duinenabdij.
Wanneer? Op woensdag om 14.30 uur – info: www.tenduinen.be. Meer details op www.tij-dingen.be
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Op 24 juni 1944 stortte in
Wulpen een Amerikaanse
bommenwerper neer
Op donderdag 18 augustus geeft Marc Demolder
een lezing over de Amerikaanse Liberator
(B-24 bommenwerper) die in 1944 crashte bij
Wulpenbrug. Wanneer? Om 19 uur in de kerk van
Wulpen. Toegang 5 euro (gratis voor leden van
Tussen IJzer & Schreve).
Schrijf je in via ijzerschreve@gmail.com

Museum Paul Delvaux viert
verjaardag met expo:
van het ochtendgloren
tot de avondschemering
2022 is een bijzonder jaar voor de Stichting
Paul Delvaux: er is de 125e verjaardag van
de geboorte van Paul Delvaux en de 40e
verjaardag van het Museum Paul Delvaux.
Om deze dubbele verjaardag te vieren,
verwelkomt het museum een privéverzameling
van meer dan 400 werken. Hieruit volgde
o.a. de tentoonstelling Delvaux. Van het
ochtendgloren tot de avondschemering.
Doel is om een nieuwe blik te werpen op het
oeuvre van de kunstenaar.
Deze tentoonstelling (1.000 m²) geeft je een
unieke kans om het werk van één van de
belangrijkste Belgische kunstenaars uit de
20e eeuw te herontdekken. De tentoonstelling
presenteert werken die nog nooit eerder aan
het publiek werden voorgesteld.
Info en openingsuren: www.delvauxmuseum.be
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Belgisch kampioenschap
luchtacrobatie en airshow
Zijn vliegtuigen je ding? Mis dit BK niet. Je ziet o.a.
The Red Devils en de NH90. Of win je luchtdoop
ter plaatse. Er zijn ook drank- en eetstanden, voor
kinderen is animatie voorzien.
Afspraak op zaterdag 2 en zondag 3 juli op de
vliegbasis langs de Ten Bogaerdelaan.
Registratie: www.westaviationclub.be

© Thomas de Boever

>> MATTIASD sluit de aperitiefconcerten af op 25 augustus

Herontdek het Vanneuvillehuis
Verscholen in de Noordduinen word je ondergedompeld in de
wereld van kunstenaar Walter Vilain (1938-2019). De jonge Walter
werd beïnvloed door o.a. Paul Delvaux en George Grard, beroemde
meesters uit de School van Sint-Idesbald. Je vindt er een collectie
kunstwerken van Walter Vilain en ontdekt meer over de Noordduinen,
een biologisch waardevol duingebied met een grote verscheidenheid
aan vegetatietypes. Gratis toegang.
Zoektocht voor gezinnen: Duinsafari
Ga met je kinderen op zoek naar de code van de schatkist. De safari
bestaat uit een logboek en een rugzak met materiaal. Haal deze
rugzak af in het Vanneuvillehuis (waarborg: 10 euro).
Aperitiefconcerten
Â 14 juli: Schelpenman
Â 28 juli: Iben Naessens plays Tim Duyck Guitars
Â 4 augustus: Duo Vertriest- Baculalay
Â 11 augustus: Belladonna
Â 18 augustus: Tom Kristiaan
Â 25 augustus: MATTIASD
Op donderdag tijdens de zomervakanties, om 11 uur.
Duurtijd: 45 minuten. Reserveer via www.tenduinen.be
Info, de openingsuren, info over geleide rondleidingen en details
over de optredens: www.tij-dingen.be

Jommekeshuis
In dit voormalig vissershuisje,
het huisje Nys-Vermoote, leiden
Jommeke en Flip je rond: ontdek
hoe het vissersdorp Koksijde
groeide tot een toeristische
badplaats.
Gratis toegang.
Info en openingsuren:
www.tij-dingen.be

Beklim de Zuid-Abdijmolen:
ga langs bij Patrick
Bezoek onze molenaar nog
t.e.m. september, tijdens de
openingsuren
(weekdagen: 10-12 & 15-17 uur,
zaterdag: 10-12 uur).
Interesse in een groepsbezoek?
Contacteer Patrick via
0475 487 351
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tentoonstellingen

Come fly with me met Panamarenko
We vliegen erin met een topper! Vanaf 2 juli bouwen we Kunstencentrum Ten Bogaerde om tot een vlieghal
waar de vliegtuigen van Panamarenko worden geparkeerd. Vertrek mee op reis.
Panamarenko (1940-2019) is 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.

Randprogramma
Night@TenBogaerde doet
gezinnen goesting krijgen in
kunst
Verwacht je aan een kunstnacht
met workshops, theater,
verhalen, een optreden aan
het kampvuur, gekke kapsels,
grime, een bezoek met zaklamp
aan de Panamarenko-expo,
eten aan de foodtruck en een
ontbijt. Kom langs op zaterdag
9 (vanaf 16 uur) en zondag 10
juli (t.e.m. 11 uur) en overnacht
in tenten met je gezin. Prijs: 20
euro (kids: 12 euro). Inschrijven:
koksijde.be/nighttenbogaerde
Panamarenko Kids
Ontdek jij de grote jongensdroom
van Panamarenko?
Dankzij onze doeboekjes kom je
alles te weten.
Rondleidingen en noctures
Â Rondleidingen: zondag 10, 17
en 24 juli – 7 en 14 augustus
(14.30 uur)
Â Kom naar de
familierondleiding op zondag
21 augustus (14.30 uur)
Â inschrijven:
koksijde.be/rondleidingen
Â Nocturnes (open tot 21 uur):
dinsdag 12 en 26 juli - 9 en
23 augustus

Geniet van het erfgoed op de site, de bronzen beelden van George Grard én breng een bezoekje aan de
huisbrouwerij. Overzicht, info en openingsuren over deze tentoonstelling: www.tij-dingen.be
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Kabien Nostalgiek: billenkarren of go-carts?
Billenkarren, go-carts, cuisse-tax, skelters: iedereen beleefde er als kind plezier aan. Wat is het verhaal achter
dit kustrijwiel? Ontdek het tijdens Kabien Nostalgiek.
Eind jaren 1920 maakte de billenkar haar intrede en die werd steeds populairder. Wist je dat de billenkar of de
cuisse-tax haar naam dankt aan de opwaaiende rokken van de dames op het karretje?
Wil je het hele verhaal weten? Kom dan zeker naar Kabien Nostalgiek van 1 juli tot 11 september op de
strandcabines op de Zeedijk van Koksijde.

Grardplein transformeert in
Place des Artistes
Waan je in Parijs. Kunstenaars uit binnen- en buitenland komen
op vrijdag 15 juli en vrijdag 12 augustus (10-18 uur) naar het
Grardplein. Ze tekenen, schilderen en beeldhouwen ter plaatse.
Maar er is nog veel meer: heb jij zin om een cartoon of portret van
jezelf of kinderen te laten tekenen? Of liever bodypainting?
Ook de muzikale animatie ademt Parijs.

Duinenhuis: souvenirs in het
zand, Cabin Art, Keunekapel,
Galerie Welnis
Info, openingsuren en
zomerprogramma van alle expo's:
www.tij-dingen.be
Lees online ook meer over Net iets
anders, de tentoonstelling van de
bewoners van Rozenwingerd.

!SAVE THE DATE
De tweede zondag van september is een hoogdag voor onroerend erfgoed. Was je vorig jaar te laat om
een pareltje uit onze architectuur te bewonderen? Leg dan 1 augustus vast, want dan onthullen we ons
programma en starten de inschrijvingen van Open Monumentendag op zondag 11 september.
21

© Quinten Coucke

een babbel met

"Panamarenko is authentiek,
consequent en uitzonderlijk"
Dat Panamarenko een inspirerend figuur was, daar weet kunsthistoricus Jo Coucke alles van. Hij wordt ook
wel dé Panamarenko-kenner genoemd en schreef het boek Dixit Panamarenko waarin hij ongezouten
uitspraken van Panamarenko uit talrijke interviews verzamelde. Samen met Philippe Van Cauteren
(directeur S.M.A.K.) stelde hij de tentoonstelling Panamarenko: Come fly with me samen. Die expo start op
2 juli in Kunstencentrum Ten Bogaerde. Hoog tijd voor een gesprek.

Tij-dingen: Hoe heb je Panamarenko voor het eerst
ontmoet?
Jo Coucke: "Dat was in 1984. Ik werkte als
wetenschappelijk medewerker voor het Museum van
Hedendaagse Kunst in Gent bij Jan Hoet.
Hoet vroeg me een tekst te schrijven voor de
catalogus van Panamarenko’s tentoonstelling in de
Van Reekum Galerij in Apeldoorn. Meteen mijn eerste
tekst over Panamarenko. Daarna vroeg Hoet om
hem te vervangen als spreker bij de opening van die
expo. Het is daar dat ik Panamarenko voor het eerst
ontmoette."
T-d: Hoe zou je jullie relatie beschrijven?
Jo: "Het was een professionele relatie, maar dan wel
een goeie, werkzame verhouding. En die is in de loop
der jaren alleen gegroeid. In 1986 ben ik beginnen
werken voor Deweer Gallery uit Otegem, die toen
Panamarenko al een paar jaren in het programma
had. Dus bleven we in nauw contact.
Panamarenko schreef me vaak per fax.
Daarin gebruikte hij steeds de aanspreking beste Jo.
Er was een goede verstandhouding. Onze relatie
werd nooit als vriendschap benoemd, Panamarenko
had het niet voor dergelijke grote woorden, maar
uiteindelijk kan je zeggen dat er toch een vorm van
vriendschap in de lucht hing."
T-d: Met welke drie woorden zou je de kunstenaar
dan beschrijven?
Jo: "(lacht) Dat is een hele moeilijke!
Bijna onmogelijk zelfs, maar als ik echt moet kiezen,
zeg ik: authentiek, uitzonderlijk en consequent.
Tijdens onze samenwerkingen ervaarde ik hem altijd
op die manier."
T-d: Kan je iets meer vertellen over de expo
Panamarenko: Come fly with me?
Jo: "Samen met Philippe (mede-curator Philippe Van
Cauteren, directeur van het S.M.A.K., red.) hadden
we meteen het idee om ons te beperken tot de
vlieg-tuigen en dus tot één van de kernmotieven
van Panamarenko’s kunst. Zijn fascinatie voor alles
wat te maken heeft met de menselijke droom van
het vliegen staat centraal. Panamarenko wilde
immers alle mogelijke vormen van vliegen door en
door begrijpen. En het thema sluit goed aan bij de
luchtmachtbasis en dus bij de geschiedenis van
Koksijde."

T-d: Wat zou Panamarenko van de locatie vinden?
Jo: "Panamarenko vond het heel belangrijk dat de
objecten maximaal tot hun recht kwamen.
Met de expo hebben we dit inzicht gerespecteerd.
De getoonde kunstwerken krijgen genoeg ruimte,
de historische schuur van Ten Bogaerde kan je zien
als een hangaar waarin de vlieg-tuigen klaar staan
om buiten te rollen en uit te vliegen. Daarnaast zijn er
tekeningen te zien, zodat we ook ruimte geven aan
de kracht van de verbeelding."

>> Een portret van Panamarenko - © Wim Van Eesbeek

Openingsuren expo
Panamarenko:
Come fly with me
Â Zondag tot vrijdag: 10 tot 18 uur
Â Zaterdag: 14 tot 18 uur
Â Maandag gesloten
Info: www.koksijde.be/Comeflywithme
Nocturnes (open tot 21 uur): dinsdag 12 en 26 juli,
9 en 23 augustus
Rondleidingen: schrijf je in via
www.koksijde.be/rondleidingen
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cultuurcentrum

CasinoKoksijde

O

m naar
uit te
kijken
najaar 2022

23.09
25.09
29.09
30.09
01.10
07.10
08.10
09.10
15.10
28.10
29.10
30.10
04.11
10.11
13.11
19.11
26.11
02.12
03.12
15.12
16.12
23.12

Michael Van Peel - Welcome to the Rebellion!
Ladysmith Black Mambazo
don Marsh V
Compagnie Cecilia - Once Upon a time in de Westhoek
Familiefestival Ridders & Acrobaten
Willy & Maandacht presenteren - The History of New Wave
Jérôme Bel / tg STAN - Dans voor actrice (Jolente De Keersmaeker)
Studio ORKA - Craquelé
Robrecht Vanden Thoren - Achteraf niet komen huilen
Singalong Met De Wim Opbrouck Singalong Songbook
Studio Orka - Pied de Poule
Studio Orka - Pied de Poule
Alice Reijs, Marthe-Geke Bracht, Lucas Van den Eynde & Tom Van Dyck - EX
aki
ZEITSPIEL klavierduo Rodyns & Callot - Bach Sessions
Meskerem Mees - Caesar Tour
Bas Birker - In blijde verachting
Gabriel Rios en vivo
Bruno Vanden Broecke & Valentijn Dhaenens / KVS - Jonathan
Nele Bauwens & The Whodads - Nele Bauwens swingt het jaar uit
Claudio Stellato - WORK
Bel Ayre - ‘A Canzone ‘e Partenope

www.casinokoksijde.be

casino

Schipgatsessies in het Duinenhuis
De Schipgatsessies ontstonden in coronatijden. Wegens groot succes staan deze zomer vier nieuwe
concerten klaar met 100 procent Belgisch én jong talent. Wanneer: in de zomervakantie, vier
dinsdagavonden op een rij, telkens om 20 uur. Plaats van afspraak? Het panoramisch dakterras van het
Duinenhuis, middenin de Schipgatduinen. Ronduit idyllisch met een zonsondergang als backdrop.
Een uitzicht van 360 graden op de duinen én de Noordzee. Tij-dingen licht twee optredens uit, lees meer op
www.tij-dingen.be

Douglas Firs op 26 juli
2020 was voor singer-songwriter Gertjan Van Hellemont aka Douglas Firs een erg emotionele rollercoaster.
Hij werd heen en weer geslingerd tussen verdriet door het verlies van zijn moeder en grootmoeder en
blijdschap omdat hij vader zou worden. In deze tweedstrijd schreef hij zijn album Heart of a Mother, een
krachtige plaat dat de uitersten van een oprecht hart blootgeeft.

Camille Camille op 9 augustus
In 2019 schopte de jonge Brusselse singer-songwriter Camille Willemart aka Camille Camille het tot in de finale
van De Nieuwe Lichting met haar prachtige stem. Haar moeder leerde haar gitaar spelen. Op 18-jarige leeftijd
trok ze vervolgens naar de Zuidkust van Engeland om er op straat te spelen. De natuur is een prominent thema
in haar nummers, evenals dromen, zelfreflectie en menselijke relaties. Haar zachte stem en dromerig oeuvre
brengen je naar hogere sferen.

De voorstellingen starten om 20 uur. Tickets kosten 15 euro. Reserveer op www.casinokoksijde.be of
058 53 29 99.
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Wil je graag Spaans leren praten?
Dan is deze cursus handig meegenomen.
De nadruk ligt op praktisch taalgebruik en
gesprekken voeren. De cursus bestaat uit
tien dinsdaglessen die plaatsvinden van
13.30 tot 15.30 uur. De eerste les start op
4 oktober (er is geen les op 13 december).
De laatste les is op dinsdag 20 december.
De lesgever, Cristian Walker, is
Spaanssprekend en dus de geknipte
persoon om deze cursus in goede banen
te leiden. Het is dan ook de bedoeling
om tijdens de lessen vooral Spaans te
spreken. Schrijf je vanaf 1 september in
aan de balie van de bibliotheek. Je moet
lid zijn van de bib, breng dus zeker je
identiteitskaart mee. Prijs van deze cursus?
50 euro

!TIP

Ook het Sociaal Huis biedt cursussen Spaans aan. Meer info daarover op p. 13 of www.tij-dingen.be

Zorg dat jij het mooist gekafte boek hebt
Hou woensdag 3 september alvast
vrij in je (school)agenda. Dan is het
tijd om creatief aan de slag te gaan
met je boekenkaften. Pak je boeken
en kaftpapier mee. Een illustrator
fleurt één gekaft exemplaar op met
een leuke illustratie.
Ben je benieuwd wie komt? Volg de
bib via Facebook of Instagram.
Je andere gekafte boeken mag je
zelf naar hartenlust versieren.
Kom tussen 14 en 16.30 uur naar de
bib en laat je creativiteit de vrije loop.
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boek in de kijker

Het lied van de bultrug
Soepel glijdt de pokdalige bultrug door de wateren. Zijn prachtige
gezang wordt gehoord, want ergens, in de oneindigheid van de
zee, zwemt zijn geliefde. Maar de bultrug weet ook dat de bodem
van de oceaan zal blijven trekken, dat op een dag die stille diepte
weer naar hem zal lonken. En dat het dan moeilijk zal zijn om koers
te houden.

Het lied van de bultrug vertelt je over het leven van deze
waterkolos. Tussen de weetjes door licht het boek een tipje van de
sluier over hoe we het gejammer, gejuich en gekreun van deze
oceaanreus kunnen begrijpen.
De theatrale teksten van Wim Opbrouck worden ondersteund
door de prachtige tekeningen van Bruno Vergauwen.
Op zoek naar meer boekentips? Die vind je op www.tij-dingen.be

Zoek je nog dat ene
boek om je collectie
aan te vullen?
Wil je enkele jeugdboekjes kopen
of ben je op zoek naar je favoriete
cd of dvd? Kom dan naar de
boekenverkoop van de bibliotheek.
Snuister tussen alle materialen
die je worden aangeboden aan
spotprijzen. Bovendien krijg je bij
aankoop van vijf items het zesde
gratis.
De boekenverkoop vindt plaats op
woensdag 6 juli (10 tot 12 en 14 tot
17 uur), donderdag 7 en vrijdag
8 juli (10 tot 12 en 15 tot 18 uur).
Afspraak in de Willem Elsschotzaal
(op de eerste verdieping).

buurt

Trap jezelf naar eeuwige roem
op het Silicovoetbaltornooi
Is voetbal iets voor jou? Dan hebben we de geknipte activiteit om de vakantie goed af te sluiten!
Op vrijdag 26 augustus organiseren de sportdienst en de buurtwerker een voetbaltornooi in de Silicobuurt
(Silicowijk, speelplein Molenstraat) van 14 tot 16.30 uur. Supporters zijn ook welkom! Leeftijd: 8-16 jaar.
Inschrijven? Mail naar chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be

Sportzomer Koksijde:
keicoole
activiteiten
Op dinsdag 9 augustus (10 tot
17 uur) komt Sport Vlaanderen
opnieuw naar Koksijde (Zeedijk
en strand, t.h.v. de Vredestraat).
Op het strand, de dijk en in het
water vinden toffe activiteiten
plaats zoals waterpolo, yoga,
muurklimmen en motocross.
En alles is gratis!
Meer weten?
Surf naar www.sport.vlaanderen
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Camping Cultuur…
bouwt 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.koksijde.be/campingcultuur

Deze activiteit is een samenwerking tussen Camping Cultuur en het
Abdijmuseum

milieu

Een teek gezien?
Vooral in de zomer is het opletten voor een beet
Vorig jaar werden meer dan 10.000 tekenbeten gemeld. Met de klimaatverandering stijgt ook het aantal
tekenbeten. Vooral in juni en juli slaat het venijnige zwart-bruine spinachtige beestje toe.
Teken zijn bloedzuigende parasieten, verwant aan mijten en spinnen. Ze zitten op lage begroeiing zoals
struiken en grassen. Voor haar ontwikkeling heeft een teek bloed nodig. Als een mens of dier in de buurt
komt, klampt de teek zich vast en zoekt ze een geschikte plek op het lichaam om enkele dagen bloed te
zuigen. Wanneer de teek volgezogen is, laat ze zich op de grond vallen. Sommige teken zijn besmet met
ziekteverwekkende bacteriën: de meest bekende en meest voorkomende is Borrelia burgdorferi die de ziekte
van Lyme veroorzaakt.
Ben je in aanraking geweest met hoog gras of struikgewas? Controleer je lichaam dan goed op teken.
Ontdek je een teek, verwijder die dan zo snel mogelijk. Om een teek te verwijderen gebruik je best een
speciaal tekentangetje.
Teken(beet)weetjes
Â Bijna één op de vijf personen die een tekenbeet meldde, had meerdere tekenbeten tegelijk.
Check dus goed je hele lichaam als je één teek vindt.
Â Een derde van alle tekenbeten loop je op in de tuin. Lees enkele tips om teken te weren uit je tuin in ons
online magazine.
Â Vooral kinderen en 50-plussers lopen risico: zij zijn het vaakst buiten.
Â Je verkleint de kans op een beet van een teek door bedekkende kleding te dragen.
Tip: je ziet teken trouwens beter op lichte kleding.
Â Er zijn meerdere soorten teken: in België gaat het (bijna altijd) om de schapenteek.

© Erik Karits

Lees meer op www.tij-dingen.be

Beleef natuur aan zee in
Natuureducatief centrum Duinenhuis
Zoek je échte natuurbeleving? Dan ben je welkom in het Duinenhuis, de thuishaven van Duurzaam Koksijde.
Talkrijke strand- en natuurgidsen nemen je graag mee op sleeptouw. Maak kennis met de wandel- en
gezinsactiviteiten, kijk naar de sterren op Soirée aan zee, pik een concert mee op het dakterras tijdens de
Schipgatsessies of kom naar onze fototentoonstelling Ons zonnestelsel en ver daarbuiten.
Vergeet de expo Souvenirs in het zand niet. Ontdek het natuureducatief centrum met een waaier aan
binnen- en buitenactiviteiten. In de zomervakantie is het Duinenhuis elke dag open.
Spreekuur in de natuur
Altijd al meer willen weten over de natuur? Dan nemen onze gidsen je deze zomer graag mee op pad.
Je hebt keuze tussen verschillende thema’s en natuurgebieden. Of het nu gaat over schelpen, mosdiertjes
of de plastic soup: je gaat hoe dan ook met leuke weetjes naar huis. Download de wandelkalender op
www.koksijde.be/duinenhuis
Voor het hele gezin
In juli en augustus kan je elke woensdag tussen 14 en 16 uur samen met je gezin een leuke activiteit volgen in
en rond het Duinenhuis. Wat denk je van een strandwandeling vol strand- en zeegeheimen? Zo leer je in geen
tijd het verschil tussen een kokkel of nonnetje. Of trek je schoenen uit en ga op stap met Ingeborg: één worden
met de natuur was nog nooit zo gemakkelijk.

Soirée aan zee op het dakterras
Het Duinenhuis beschikt over een uniek dakterras met een fantastisch zicht op de Schipgatduinen, de zee én
de sterren. In juli en augustus opent de sterrenwacht elke donderdagavond de deuren. Geniet eerst van een
prachtige zonsondergang met een drankje en dompel je nadien onder in hemellichamen, sterren en planeten.
Vanaf 20 uur bij helder weer.
>> Kom naar de Zonnekijkdag op 3 juli
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Het Duinenhuis gooit de deuren open
Op zondag 3 juli houden de Sterrenjutters hun
opendeurdag gekoppeld aan de jaarlijkse
Zonnekijkdag. Met speciale filters en bijzondere
telescopen ontdek je de zon op een veilige manier.
Bekijk het zonneoppervlak en ontdek hoe actief
onze zon is.
Fototentoonstelling
Ons zonnestelsel en ver daarbuiten
Al eens een ontplofte ster van dichtbij gezien?
De Sterrenjutters pakken uit met prachtige foto’s
en laten je kennismaken met onder andere het
melkwegstelsel en sterrennevels. En voor een leuke
herinnering aan je bezoek kruip je nadien in een
UFO voor een unieke selfie.
Concerten op het dakterras
Tijdens de zomermaanden wordt het dakterras vier
keer omgebouwd tot concertzaal.
Met rondom jou uitgestrekte duinen, zicht op
zee en de ondergaande zon. De Schipgatsessies
worden georganiseerd i.s.m. cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Meer info: www.casinokoksijde.be

Ken je de basisregels rond
afval en milieu?
Â Wanneer zet ik mijn restafval buiten?
Â Wat zijn de voordelen van een rolcontainer?
Â Waar mag je met je hond wandelen?
Lees de richtlijnen op www.tij-dingen.be

Ga met Renata naar het Wonderwoud op
4, 11, 18 en 25 augustus
Het Wonderwoud is een bosje vol struiken en bomen
met geneeskracht. Renata neemt je mee naar
die wondere wereld van natuurgeneeskunde en
volksverhalen. Afspraak aan de Jean Luypaertlaan
om 14 uur. Gratis. Geen reservatie nodig.

Volledig programma, openingsuren en praktische
info: www.tij-dingen.be
>> Activiteiten voor het hele gezin
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vereniging in de kijker

"Al 35 jaar organiseert
onze scouts de Beachparty"
Scouts Casa uit Oostduinkerke bloeit. Hun ledenaantal groeit
enorm de laatste jaren en met een nieuw scoutslokaal in het
vooruitzicht zal dat nog toenemen. Met 25 leiders en 208 kinderen
zijn ze ondertussen. De jongste leden zijn zes jaar oud, de oudste
zeventien. Tij-dingen sprak met Lukas Lecluyse en Tijs
De Ceuleners, trotse (groeps)leiders van deze bende scoutsers.
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Tij-dingen: Wat moeten de mensen verstaan onder scouts?
Lukas Lecluyse: "Voor ons staat bij scouting één iets centraal: zorgeloos
plezier. We proberen een evenwicht te vinden tussen avontuurlijke spelen
waar kinderen hun grenzen durven verleggen en groepsspelen, waarin
ze leren hoe ze respectvol met elkaar omgaan. Elke zaterdag bergen
onze leden hun technologische snufjes op en snuiven ze net als ons de
zilte buitenlucht op."
T-d: De Beachparty is terug van weggeweest? Kijk je er naar uit?
Tijs De Ceuleners: "Natuurlijk! De coronapandemie gooide flink wat roet
in het eten. Er kruipt best wat werk in het organiseren van de fuif, iets
wat we proberen te combineren met onze studies en met de dagelijkse
werking van onze jeugdbeweging. Toch zijn we blij dat we dit jaar nu
toch onze jubileumeditie organiseren. Al 35 jaar organiseert onze scouts
de Beachparty! We zijn een vaste waarde op het strand."
T-d: Heb je nog een leuke anekdote over de beachparty?
Lukas: "Een verhaal dat ik van horen vertellen heb... (lacht).
Blijkbaar moet er een editie geweest zijn dat de helft van de bar onder
water stond. Of het nu kwam door springtij of door een hevige storm,
ik weet het niet. Scouts zou geen scouts zijn mochten ze daar geen
creatieve oplossing voor bedacht hebben zodat de fuif toch doorging.
Broekspijpen oprollen en voortfuiven."
T-d: Jullie zijn heel afhankelijk van het weer. Ooit al overwogen om
een tent te zetten?
Tijs: "Elk jaar denken we daar wel eens over. De weergoden zijn ons
(zeker de laatste jaren) niet echt goed gezind. De realiteit is echter dat
een tent te veel geld kost en dat je dan snel zou vergeten op welke
prachtlocatie je staat te fuiven. We dachten ook al aan alternatieven:
een erg grote shelter of doek. Geen rendabele oplossingen."
T-d: Bekijken jullie de getijdentabel in Tij-dingen om te weten
wanneer het eb of vloed is?
Lukas: "Zeker, maar we zijn niet meer zo afhankelijk van de getijden.
Een bulldozer hoopt voor onze fuif het zand op aan de vloedlijn, zodat
we niet meer onderlopen. Herinner je nog mijn anekdote? (lacht)"
T-d: Jullie krijgen binnenkort een nieuw scoutslokaal? Wat is de
stand van zaken en waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
Tijs: "Onze werkgroep Nieuw Lokaal had een overleg met de
burgemeester en schepenen. De bouw start normaal in 2023. We konden
al enkele foto's van het ontwerp bekijken en die zijn veelbelovend.
Ons huidig lokaal is te klein voor ons ledenaantal en het gebouw heeft
ook zijn beste tijd gehad."
T-d: Heb je nog een boodschap voor de lezer?
Lukas: "Kom af, spring binnen en drink eentje op onze Beachparty!
We verwelkomen jullie graag op vrijdag 22 juli op onze 35ste editie."
>> Lucas Lecluyse (links) en Tijs De Ceuleners
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in woord en beeld
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1. Sam strijdt tegen pesters
De toneelvoorstelling Sam, een strijd tegen
pesters, is een bewerking van het gelijknamige
boek van de Diksmuidse auteur Tom Durie.
Het werd gespeeld door de laatstejaarsleerlingen
van de opleiding theater van StapWest.
Cultureel ambassadeur van Koksijde, Frieda
Vanslembrouck, regisseerde de voorstelling.

2. Opstartvergadering uitbreiding
Koksijde Golf ter Hille
Op dinsdag 31 mei vond de startvergadering
plaats rond de uitbreiding van Koksijde Golf ter
Hille met negen holes. V.l.n.r. herken je:
Eddy Lodewyckx (Antea), architect Tanguy
Oosterlinck, golfarchitect Jeremy Pern, directeur
Jan Deramoudt, burgemeester Marc Vanden
Bussche, Siska Stockelynck, Jan Parys
(CEO Antea), Alexander Maekelberg
(Antea–RUP), voorzitter Philippe Cammaert

3. Herdenking zoeaven op
pinkstermaandag
Op pinkstermaandag herdenken we de 8.000
Zoeaven die in de Westhoek stierven.
Deze mannen in opvallend uniform zijn eenheden
van het Franse koloniale leger. Je herkent hen
aan de rode ballonbroek, blauwe jas en de rode

chéchia (muts) met kwast. Tijdens WO I verbleven ze een
14-tal maanden in onze streek. Koksijde (vnl. in Quartier
Sénégalais) was hun tijdelijke thuis.

4. Gerhard Baumgartner is ereburger
Koksijde heeft er een nieuwe ereburger bij:
Gerhard Baumgartner. Hij was 29 jaar burgemeester van
het Oostenrijkse Bad Schallerbach waarmee Koksijde
verbroederd is. Deze verbroedering begon in 1955 en is
de oudste jumelage van Europa.

5. Wereldfietsdag in Koksijde
Het was Wereldfietsdag op vrijdag 3 juni.
Sportieve Koksijdenaars werden tijdens deze hoogdag
getrakteerd op nieuwe fietslichtjes ter hoogte van de
Burgweg. Op zaterdag 17 september is het Dag van de
Mobiliteit. Een oproep om het nieuwe fietsstratennetwerk
van Koksijde in te wijden.

6. Nieuwe lichting K-ambassadeurs
Veertien gidsen kregen op maandag 16 mei de officiële
titel van K-ambassadeur. Ze kregen een opleiding in
Koksijde en doorliepen een traject bij Escala (organiseert
opleidingen in de publieke sector). Een huldiging in
de Kokpit en een officieel diploma maken het plaatje
compleet. Proficiat aan onze nieuwe ambassadeurs.
Laat het gidsen maar beginnen.
Bekijk onze fotoalbums digitaal:www.koksijde.be/fotoalbum
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burgerlijke stand

Geboorten

Overlijdens

Helena Marrannes
Ieper, 9 april
dochter van Klaas en Iris Erlich

Annie Devos, 74 j.
†Koksijde, 24 april

Hanne Lips
Veurne, 16 april
dochter van Nick en Sara Broucke
Noud Struelens
Veurne, 22 april
zoon van Bernard en Ann-Sylvie
Schautteet
Charles De Coninck
Veurne, 27 april
zoon van Jonas en Liesbeth
Mackelbergh-Van Langenhove
Aymeric Dujardin
Veurne, 5 mei
Zoon van Gaël en Ella Fioen
Juliette Mares
Veurne, 9 mei
dochter van Jens en Lynn Defauw

Johan Provost, 81 j.
†Koksijde, 24 april
Jaak Andries, 82 j.
†Koksijde, 25 april
Geert Van Belle, 64 j.
†Anderlecht, 25 april
Joanna Smets, 94 j.
†Veurne, 28 april
Martha Becue, 95 j.
†Veurne, 29 april
Jean-Robert Comblez, 77 j.
†Veurne, 29 april
Katty Sinty, 54 j.
†Koksijde, 1 mei
Lucienne Alliance, 84 j.
†Veurne, 2 mei
Willy Matthys, 86 j.
†Koksijde, 4 mei

Huwelijken

Marcel Van Honacker, 90 j.
†Nieuwpoort, 6 mei

Mario Coffyn en Jasmin
Berberich
(6 mei)

Willy Van Elverdinghe, 76 j.
†Koksijde, 8 mei

Giovanni Cifelli en Sofie
Vanhalme
(20 mei)
Roeland Trooster en Charlotte
Mattheeuws
(21 mei)
Jozef Aertgeerts uit Heist-op-denBerg en Ann Dewitte
(25 mei)
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Guido Doom, 72 j.
†Koksijde, 12 mei
Marguerite Desender, 88 j.
†Koksijde, 13 mei
Herman Vieren, 87 j.
†Koksijde, 14 mei
Ingrid Duponcheel, 68 j.
†Koksijde, 19 mei

César Vereecke, 12 j.
†Koksijde, 21 mei
Serge Fleron, 63 j.
†Veurne, 22 mei
Jules Dorné, 89 j.
†Veurne, 24 mei
Georgette Lowie, 92 j.
†Veurne, 24 mei
Renée Vereecke, 95 j.
†Koksijde, 25 mei
Silvère Nevejan, 86 j.
†Nieuwpoort, 26 mei
Rita Robays, 75 j.
†Veurne, 24 mei
Christian Goffaux, 76 j.
†Veurne, 29 mei
Marie Louise Allewaert, 92 j.
†Koksijde, 26 mei
Charles Verbraeken, 89 j.
†Koksijde, 31 mei
Arlette Walckiers, 83 j.
†Brugge, 30 mei
Jozef Moelants, 84 j.
†Veurne, 1 juni
Marie Thérèse Sarrasin, 95 j.
†Koksijde, 2 juni
Michel Jansen, 65 j.
†Koksijde, 6 juni
Maria Stockelynck, 96 j.
†Koksijde, 7 juni

jubilea
Hedwig Vermeiren – Nicole Dierickx: 50 jaar getrouwd

Jean-Pierre Seghers – Monique Claus: 50 jaar getrouwd

Eddy Callewaert – Francine Viaene: 50 jaar getrouwd
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Willy Deventer – Rita Claus: 52 jaar getrouwd

Gilbert Ranson – Maria Thérèsia Senesael: 60 jaar getrouwd

Franciscus Lambaerts – Jaqueline Crols: 60 jaar getrouwd
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Herman Pylyser – Diana Mus: 60 jaar getrouwd

Emile Lelie – Jacqueline Vander Ghinst: 50 jaar getrouwd

Jozef Pattyn – Carine Viaene: 50 jaar getrouwd
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sportief aan zee

Sport aan Zee:
1 juni tot 25 september
De sportdienst pakt uit met het zomerprogramma Sport aan Zee.
In Sint-Idesbald (Lucionplein), Koksijde (ter hoogte van de
J. Jordaensstraat) en Oostduinkerke (naast het Astridplein) is er
sportaccommodatie op het strand. Je kan die vrij gebruiken.
Op elk strand vind je voetbalgoals en volleybalnetten. In Sint-Idesbald
kan je zelfs basketten. Neem zelf je bal mee.
Groepslessen
In juli en augustus zijn er ook regelmatig (op maandag-, woensdagen vrijdagvoormiddag) groepslessen zoals Zumba, Kids dance,
tai chi, yoga op verschillende locaties. Raadpleeg de
zomerbrochure, verkrijgbaar bij de dienst Toerisme of kijk op
www.tij-dingen.be voor het overzicht. Deelname is gratis.

De Sportzomer
Noteer dinsdag 9 augustus in je agenda en kom naar het strand
van Koksijde (Jordaensstraat) voor een hele dag boordevol toffe
sportinitiaties. Organisatie: Sport Vlaanderen. Gratis.

Sportsprokkels
Vanaf begin september: aanbod
seizoen 2022-2023
Begin september komt de
brochure uit met het nieuwe
sportaanbod. Daarin vind
je een overzicht van alle
sportmogelijkheden in onze
gemeente, voor alle leeftijden.
160 deelnemers op
sportdag voor 60-plussers in
Oostduinkerke
De sportdienst organiseerde op
donderdag 19 mei voor de vijfde
keer een sportdag voor 60-plussers.
Beweging, plezier en gezelligheid
stonden de hele dag centraal.
De 160 deelnemers leefden zich
uit in hun vertrouwde sporten
zoals netbal of fietsen, anderen
maakten kennis met iets nieuws
zoals Pickleball of mindfull walk.

Beach Run: strandloop
voor jong en oud
Mis de jaarlijkse Beach Run in Sint-Idesbald niet, de strandloop
voor jong en oud. De jeugd leeft zich uit over een afstand van 1 of
2 km, volwassenen kiezen tussen 5 of 10 km. Leg woensdag 13 juli
vast in je agenda.
Meer op www.tij-dingen.be over de jeugdjogging en de
massajogging voor volwassenen.
In de kijker: in Kapel Ster der Zee speel je voortaan pool,
snooker, darts en biljart. Lees alles over Snookerzaal Ster der Zee
in de online versie van dit magazine.

Koksijde loves tennis en padel
Primeur: internationaal padeltornooi (FIP RISE) van 11 tot 17 juli
De kwalificatiewedstrijden vinden plaats op de accommodatie van TC Koksijde. Voor de hoofdtabel zakken
de toppers af naar centercourt op het Theaterplein, een speciaal gebouwde panoramische kooi op een
unieke plaats vlakbij de zee. Prijzengeld: 7.500 euro. Er vinden ook exhibitiewedstrijden plaats met bekende
Vlamingen. Internationale topspelers - zowel dames als heren - uit Spanje, Frankrijk en Italië nemen het op
tegen onze nationale toppers. Lees meer op www.tij-dingen.be

Tennis in Koksijde: Flanders Ladies Trophy & Men’s Trophy Koksijde van
7 tot 21 augustus
Tennisliefhebbers verzamelen in Koksijde op het Theaterplein voor de Flanders Ladies Trophy
(25.000 dollar, 7 tot 14 augustus) en de 14e Koksijde Men’s Trophy (25.000 dollar, 14 tot 21 augustus).

evenementen

Heb je een Lego-steen
in je maag?
De beroemde Deense blokjes zijn terug!
Dirk Denoyelle en Amazings brengen unieke
kunstwerken! Tienduizenden stukjes vormen de basis
voor een buitengewone expo die loopt van 2 juli
t.e.m. 27 augustus in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Thema’s zoals muziek, comedy, natuur en dieren
komen aan bod.
Nieuw: de boomhut van Tom Waes
Blikvanger dit jaar is de boomhut van Tom Waes, uit
De Blacklist op Ketnet. Wat mag je nog verwachten?
Allerlei 3D-constructies, maar ook portretten van
beroemdheden. Deze adembenemende creaties
moet je gezien hebben! Inspiratie opgedaan?
Wie na het zien van de tentoonstelling zijn vingers
voelt jeuken, kan zich inschrijven voor één van de
workshops. Surf naar www.tij-dingen.be

Kinderworkshops
Vanaf dinsdag 5 juli tot donderdag 25 augustus
kan je (vanaf 6 jaar) bij ons terecht voor leuke
kinderworkshops. Deze workshops vinden plaats
tussen 10 en 12 uur en 15 en 16 uur: telkens
op dinsdag in Koksijde-Bad, op woensdag in
Oostduinkerke-Bad en op donderdag in Sint-Idesbald.
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Zzzzoek naar
de schat van Vlieg
Heel de zomer kan je terecht op
verschillende plaatsen om de schat
van Vlieg te zoeken: de bibliotheek, het
Abdijmuseum Ten Duinen, natuureducatief
centrum Duinenhuis, huisje Nys-Vermoote,
het Vanneuvillehuis en Kunstencentrum Ten
Bogaerde. Zodra je een zoektocht hebt
gedaan, krijg je een sticker op je schatkaart.
Heb je ze allemaal? Toon je volle schatkaart
in de bib en krijg een leuke prijs!

koksijde summer vibes

Q-Party

Lotto's muziekshow

Q-music en hun dj’s laten hun beste danshits op
jullie los op donderdag 7 juli! Place to be: Ster der
Zee om 20 (tot 2) uur. Het plein wordt omgebouwd
tot een outdoordansvloer tussen duinen en zee.

Â 20 juli: Nina Butera, Luc Steeno, Sergio & 2 Fabiola
(14.30-22 uur, Koksijde-Bad, Zeedijk t.h.v. Zoeaven)
Â 3 augustus: Laura Lynn, Luc Steeno, Willy Sommers
(14.30-22 uur, Sint-Idesbald)
Â 11 augustus: Dean, Camille, Willy Sommers
(14.30-22 uur, Oostduinkerke)

Beach Party
Met de tenen in het zand en met zicht op zee
genieten van een leuk feestje? Scouts Casa
Oostduinkerke organiseert opnieuw de Beach
Party op vrijdag 22 juli in Oostduinkerke.

Lighthouse
Op zaterdag 23 juli vindt het eendagsfestival
Lighthouse Party opnieuw plaats in Oostduinkerke.
Locatie? De site achter de Wave.

Night of The Proms Summer Edition
Op donderdag 28 en vrijdag 29 juli vindt de
derde editie van Night of the Proms Summer
Edition plaats. Op het programma staan bekende
nummers uit het lichtklassieke genre, afgewisseld
met pop- en rockmuziek. Presentator Bart Peeters,
Natalia, Umberto Tozzi, Kate Ryan, Katrina en
Metejoor vormen de line-up. Night of the Proms
Summer Edition vindt plaats in openlucht op het
kerkplein van Koksijde-Bad.

Helmgras Festival
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus wordt het
einde van de zomer gevierd op Helmgras Festival.
Het plein ter hoogte van Ster Der Zee wordt
omgebouwd tot een festivalterrein tussen duinen
en zee.

Internationaal Orgelfestival
Het Orgelfestival van Koksijde stelt de top van de
internationale orgelscène voor in de Onze-LieveVrouw ter Duinenkerk. Wanneer? Maandag 4, 11 en
18 juli - donderdag 14 juli (12 uur) - maandag 8 en
22 augustus. Aanvang telkens om 20 uur.
Organisatie: Orgelkring Koksijde.

Concert bandoeristenensemble Dzvinha
uit Lviv (Oekraïne)
Dit dameskoor speelt op 14 augustus om 20 uur in de
O.L.V. Ter-Duinenkerk.

Van Beethoven tot Bond… James Bond
Concert op zaterdag 23 juli (20 uur) in de
Sint-Idesbalduskerk.
Een fagotkwartet onder leiding van Dirk Noyen
brengt een muzikale cocktail van stijlen.
Info, ticketverkoop en details over de artiesten
(incl. updates): www.tij-dingen.be

er is nog meer!
zaterdag 2 en zondag 3 juli, Koksijde
BK Kunstvliegen – Belgisch kampioenschap
luchtacrobatie Koksijde en airshow
(10-18 uur) gratis na registratie op
www.westaviationclub.be (parking kost 5 euro per
voertuig), lees meer op p. 18

woensdag 3 augustus, Zeedijk Koksijde-Bad
(E. Terlinckplein)
Fortenbouwwedstrijd voor kinderen (start: 13.30 uur),
organisatie Shopping Koksijde, Cat. 7-10 en 11-14 jaar.
Gratis. Inschrijven: de dag zelf, individueel of per 5 –
contact: jeanclaude.depry@gmail.com

woensdag 6 juli, Koksijde
Opendeur Luchtmachtbasis (13-17 uur) met
vliegdemonstratie van o.a. NH90 Search and Rescue,
F16, Red Devils en A109

donderdag 4 augustus, Zeedijk Oostduinkerke
Fruitspringkastelenfestival en Familiedag vanaf 11 uur
met optredens van Piet Piraat (16 uur), 2 Fabiola
(18 uur) en Soul Brothers (20 uur)

maandag 11 juli, Zeedijk Oostduinkerke
Vlaanderen Feest! (vanaf 21.30 uur) met optredens
van Band of Musos met o.a. Ben Crabbé (De
Kreuners), Filip Bollaert en Eric Melaerts. Zondag 10 juli
vanaf 10.30 uur in de Witte Burg: officiële opening van
het feest met aansluitend receptie.

zondag 14 augustus, Oostduinkerke-Dorp
(brandweerkazerne)
Rommelmarkt (6 tot 17 uur)

donderdag 14 juli, Grardplein Sint-Idesbald
Bal Populaire (vanaf 20 uur): Sandra Kim met
liveband (gratis)
zaterdag 16 en zondag 17 juli, Wulpen
Wulps Weekend: Landelijk Feest & veeprijskamp met
kinderanimatie (zaterdag). Humoristisch aperitiefconcert,
kippenfestijn, straattheater, enz. (zondag)
Maandag 18 juli, Parking Ster der Zee
Belgian Beers Festival (& Cera – vanaf 14 uur) met
optredens van Camille, Dana Winner met Gene
Thomas en dj's Verhulst & Ilsen

zaterdag 20 augustus, Sint-Idesbald
Sint-Idesbald zingt (vanaf 19 uur) met een live band,
om 20.30 uur is er een massazangspektakel
dinsdag 23 tot vrijdag 26 augustus
Wandeltocht Vierdaagse van de IJzer met op
maandag een openingsmoment (18 uur, Astridplein)
Aftrap Vierdaagse op dinsdag (8 uur, plein
Sint-Niklaaskerk), www.vierdaagse.be
vrijdag 26 augustus, Ster der Zee
(Koninginnelaan-Prof. Blanchardlaan-Zeedijk)
International K9-Day: samenkomst politie, douane,
defensie en civiele veiligheid met o.a. hondendemo's

Alle details en uitgebreid
programma per event vind je
op visitkoksijde.be en
www.tij-dingen.be

Avondmarkten
Gezellig langs de kraampjes kuieren terwijl je geniet van de
ondergaande zon. Avondmarkten hebben een aparte sfeer en zijn
onlosmakelijk met de zomer verbonden.
Wanneer? Telkens van 16 tot 22 uur.
Â Donderdag 7 juli in Sint-Idesbald
Â Zaterdag 9 juli in Koksijde-Bad
Â donderdag 14 juli in Groenendijk
Â zaterdag 6 augustus in Koksijde-Bad
Â donderdag 11 augustus in Sint-Idesbald
Â donderdag 18 augustus in Groenendijk
Â donderdag 25 augustus in Oostduinkerke-Bad

Batjes in Koksijde-Bad tijdens Summerdeals
Kom langs tijdens het weekend van 20 en 21 augustus en geniet
van heel wat kortingen, leuke straatanimatie en randactiviteiten.
Kinderanimatie, livemuziek. Mis het niet. Een organisatie van de
handelaars van de Zeelaan.

Vuurwerken
Â maandag 11 juli om 23 uur in Oostduinkerke (Vlaamse feestdag)
Â donderdag 21 juli om 23 uur in de drie badplaatsen
(nationale feestdag)
Â zaterdag 20 augustus om 23 uur in Sint-Idesbald
(Sint-Idesbald zingt)

Markt op de zeedijken
Tijdens de zomervakantie vinden onze openbare markten plaats op
de Zeedijk. Dat is op dinsdag het geval in Oostduinkerke, op vrijdag in
Koksijde.

Wandel en fietsen:
special op
www.tij-dingen.be
Â Wandelzoektocht (dienst
Toerisme en VVV) en Escape
Game
Â Zoektocht voor kinderen:
ontdek de tekeningen van ons
schelpenvolkje
Â Fietszoektocht Woarist
Â Verken onze gemeente dankzij
het uitgebreid aanbod wandelen fietsroutes
Â Kuier door onze natuur i.s.m.
het Duinenhuis en Aquaduin
(brochure online)
Â Ga op stap met een
(erfgoed)gids en ontdek de
rijke architectuur van onze
gemeente

de fakkel

De fakkel van Koksijde:
Jozef Ameeuw
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.
Luc Vanacker kreeg de fakkel in juni en gaf
die door aan Jozef Ameeuw.
Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Jozef Ameeuw: "Ik ben afkomstig uit Veurne, maar
woon al lang in Koksijde. Ik ben geboren op 24 juni
1939 met de hulp van Madame Sigaar, zoals zovelen
van mijn generatie. Vroeger was ik voorzitter van
VVV Veurne-Ambacht om het toerisme in
Beauvoorde te promoten, maar dat is ondertussen
opgedoekt. Ik ben beheerraadslid van de Snuffelhoek
in het vroegere schoolgebouw van Beauvoorde,
beheerraadslid van het Bakkerijmuseum en lid van
de wetenschappelijke raad van datzelfde museum.
Ook ben ik nog lid van de Orde van Driekoningen en
bestuurs- en stichtend lid van Tussen IJzer en Schreve.
Een hele hoop dus. (glimlacht)"
T-d: Wat doe je dan om tot rust te komen?
Jozef: "Schrijven en kalligrafie. Ondertussen
publiceerde ik al een aantal boeken zoals De Molens
van Veurne-Ambacht, De Blauwe nunnen, Veurne in
de Grote Oorlog, 150 jaar geschiedenis van de lagere
school Immaculata en Het Veurne van toen. Ik schrijf
ook nog artikels voor uitgaven en kranten, zoals de
Dorpsgazette van Beauvoorde, de Gidsenkring en het
jaarschrift Tussen IJzer en Schreve. Ik ben nu trouwens
bezig met een artikel voor het jaarboek van 2023."
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Jozef: "Ik ben een verzamelaar. Onlangs schonk
ik een grote collectie aan het archief van de
gemeente: meer dan 30.000 foto's en postkaarten
van de Westhoek (Ieper tot Nieuwpoort) en ook
nog eens 8.000 dia's. Daarbij ook nog een hele
collectie foto's van molens en een collectie van
4.000 postkaarten over Frans-Vlaanderen. Zoals ik al
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zei, ben ik ook beheerraadslid van de Snuffelhoek in
Wulveringem. Dat is de grootste boekenwinkel van de
streek. Meer dan 40.000 boeken hebben we staan.
Zeker een aanrader."
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Jozef: "Iedere gemeente heeft iets unieks. Rust en
vakantiesfeer voor Koksijde. Telkens wanneer ik
van Veurne kom en de spoorweg kruis, voel ik mij
op vakantie. Precies alsof ik in een andere wereld
terechtkom."
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Jozef: "Ik ben al eens verhuisd, maar ik zou niet weten
waarom ik dat nog eens moet doen en naar waar.
Oostenrijk misschien of Ierland? Nee, ik zit hier goed.
Koksijde, dat is puur natuur."
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Jozef: "Ik geef de fakkel door aan Greta Cambier.
Ik bewonder haar voor haar sociale inzet en ook voor
al het werk dat ze doet voor het jumelagecomité."
Lees meer op www.tij-dingen.be

Getijden juli

Volgende editie
Â Erfgoed boven op Open Monumentendag
Â Week en Dag van de Mobiliteit op 17 september
Â Fake news is verleden tijd dankzij onze bibliotheek

Koning fiets heerst op de
Dag van de Mobiliteit
Exclusief: rij het gloednieuwe
fietsstratennetwerk van onze
gemeente in op 17 september.
Start om 10 uur, met je fiets natuurlijk,
aan de hoek van de Polderstraat en
de Noordzeedreef. Fiets mee langs
de as van fietsstraten tot aan het
gemeentehuis.
Schrijf je nu in via
www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
Daarna vindt een receptie plaats op het Theaterplein met
uiteraard een hapje en een drankje. Laat je fiets gratis
graveren.
Tip: neem van 14 tot 18.30 uur deel aan verschillende
workshops in en rond het gemeentehuis.

Gemeente info
Zeelaan 303 - 8670 Koksijde - 058 53 30 30 - info@koksijde.be
Tij-dingen ging in druk op 16 juni.
Met wijzigingen na die datum kon de redactie geen rekening houden.

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

dag
vr
1
za 2
zo 3
ma 4
di
5
wo 6
do 7
vr
8
za 9
zo 10
ma 11
di
12
wo 13
do 14
vr
15
za 16
zo 17
ma 18
di
19
wo 20
do 21
vr
22
za 23
zo 24
ma 25
di
26
wo 27
do 28
vr
29
za 30
zo 31

hoogwater
03:20 en 15:37
03:48 en 16:02
04:18 en 16:31
04:52 en 17:07
05:33 en 17:50
06:23 en 18:44
07:25 en 19:51
08:34 en 20:59
09:38 en 22:02
10:39 en 23:03
11:40
00:02 en 12:36
00:56 en 13:26
01:46 en 14:13
02:33 en 14:57
03:20 en 15:42
04:07 en 16:29
04:58 en 17:19
05:53 en 18:14
06:51 en 19:11
07:49 en 20:09
08:48 en 21:11
09:53 en 22:20
11:10 en 23:37
12:15
00:36 en 13:03
01:20 en 13:43
01:57 en 14:17
02:30 en 14:46
02:58 en 15:12
03:26 en 15:38

laagwater
09:47 en 22:13
10:14 en 22:44
10:47 en 23:21
11:26
00:03 en 12:12
00:52 en 13:04
01:47 en 14:04
02:45 en 15:08
03:46 en 16:13
04:50 en 17:22
05:55 en 18:30
06:57 en 19:29
07:52 en 20:21
08:42 en 21:08
09:28 en 21:54
10:13 en 22:40
10:58 en 23:26
11:44
00:13 en 12:30
00:59 en 13:18
01:53 en 14:11
02:50 en 15:13
03:54 en 16:32
05:11 en 17:56
06:23 en 18:57
07:18 en 19:45
08:02 en 20:45
08:37 en 20:59
09:05 en 21:28
09:29 en 21:56
09:58 en 22:28

Getijden augustus
dag
hoogwater
laagwater
ma 1
03:56 en 16:09
10:34 en 23:05
di
2
04:30 en 16:44
11:12 en 23:44
wo 3
05:09 en 17:24
11:53
do 4
05:52 en 18:10
00:25 en 12:35
vr
5
06:43 en 19:05
01:11 en 13:24
za 6
07:46 en 20:15
02:05 en 14:26
zo 7
08:59 en 21:29
03:10 en 15:39
ma 8
10:12 en 22:42
04:19 en 16:55
di
9
11:25 en 23:52
05:32 en 18:15
wo 10
12:28
06:44 en 19:19
do 11 00:50 en 13:16
07:42 en 20:10
vr
12 01:37 en 13:58
08:29 en 20:54
za 13 02:20 en 14:39
09:12 en 21:37
zo 14 03:02 en 15:21
09:54 en 22:19
ma 15 03:46 en 16:04
10:35 en 23:02
di
16 04:32 en 16:50
11:17 en 23:46
wo 17 05:21 en 17:38
11:59
do 18 06:12 en 18:29
00:30 en 12:42
vr
19 07:05 en 19:24
01:16 en 13:29
za 20 08:01 en 20:24
02:09 en 14:28
zo 21 09:06 en 21:37
03:10 en 15:43
ma 22 10:31 en 23:10
04:23 en 17:16
di
23
11:49
05:52 en 18:32
wo 24 00:15 en 12:39
06:57 en 19:24
do 25 00:58 en 13:17
07:42 en 20:03
vr
26 01:33 en 13:48
08:15 en 20:34
za 27 02:02 en 14:15
08:40 en 21:02
zo 28 02:30 en 14:41
09:06 en 21:31
ma 29 02:59 en 15:10
09:38 en 22:05
di
30 03:30 en 15:43
10:14 en 22:42
wo 31 04:05 en 16:19
10:52 en 23:20
Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Internationaal padeltornooi
(FIP RISE Koksijde): 11-17 juli
De kwalificatiewedstrijden vinden plaats op de
accommodatie van TC Koksijde.
Voor de hoofdtabel zakken de toppers af naar
centercourt op het Theaterplein, een speciaal
gebouwde panoramische kooi op een unieke
plaats vlakbij zee.
Mis het niet.

