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Koksijde kiest
voor kids.

Jij ook?

nostalgisch koksijde

Ontdek ons onroerend erfgoed dankzij
Koksijdeverbeeldt.be

Billenkarren na de
Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog zit
de verhuur van billenkarren in de
lift. In het assortiment zien we naast
verwijzingen naar legervoertuigen
ook sport- en luxewagens.
De twee Oostduinkerkse jongens
op de foto testen de nieuwe
modellen uit. Op de achtergrond
zie je het vissershuisje op het
Astridplein dat heel lang dienst
deed als toerismekantoor.
Opvallend is ook de rij
geparkeerde Citroën Tractions die
toen heel populair waren.
Nog altijd populair
Go-carts en billenkarren spreken
nog altijd tot de verbeelding van
jong en oud. Wie reed nog nooit
in een billenkar langs de dijk?
Ondertussen heb je heel wat
elektrische go-carts waarmee
kinderen tussen de wandelaars
slalommen.

Wist je dat onze drie badplaatsen elk een eigen billenkarrenroute
hebben? Bekijk ze op www.tij-dingen.be/billenkarrenroutes
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
De zomer is voorbijgevlogen en de schoolboeken
zijn ondertussen al vanonder het stof gehaald.
September betekent voor veel kinderen en jongeren
een nieuwe start. Ook voor onze gemeente brengt
september letterlijk en figuurlijk een frisse wind.
Dag van de Mobiliteit en Open Monumentendag:
twee toppers die de nazomer extra schwung geven.

>> De burgemeester wenst alle kinderen een goede start van het
schooljaar

Tij-dingen: Open Monumentendag is elk jaar een
voltreffer. Dit jaar zijn er ook een paar bijzondere
activiteiten?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Dat klopt.
Het thema is duurzaamheid en zo komen twee
organisaties in beeld die me nauw aan het hart
liggen. Aquaduin, waarvan ik voorzitter ben en
Brouwerij Sint-Idesbald. De brouwerij verovert stilaan
haar plek op de internationale bierkaart. Je ziet het
brouwproces terwijl je van het bier proeft.
Dan heb je vlakbij ook nog de expo van
Panamarenko die ondertussen al duizenden
bezoekers lokte. Een expo die letterlijk hoge toppen
scheert. Aquaduin is op veel vlakken een pionier
en iedereen kent de iconische blauwe kraan in de
duinen. Het lijkt evident dat er water uit de kraan
stroomt, maar het is zeker de moeite om het proces te
bekijken van hoe het water wordt gefilterd.
Aquaduin kijkt altijd vooruit en dat is ook de reden
waarom het de enige watermaatschappij is die de
komende jaren haar prijzen niet verhoogt. Ons water
is niet alleen lekker, het blijft betaalbaar."
T-d: Zaterdag 17 september, de Dag van de
Mobiliteit, belooft een primeur?
Burgemeester: "Inderdaad. Dan geven we
het startschot voor ons fietsstratennetwerk: van
Oostduinkerke tot Sint-Idesbald. Mensen vragen
me soms waarom er zoveel fietsiconen worden
geschilderd op straat.

In het begin moeten we natuurlijk extra sensibiliseren,
na verloop van tijd raken de fietsstraten wel
ingeburgerd. Fietsen wordt alsmaar belangrijker. Het is
niet alleen gezond, het is ook goed voor het milieu,
je bespaart energie en zo rijden minder auto's rond."
T-d: In september zetten de sportclubs hun deuren
open. Koksijde is sowieso een sportgemeente?
Burgemeester: "De Keizer der Juniores op
18 september is altijd de moeite waard om te volgen.
Jonge toppers die het tegen elkaar opnemen in
de straten van Koksijde. De sportcompetities keren
terug: voetbal, basket en hockey om er een paar te
noemen. Vooral de jongeren die aan hockey doen,
haal je er gemakkelijk uit op weg naar hun training,
niet alleen omdat ze al hun uniform aan hebben,
maar ook omdat de stick uit hun sporttas steekt."
T-d: September is een maand waarin kinderen
centraal staan en dat niet alleen op de eerste
schooldag. In Koksijde zijn er ook veel activiteiten
voor hen?
Burgemeester: "Ja, het wordt een drukke maand
voor hen en dus mag er ook extra verstrooiing zijn:
Baaldje Kids, Oostduinkerke Kids, Kermis Groendijk en
Kermis Oostduinkerke. Dankzij onze fietsstraten raken
ze alleszins veilig op school. Ik wens iedereen een
goed schooljaar toe."
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bestuur

Hou onze gemeente
proper en blijf
hoffelijk
Hondenpoep moet je altijd opruimen.
Op de stoep, op het strand of in de
graskant. Overal.
Baasjes moeten daarom steeds in het
bezit zijn van een hondenpoepzakje.
Onze gemeente heeft een
netwerk hondenpoepbuizen
naast de traditionele openbare
straatvuilnisbakjes uitgebouwd.
Zo raak je op 90 procent van ons
grondgebied je hondenpoepzakje
binnen de driehonderd meter
kwijt. Je zakje dumpen in de goot,
in de straatkolk of in de natuur is
vanzelfsprekend verboden.
Uitzondering voor mensen met een
visuele beperking
Mensen met een visuele beperking
die op een hond vertrouwen om hen
door het verkeer te leiden, vallen niet
onder deze verplichting. Zij kunnen
immers niet zien waar de hond zijn
behoefte deed. Ook mensen die
een hond nodig hebben om hen te
begeleiden (bv. rolstoelpatiënten) zijn
vrijgesteld.
6

Nieuwpoortsteenweg:
vernieuwen van
kabels en leidingen
Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure
voor de herinrichting van de Nieuwpoortsteenweg.
Ter voorbereiding van de wegenwerken starten
de nutsmaatschappijen vanaf 15 september met
het vernieuwen van kabels en leidingen tussen de
Hazebeekstraat en de Hof ter Hillestraat. Doorgaand
verkeer blijft mogelijk, er worden wel verkeerslichten
geplaatst. Dit kan voor wat hinder zorgen.
Meer info vind je op
www.koksijde.be/mobiliteit-en-wegenwerken/
wegenwerken

"We doen ons best
om mensen preventief te benaderen"
Gemeenschapswachten zijn voor burgers het eerste veiligheidsaanspreekpunt in een gemeente. Ze zijn
bevoegd voor veiligheid en preventie en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.
Wat doet een gemeenschapswacht?
Â Informeren: burgers inlichten en helpen
de weg veilig te gebruiken
Â Sensibiliseren: veiligheid en
criminaliteitspreventie
Â Begeleiden: kinderen, scholieren of
mensen met een beperking veilig door
het verkeer loodsen
Â Preventief optreden: geweldloze
aanwezigheid om conflicten te
beperken
Wat doet een
gemeenschapswachtvaststeller?
Het takenpakket is hetzelfde als dat van
een gemeenschapswacht, met twee extra
bevoegdheden:
Â Vaststellen van feiten die aanleiding
geven tot een gemeentelijke
administratieve sanctie (GAS)
Â Vaststellen van inbreuken op
gemeentelijke retributiereglementen

Tij-dingen sprak met gemeenschapswachtvaststellers
Jens Mares en Arne Goderis. Lees het volledig interview op
www.tij-dingen.be
Tij-dingen: Wat houdt jullie job precies in?
Jens Mares: “Onze hoofdtaak is preventief aanwezig zijn in het
straatbeeld en ook de inwoners, tweedeverblijvers en toeristen
sensibiliseren. We bieden een luisterend oor en helpen waar
nodig of verwijzen door."
Arne Goderis: "Een tweede grote brok is sensibiliseren en dat
is heel ruim: van het achterlaten van afval tot het oversteken
over zebrapaden. Zonder met het vingertje te wijzen.
Wij werken samen met alle scholen in onze gemeente.
Samen met de politie organiseren wij voetgangers- en
fietsexamens voor schoolkinderen."
Jens: “Wat wij ook dagelijks doen, is vakantietoezicht.
Mensen die op vakantie gaan, geven dit door. Wij controleren
dan hun woning en als we iets verdachts zien, melden we dat
aan de politie. Los daarvan doen we ook dagelijks onze ronde
in inbraakgevoelige wijken.”
Arne: "GAS-boetes horen er ook bij. Dat gaat van sluikstorten
tot verkeersboetes. We proberen wel altijd eerst te praten voor
we een bekeuring geven.”

Gemeenschapswachten herken je aan hun paarse jas met logo. Gemeenschapswachtvaststellers hebben daarnaast ook de band met het woord vaststeller aan de rechtermouw.
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oksijde kort

Oproep: wie heeft meer info
over De Zeegalm?
Herken je iemand op de foto?
Of heb je meer info over De Zeegalm?
Bezorg dat aan onze dienst Archief:
archief@koksijde.be We vermoeden
dat De Zeegalm een groepje was
binnen de gemeentelijke harmonie
Coxyde, dat alleen vissers- en
zeemanslieden bracht. Ze waren in elk
geval actief in de jaren 30.
Bekijk de foto in groter formaat op
www.tij-dingen.be

Radioamateurvereniging
Koksijde in de ether

Heb jij deze zomer ook
genoten van de Koksijdse
bloemen?
Onze groendienst haalde alles uit de
bloemenkast om onze gemeente
deze zomer op te fleuren.
Prachtige borders, kleurrijke
bloembakken en schitterende
bloemperken. Een paradijs voor
mensen en bijen.
Op www.tij-dingen.be vind je
een selectie foto's van onze
huisfotograaf. Koksijde is dan ook
terecht een bloemengemeente.
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September is een belangrijke maand
voor onze zendamateurs. Op 3 en
4 september vindt de Internationale
velddag plaats (Tepelhoornstraat
Oostduinkerke). 24 uur lang moeten
radioamateurs wereldwijd contact
maken met collega's. Het doel?
Aantonen dat in noodgevallen
zendamateurs autonoom kunnen
communiceren. Een tweede
belangrijk moment op 18 september:
de nationale Molencontest.
Van 8 tot 12 uur promoten ze de
Belgische molens in binnen- en
buitenland. Plaats van afspraak?
De Zuid-Abdijmolen.

Awel, de luisterlijn voor kinderen en
jongeren, zoekt beantwoorders
Onzeker of het wel bij je past? Awel, 't is een
match! Of je nu een echte huismus bent, een
lange slaper, gekke unicorn, klusser of professor.
Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren
van thuis uit, wanneer jij wil. Een diploma is niet
belangrijk, luisteren wel. Word beantwoorder.
Surf naar www.awel.be voor alle info.

Showkorps El Fuerte
behaalde goud op het
wereldmuziekconcours
in Kerkrade (Nederland)
El Fuerte werd uitgeroepen tot beste
slagwerkgroep van het tornooi.
Lennert Schreel was de beste tamboermajoor. Hij is naast Europees kampioen ook
wereldkampioen. Als enige Belgische groep
nam El Fuerte twee gouden medailles en
één superieure beker mee naar huis.
El Fuerte nam deel in de discipline
Mars First Division.

Geef bloed en red
mensenlevens
Sinds de coronacrisis is er
een terugval van het aantal
bloeddonoren. Vandaar nog eens
een warme oproep: geef bloed.
Â Oostduinkerke, zaal Witte Burg
(Witte Burg 92): woensdag
21 september (17-19.30 uur)
Â Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne
(Strandlaan 128): woensdag
28 september (17.30-20.30 uur)
Ook in december organiseert
het Rode Kruis van Koksijde
inzamelmomenten.
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senioren

Hou je hersenen fit:
levenslang leren voor senioren
Waar kunnen Koksijdse senioren terecht om hun kennis uit te breiden en zich bij te scholen? Op (bij)leren staat
geen leeftijd. Wil je up-to-date blijven en je op alle vlakken bijscholen?
Leren helpt je om zelfstandig te blijven, je mentaal gezond en fit te voelen en mee te zijn met nieuwe
ontwikkelingen. Voor ouderen die bewust willen bijleren, bestaat een ruim aanbod aan educatieve activiteiten
en voorzieningen. Koksijde geeft specifieke opleidingen voor senioren. Je leert werken met de smartphone of
iPhone of je breidt je taalkennis uit. Ook je algemene kennis verruimen kan perfect.
Benieuwd naar ons aanbod? Kijk op www.tij-dingen.be of neem contact op met:
Â Bibliotheek Koksijde: koksijde.bibliotheek.be of 058 53 29 53
Â Cultuurcentrum CasinoKoksijde: www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99
Â Seniorenconsulent katleen.calcoen@koksijde.be of 058 53 43 42

Drie voordelen van levenslang leren
Â Je lichaam en geest zijn beter in vorm wanneer je kiest om een opleiding of cursus te starten. Er is een
positief effect op je hersencellen en het verscherpt je mentale alertheid. Het houdt je hersenen jong.
Â Je bent actief bezig en je maakt hormonen aan (serotonine is het gelukshormoon), wat je algemeen
welzijn en gezondheid verhoogt. Doordat je perspectief krijgt op de toekomst, kan je ook moeilijkere
situaties beter aan en daardoor word je minder snel ziek.
Â Op sociaal vlak ga je vooruit omdat je nieuwe mensen ontmoet, vrienden maakt, gelijkgestemden
tegenkomt en eenzaamheid tegengaat.
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Lessen tai chi voor
senioren: doe mee
Tai chi werkt goed als valpreventie, bevordert de
energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde
bloedsomloop en is rustgevend voor lichaam en geest.
Een manier van bewegen waardoor je volledig tot jezelf
komt.
Iedereen kan meedoen bij tai chi voor senioren. Ook fysieke
beperkingen zijn geen probleem. Je bevordert een grote
mate van lichamelijke ontspanning, je bouwt er spierkracht
mee op en het is een manier van fit bewegen.
Bovendien is het leuk om doen. Een vrijwilliger van het
Sociaal Huis, Marc Suwier, is lesgever tai chi en begeleidt je
met veel enthousiasme.

Wil je andere
mantelzorgers
ontmoeten?
Zorg je voor een hulpbehoevende partner,
kind, ouder of kennis? Of heb je dat vroeger
gedaan en is je geliefde ondertussen
overleden? Dan ben je welkom in
mantelzorgcafé De Luisterschelp.

De lessen voor beginners starten op woensdag
14 september van 10.30 tot 11.30 uur en op donderdag
15 september van 9 tot 10 uur in het VIP-lokaal van het
sportpark in Koksijde-Dorp (dat ligt aan de achterkant van
het zwembad). Je betaalt twee euro per les.

Grijp je kans om andere mantelzorgers te
leren kennen. Wissel ervaringen uit of trek
een paar uurtjes uit voor jezelf. Afspraak op
maandag 5 september om 14 uur in zaal
De Brug (Sociaal Huis).

Schrijf je in via katleen.calcoen@koksijde.be of 058 53 43 42.
Lees het volledig programma (ook voor gevorderden) op
www.tij-dingen.be

Schrijf je in via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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stapwest

Wil je een podiumkunstenaar worden?
Ga dan naar StAPwest
Een enthousiast team leerkrachten geeft kinderen, jongeren en volwassenen alle kansen om zich artistiek,
creatief en vakkundig te ontplooien. Volg een cursus muziek, woordkunst & acteren of dans.
Voor kleuters van 5 jaar (3e kleuter)
Ben je 5 jaar oud en hou je van beweging en dansen? Dan ben je van harte welkom in de nieuwe lessenreeks
Kleuterdans. Op een speelse manier werk je aan de juiste ballet- en danstechnieken.
Voor kinderen van 6 en 7 jaar (1e en 2e leerjaar): Podiumkriebels en Kunstkriebels
In Podiumkriebels leer je gedichtjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen en spelen op kleine slaginstrumenten.
Hou je ook van boetseren, schilderen en tekenen? Dan is Kunstkriebels iets voor jou.
Voor kinderen vanaf 8 jaar (3e leerjaar): lessen muziek, woord & acteren of dans
Kies voor muziek en leer het instrument van jouw dromen bespelen. Of doe je liever iets rond taal? Dan is
woord & acteren iets voor jou. Je leert articuleren en de klanken juist uitspreken. Ga je voor dans? Mooi.
Je leert werken op kracht, coördinatie, lenigheid, ruimtegevoel en muzikaliteit.
Voor jongeren en volwassenen
Voor muziek kan je terecht in de tweede graad voor (jong)volwassenen. Al vanaf het eerste jaar leer je het
instrument van jouw keuze bespelen. Wil je werken aan een vlotte en mooie spreektaal? Moet je voor je werk
of hobby regelmatig speechen of vergaderingen voorzitten en wil je dat op een welsprekende manier doen?
Redenen genoeg voor een cursus woordlab.
Proeflessen en opendeur
Van 1 tot 24 september ben je welkom voor een gratis proefles muziek, woord of dans. Reserveren hoeft niet,
de meest recente uurroosters vind je op www.stapwest.be
Tip: op zondag 11 september gooit de academie de deuren open. Kom proeven van muziek, woord en dans
in talrijke workshops. Locatie: Veurne, Noordstraat 18, tussen 13 en 17 uur.
Inschrijven (t.e.m. 30 september) en meer info: www.stapwest.be & www.tij-dingen.be
Contact: stapwest@koksijde.be – 058 33 56 01 – Helvetiastraat 47/2
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jeugd

Nieuwe groepsopvang in
Oostduinkerke zoekt drie
kinderbegeleiders
Heb je een groot hart voor kinderen? Wil je samen met andere
collega’s werken in een opvang? Dan is deze job wat je zoekt.
Bovendien krijg je ondersteuning van de dienst Kinderopvang.
Wat houdt de job in?
Â Je vangt kinderen van 0 tot 2,5 jaar op in een nieuwe
opvanglocatie in Oostduinkerke.
Â De opvang groeit uit tot een tweede thuis voor baby’s en
peuters: kwaliteit en zorgzaamheid zijn heel belangrijk.
Â Je biedt kinderen een veilige en geborgen omgeving.
Ze moeten zich goed voelen.
Â Elk kind krijgt emotionele en educatieve ondersteuning van
jou en je brengt structuur aan in hun dag.
Â In samenwerking met de dienst Kinderopvang denk je na hoe
je de opvang verbetert.
Wat bieden we aan?
Â Een voltijdse functie (of zelf te bepalen volgens een goede
werk-privébalans).
Â Je werkt onder het statuut van onthaalouder met een fiscaal
vrijgestelde vergoeding.
Â Je krijgt ondersteuning vanuit de dienst via huisbezoeken en
andere contactmomenten.

Versterk ons team
Dien nu je kandidatuur in
(met cv en motivatiebrief):
onthaalouders@koksijde.be
De deadline is 15 september.
Nog meer info nodig? Kom dan naar
één van de infomomenten, de data
krijg je wanneer je je cv indient.
Of neem contact op: 058 51 80 74 of
onthaalouders@koksijde.be
(Nathalie Leleu of Miet Loones).
Lees meer op www.tij-dingen.be
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welzijn

Kom uit je kop: 10 september is
Werelddag Suïcidepreventie
Elk jaar worden veel mensen getroffen door suïcide in hun omgeving. Naast ernstige gevolgen voor het
individu en de naasten, heeft suïcide ook een grote weerslag op de maatschappij. Daarom blijft het
noodzakelijk om mentale gezondheid bespreekbaar te maken want iedereen speelt een rol in het voorkomen
van suïcide.
Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceerde de campagne Kom uit je kop. Hoewel de
actie zich voornamelijk tot mannen richt, zijn de tips voor iedereen bruikbaar.
Â
Â
Â
Â
Â

Herken signalen en neem ze ernstig
Praat erover
Bied hulp aan
Houd contact en betrek de omgeving
Moedig professionele hulp aan

Wereldwijd steken we op 10 september om 20 uur een kaarsje aan om overleden dierbaren te herdenken,
maar ook om getroffen familieleden en vrienden te steunen. Koksijde moedigt iedereen aan om deel te
nemen aan deze actie.
Heb je vragen over zelfdoding, wil je met iemand praten of maak je je zorgen om iemand? Dan kan je gratis
en anoniem chatten op www.zelfmoord1813.be of www.tele-onthaal.be
Bellen kan op de nummers 1813 (Zelfmoordlijn) of 106 (Tele-Onthaal).
Preventief aan je mentale gezondheid werken? Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid bieden
we interessante activiteiten aan. Hou de volgende editie van Tij-dingen in de gaten.
Wil je meer weten over de Werelddag Suïcidepreventie? Surf dan naar www.tij-dingen.be
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abdijmuseum ten duinen

Mooie aanwinst voor
het Abdijmuseum:
schilderij abt
Campmans
Op het werk staat een biddende Bernard
Campmans, geknield aan een bidbank bij de
geopende kist van de zalige Idesbald. Het blazoen
en het motto Deo Duce [God als gids], onderaan
rechts in het schilderij, zijn duidelijke verwijzingen
naar deze abt. Op 18 november zie je het nieuwe
schilderij voor het eerst live.
Het schilderij is gemaakt in olieverf op een houten
paneel. Een exacte datering is moeilijk, want
de naam van de schilder en het tijdstip waarop
het werd geschilderd, ontbreken. Het werk hing
decennialang in een familiekapel in Wallonië en
verkeerde bij de verwerving, in 2021, in slechte staat.
Bij de restauratie bleek de houten drager gelukkig
nog in goede conditie, vooral de verflaag was
er slecht aan toe. Restauratie was nodig om de
verflaag te fixeren en de lacunes aan te vullen.

© Frederik Cnockaert

Het paneelschilderij is 56,8 cm hoog en 27,8 cm
breed. Het is een andere voorstelling in vergelijking
met de gekende portretten van abt Bernard
Campmans. Hij trad aan het einde van de 16e eeuw
in als monnik onder abt Laurentius Van den Berghe
en was afkomstig uit Douai (Frankrijk).
De gemeenschap verbleef dan al op Ten Bogaerde.
Over de ouderdom weten we dus weinig.

Ouder schilderij op de achterkant
Het lijkt erop dat voor dit schilderij een ouder paneel
opnieuw werd gebruikt, want op de achterzijde staat
een afbeelding van de Heilige Catherina (bekijk
de achterzijde op www.tij-dingen.be). Ook hier
ontbreken concrete aanwijzingen over de schilder of
de periode waarin die afbeelding tot stand kwam.
Stijlkenmerken doen vermoeden dat het om een
17e- of 18e-eeuws werk gaat. Restaurateur Frederik
Cnockaert vond bij de restauratie van het paneel
geen sporen terug van onderliggende afbeeldingen.

Misschien dat verder onderzoek met röntgenfoto's en
pigmentanalyses zorgt voor een preciezere datering.
Lees het volledig artikel - met extra foto's - op
www.tij-dingen.be
Het werk is voor het eerst te zien op de
studienamiddag De grisailles en het
kunstpatrimonium van de Duinenabdij op
18 november in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Noteer die datum nu al in je agenda.
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open monumentendag

Leer Koksijde nog beter kennen
op zondag 11 september
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen.
Mooi meegenomen: alle activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is meestal verplicht via www.koksijde.be/omd22
Tij-dingen selecteerde enkele toppers, surf naar www.tij-dingen.be voor het volledige overzicht.
Het thema dit jaar? Duurzaam erfgoed.

Ten Bogaerde: erfgoed en hedendaagse
kunst in dialoog

Exclusieve rondleiding in de
duinpolderovergang Ten Bogaerde

Tijdens deze rondleiding maak je kennis met de
geschiedenis van dit vroegere uithof van de
Duinenabdij. Je bezoekt ook de expo Panamarenko Come Fly With Me in de vroegere middeleeuwse schuur.

Marc Leten (Agentschap Natuur en Bos) neemt je op
sleeptouw in het natuurgebied Belvedère,
één van de laatst bewaarde duin-polderovergangen
in Vlaanderen.

Rondleiding om 13.30 en 17 uur, vrij bezoek expo
tussen 10 en 18 uur
Ten Bogaerdelaan 12

Huisbrouwerij Sint-Idesbald: erfgoed aan
je lippen
Wist je dat de Koksijdse Duinenabdij al in de 16e
eeuw een Brouwerie had? Deze traditie zetten we nu
verder in de historische varkensstallen van de site Ten
Bogaerde. In het café krijg je een unieke kijk op de
brouwinstallatie, het werkterrein van meesterbrouwer
Patrick De Waele.
Rondleidingen om 11.30 uur en 14 uur
Ten Bogaerdelaan 12b
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Rondleiding van 14 tot 15.30 uur
Parking Carrefour & Brico, Robert Vandammestraat

Aquaduin: pionier op het vlak van
hergebruik
Samen duurzaam werken aan water voor een
kwaliteitsvolle en solidaire samenleving is de
kernopdracht van deze watermaatschappij.
Tijdens de rondleiding krijg je uitleg over hoe
Aquaduin dat aanpakt. Reserveren is niet nodig.
Rondleidingen om 14 en 16 uur, vrij bezoek tussen
13 tot 17 uur
Doornpannestraat 2, Koksijde

Bezoek het waterproductiecentrum Sint-André
Het waterproductiecentrum werd in 1960 opgericht, maar ondertussen is dit station, ontworpen door ingenieurarchitect Carl Steyaert, niet meer in gebruik. Twee jaar geleden kreeg het een opknapbeurt zodat je het kan
bezoeken. Een aanrader.
Vrij bezoek tussen 13 en 17 uur
Doornpannestraat 2, Koksijde

Nog meer Open Monumentendag
in onze gemeente
Â Bezoek het Huisje Nys-Vermoote (rondleidingen
om 11 en 16 uur, vrije bezoekuren (10-18 uur)
Â Duinenhuis: tentoonstelling Souvenirs in de duinen
(vrije bezoekuren van 10-18 uur)
Â Fietssafari: ruim 22 kilometer langs de mooiste
plekjes in onze gemeente (start om 9.45 en
13.45 uur)
Â Abdijmuseum: themaopstelling Merovingen in
Koksijde (14-18 uur, inschrijven niet nodig)
Â Rondleiding De Duinenabdij, een hele
onderneming (10.15 en 14.30 uur)
Â Beklim de Zuid-Abdijmolen (10-18 uur, inschrijven
niet nodig)
Surf naar www.koksijde.be/omd22 en schrijf je in.
Lees meer details op www.tij-dingen.be

Schrijf je in voor de boekvoorstelling
Gaston Lejeune. Een halve eeuw
architectuur in Koksijde
Op zaterdag 10 september om 11 uur stellen
Joeri Stekelorum, Michel Piérart en Linda Ticket
hun boek voor in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Wie wil, kan het boek ter plaatse aankopen en
laten signeren. Praat gerust nog wat na tijdens de
aansluitende receptie. Reserveer vóór 7 september
via www.koksijde.be/voorstelling-boek-lejeune of
058 53 34 40

Erkenning socioculturele
verenigingen
Zoals elk jaar kunnen alle socioculturele
verenigingen een aanvraag tot erkenning
en subsidiëring indienen via onze
aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop
wordt beoordeeld, loopt van 1 juli 2021
tot 30 juni 2022. Bezorg de documenten
aan de dienst Cultuur en Erfgoed tegen
maandag 31 oktober.
Â Reglement en documenten:
www.koksijde.be/subsidiesverenigingen
Â Info: cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40
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Hoe herken je nepnieuws of fake news?
Je hebt zeker al gehoord van de begrippen nepnieuws en desinformatie. Maar wat betekenen ze?
Hoe herken je nepnieuws en hoe ga je ermee om? In september leer je daar alles over in de bib.

Expo Fake News
Dankzij een tentoonstelling ontdek je hoe cijfers, beelden
en taal worden gebruikt om jou op het verkeerde been te
zetten. De expo loopt van vrijdag 2 t.e.m. woensdag
28 september en ontdek je tijdens de openingsuren van de
bib.
Lezing Wat is nepnieuws?
Bekijk je het nieuws kritisch genoeg? Hoe herken je
nepnieuws? Waarom is het gevaarlijk? Op al je vragen krijg
je op donderdag 8 september om 20 uur een antwoord.
Inschrijven kost 3 euro (niet-leden: 6 euro) en doe je via
koksijde.bibliotheek.be of in de bib. Spreker Annelore Deprez
is hoofddocent journalistiek aan UGent
Workshop Fake News
In deze workshop voor professionals, leraren en vrijwilligers
zoek je de waarheid. Wat is fake news? Waarover gaat deep
fake? Wat is een filterbubbel? Je krijgt tools, tips en bronnen
om echt nieuws te herkennen. Wanneer? Donderdag
15 september van 19 tot 21.30 uur in de Willem Elsschotzaal
(eerste verdieping van de bibliotheek). Inschrijven is gratis en
doe je via koksijde.bibliotheek.be of in de bib.

Kom naar de
boekvoorstelling MORS
van Rob Kindt
MORS is het tweede boek van kersvers
K-Ambassadeur Rob Kindt. Het vertelt het
levensverhaal van het gezin van Jean
d’Etampes, stiefzoon van de Bourgondische
hertog Filips de Goede en zijn echtgenote
Jacqueline d’Ailly, voornaamste hofdame van
hertogin Isabelle van Portugal.
Op 13 september om 19 uur neemt Rob Kindt
je mee terug in deze fascinerende wereld
van bijna zes eeuwen geleden. De toegang
is gratis, inschrijven is niet nodig. Lees het
interview met Rob op p. 20 en 21.
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Jeroen Olyslaegers
komt naar de bib…
… en jij kunt hem ontmoeten. Op woensdag
21 september om 20 uur vertelt hij over zijn boeken,
zijn schrijfproces en zijn leven als auteur. Na de
romans Wij (2009) en Winst (2012) zette Olyslaegers
met Wil (2016) de kroon op zijn trilogie over onze
ontspoorde tijd. Zijn laatste boek, de historische
roman Wildevrouw, brengt het Antwerpen van de
16e eeuw tot leven.
Schrijf je in (verplicht) via koksijde.bibliotheek.be of
aan de balie van de bib. De toegang kost 3 euro
(niet-leden betalen 6 euro).

Laat je verwennen
in de bib
Op zaterdag 1 oktober legt de bib jou in de watten. Je krijgt én
een attentie én een fijn programma voorgeschoteld.
9.30–11.30 uur: Ken jij het Schelpenvolkje?
Ze slapen in schelpen en zijn piepklein. Dompel je onder in de
wereld van het Schelpenvolkje: luister naar het verhaal, teken,
schilder en zing. Voor kinderen van 6 t.e.m. 10 jaar.
Gratis inschrijving via koksijde.bibliotheek.be
14–16.30 uur: High tea theedegustatie met theesommelier
Carol Bailleul
Kom uitgebreid ruiken, proeven en genieten van een perfect
gezet kopje thee en ontdek de wondere wereld van de high tea
met bijpassend lekkers.
14–16.30 uur: 1,2,3,4 chapeautje van papier…
In de creaworkshop Joupaux ga je met kranten en een
nietjesmachine tekeer. Je hoeft je niet in te schrijven, spring
gewoon binnen in de bib. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

De bib stelt voor:
Vrouwenvoetbal
door Pieter-Jan
Calcoen
Wist je dat vrouwenvoetbal tussen
1921 en 1971 verboden was?
Koksijdenaar Pieter-Jan Calcoen
schreef, samen met Tessa Wullaert,
het boek Vrouwenvoetbal.
Op 27 september om 19 uur schetst
hij in de bib van Koksijde het
(vaak frustrerende) parcours van
het vrouwenvoetbal. De toegang is
gratis, inschrijven is niet nodig.
Op www.tij-dingen.be lees je het
interview met Pieter-Jan Calcoen.
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k-ambassadeur en schrijver

"De boekvoorstelling geeft me de kans om
extra smeuïge details over de Bourgondiërs
te vertellen"
De Bourgondiërs spreken nog altijd tot onze verbeelding.
K-ambassadeur Rob Kindt schreef het boek MORS met als basis
een historisch verhaal dat het leven schetst van de familie
d’Etampes, hooggeplaatste hovelingen aan het hof van Filips de
Goede en Isabelle van Portugal. Op 13 september stelt Rob zijn
boek voor in de bib, maar Tij-dingen kon hem nu al strikken voor
een gesprek.
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Tij-dingen: MORS is een fictief verhaal, maar wel gebaseerd op historische gebeurtenissen?
Rob Kindt: "Dat klopt. MORS heeft een historisch verhaal als basis dat het leven schetst van
de familie d’Etampes, naaste medewerkers aan het hof van Filips de Goede en Isabelle van
Portugal. Het is een Ikarosverhaal: ze leven op de hoogste toppen van de maatschappij
van toen, maar belanden in het diepste dal. Een diepmenselijk verhaal dat ook iemand als
wielrenner Frank Vandenbroucke beleefde. In MORS komen de personages tot leven, ze praten
met elkaar of gaan in interactie. Hun leven vertoont extreme uitwassen en dan vraag je je af
wat zoiets doet met een mens, hoe hij of zij daarop reageert. Die verklaring zoek ik in een fictieve
krimi met drie moorden en een onverwachte ontknoping."
T-d: De Bourgondiërs waren gekend voor hun luisterrijke feesten, vond je daar veel info over
terug?
Rob: "Aan MORS ging zes jaar bronnenonderzoek vooraf, met voorop drie Franse doctoraten
die alle uitgaven van de hertogen nauwkeurig beschreven. Voeg daar de twee voornaamste
kroniekschrijvers van toen bij en je krijgt een schat aan gegevens. MORS beschrijft dankzij hen
in detail het fameuze Banket van de Fazant uit 1454, het grootste feest dat hertog Filips ooit gaf
en waar de familie d’Etampes een belangrijke rol speelde. Dan heb je ook nog het huwelijk van
Jean en Jacqueline in 1436, integraal betaald door de hertogen. De cover is een schilderij dat
Marnix Beirlandt maakte voor dit boek. Het kleed van de dame op de cover is hetzelfde kleed
dat ze droeg op het openingsfeest van dit huwelijk."
T-d: Er hangt een Koksijds tintje aan je boek: een voorwerp uit het Abdijmuseum?
Rob: "Dat voorwerp staat prominent op de cover: het wapen dat een belangrijke rol speelt in de
krimi. Het is een couillette, een klootjesdolk of nierdolk. De couillette komt uit de collectie van het
abdijmuseum en paste perfect binnen het verhaal. Daarom kreeg die een belangrijke rol."
T-d: Je bent ook K-ambassadeur. Je hebt dus een goede band met onze gemeente?
Rob: "Uiteraard. En die band wordt alsmaar sterker. Mijn echtgenote en ik huurden hier voor
het eerst een vakantieverblijf zo’n veertig jaar geleden. Vijf jaar geleden kochten we een
appartement en zo raken we steeds meer gehecht aan Koksijde. Dit is nu eenmaal een plek
waar je niet anders kan dan je jeunen. Me kandidaat stellen om K-ambassadeur te worden, was
een logische stap. De belangstelling voor geschiedenis en erfgoed was er altijd al en dus wilde ik
me inzetten voor de uitzonderlijke site van de Duinenabdij."
T-d: Op 13 september stel je jouw boek voor in onze bibliotheek. Kijk je daar naar uit?
Rob: "Als je een boek schrijft, dan doe je dat in de hoop dat het veel lezers krijgt. Ik kijk er dus
zeker naar uit om het verhaal van dit boek te vertellen. De nadruk zal liggen op de making off,
het verhaal van hoe dit boek ontstaan is en dat geeft me de kans om extra smeuïge details over
de Bourgondiërs te vertellen. Zaken die het boek niet haalden."
T-d: Staat er al een volgend boek op de planning?
Rob. "Misschien wel. Een nieuwe historische roman die zich afspeelt eind zestiende eeuw, in
de tijd dat de monniken de abdijsite verlieten om een nieuw onderkomen te vinden in Ten
Bogaerde. Iemand die net als ik vanuit Ingelmunster in Koksijde terecht kwam, en hier abt werd,
zou de centrale figuur kunnen worden. Maar de research hiervoor moet ik nog opstarten.
Nog niet voor meteen dus. (glimlacht)"
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

MORS is uitgegeven door Bibliodroom en telt 267 pagina’s. Het is te koop in elke
boekhandel, ook online. Wil je een gesigneerd exemplaar? Stuur dan een mail naar
rob.kindt@telenet.be Of kom naar de boekvoorstelling op 13 september.
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dag van de mobiliteit

Koning fiets heerst op
de Dag van de Mobiliteit
Exclusief: rij het gloednieuwe fietsstratennetwerk van onze gemeente in op zaterdag 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: Noordzeedreef, Hannecartbos,
Loze Vissertjespad, Piet Verhaertstraat, Witte Burg, Guldenzandstraat, Sint-Andréstraat, Van Maldeghemstraat,
Pylyserlaan, Abdijstraat, Middenlaan, Van Buggenhoutlaan, Ranonkellaan, Duinenkranslaan, P. Delvauxlaan,
Pannelaan, Albert Nazylaan, Tennislaan en Ter Duinenlaan
Daarna vindt een receptie plaats op het Theaterplein met uiteraard een hapje en een drankje. Schrijf je nu
in via www.koksijde.be/dagvandemobiliteit Ook verenigingen zijn meer dan welkom.
Tip: laat je fiets gratis graveren.

Neem in de namiddag deel aan workshops in en rond het gemeentehuis
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Fiets je schilderij
Dode hoek
Fiets graveren
Verkeersparcours
Workshop fiets repareren
Infostand rond knelpuntberoep van fietsenmaker
Ontdek de fietstassen van cultuurcentrum CasinoKoksijde
Buck-e
Testkaravaan
Retrofietsen

Van 14 tot 18.30 uur. Meer info? 058 53 34 35 of technischbureau@koksijde.be

Duidelijke visie uitgewerkt
door deskundigen
Voor de uitwerking van het fietsstratennetwerk
werd een beleidsplan opgemaakt met de hulp
van experten. Zij selecteerden de meest geschikte
straten. Voor automobilisten zijn er in elke fietsstraat
uitwijkmogelijkheden, zo zijn fietsstraten aangename
plekken voor alle weggebruikers.
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Wat zijn de regels in een fietsstraat?
In een fietsstraat zijn fietsers uiteraard de belangrijkste bestuurders, maar gemotoriseerde voertuigen mogen er
ook rijden. Hou dan wel rekening met de regels.
Het begin van een fietsstraat herken je aan het verkeersbord (zie foto op p.22). De fietsstraat loopt vanaf het
bord tot aan het volgende kruispunt.

Fietsers
Â Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat een eenrichtingsstraat is.
Â Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook of rechterhelft innemen, als het om een straat met verkeer in
beide richtingen gaat.
Â Fietsers mogen elkaar wél inhalen in een fietsstraat.
Â Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.
Bestuurders van motorvoertuigen (bv. automobilisten)
Â Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat.
Â Bestuurders mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.
Speedpedelecs
Â Speedpedelecs mogen wél andere fietsers inhalen in een fietsstraat.
Â Speedpedelecs mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.
Voorrang
Â In fietsstraten geldt de normale voorrangsregeling op kruispunten.
Â Op kruispunten (zonder verkeerslichten of -borden en zonder agent), geldt de voorrang van rechts. Elke
bestuurder (ook een fietser) moet voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen op een
kruispunt (behalve op rotondes of als de bestuurder uit een verboden rijrichting komt).
Lees alle regels op www.tij-dingen.be
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19-20.30 uur: Bibliotheek Koksijde
Boekvoorstelling MORS van Rob Kindt, gratis, blz. 20-21

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

14-16.30 uur: Sociaal Huis

Dinsdag 6 september

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

Maandag 5 september

17.30 uur: Oostduinkerke, Nieuwpoortsteenweg
Kermis Groendijk, blz. 42

6-18 uur: Wulpen
Rommelmarkt: Dijk en Kortestraat

Zondag 4 september

16.30-18 uur: Sint-Idesbalduskerk
Eucharistieviering, bloemenhulde en optocht naar Grardplein Plechtigheid Canadese soldaat, blz. 42

14-16.30 uur: bibliotheek
Kaftnamiddag voor lagereschoolkinderen met illustrator
Veerle Derave

9-12 uur: Wulpen (start: Veurnekeiweg, aankomst:
Dorpsplaats)

Zondag 18 september

13-18 uur: Koksijde-Bad, rond het gemeentehuis
Dag van de Mobiliteit, blz. 22-23

10-12 uur: Oostduinkerke, Polderstraat-Noordzeedreef
Dag van de Mobiliteit: infietsen van de fietsstraten, blz. 22-23

Zaterdag 17 september

19-21.30 uur: Bibliotheek Koksijde
Workshop Fake News i.s.m. Linc vzw, gratis, blz. 18

9-12 uur: NAVIGO-museum
Vissersmis en bloemlegging op het erepark voor op zee
gebleven vissers

Donderdag 15 september

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Illusions Perdue
www.casinokoksijde.be/programma

Woensdag 14 september

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

9-12 uur: Wulpen
Wielerwedstrijd (tijdrit voor beloften), Flanders Tomorrow
Tour, blz. 31

10.30-18 uur: Sint-Idesbald
Attracties voor groot en klein op Baaldje Kids, blz. 43

Dinsdag 13 september

Zaterdag 3 september

UiT in Koksijde - Lees de volledige agenda op www.tij-dingen.be

september

6.45-20 uur: Parking Vrijheidstraat, Oostduinkerke
Daguitstap: twee heerlijke tochten door het Pajottenland,
historisch Halle binnenste buiten en bezoek aan de

14.30-17 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde Galloperstraat 48
Lezing Uw leven is van u door Griet Op de Beeck
Organisatie August Vermeylen Fonds (5 euro koffie
inbegrepen, leden: 3 euro)
Contact & reservatie Maurits De Picker 0477 29 38 37,
depicker.maurits@skynet.be

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

Donderdag 29 september

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Drive my car
www.casinokoksijde.be/programma

Woensdag 28 september

19-20.30 uur: Bibliotheek Koksijde
Boekvoorstelling Vrouwenvoetbal van Pieter-Jan Calcoen,
gratis

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

Dinsdag 27 september

Concert Ladysmith Black Mambazo
www.casinokoksijde.be/programma

scheu
r
mij uit
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www.tij-dingen.be/agenda

18-21 uur: Oostduinkerke (start: Vrijheidstraat)
Wielerwedstrijd Kermiskoers Oostduinkerke, blz. 30

Maandag 12 september

10-18 uur: Koksijde-Oostduinkerke
Open Monumentendag, blz. 16-17

9.30-11.30 uur: Oostduinkerke-Dorp
Bloemenhulde en eucharistieviering herdenking Bevrijding
Oostduinkerke, blz. 42

Zondag 11 september

7-16 uur: Oostduinkerke-Bad, Zeedijk t.h.v. Astridplein
Brocante vintage tweedehands en kunstmarkt,
info: dewilde.a@telenet.be

Zaterdag 10 september

18.30-20.30 uur: Bibliotheek Koksijde
Boekenavond!
Gratis, inschrijven op www.koksijde.bibliotheek.be/
boekenavond

Vrijdag 9 september

20–21.30 uur: Bibliotheek Koksijde
Lezing Wat is nepnieuws? van Annelore Deprez (6 euro,
leden: 3 euro), blz. 18

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

Donderdag 8 september

14-16.30 uur: Silicowijk, Koksijde-Dorp
Camping Cultuur presenteert Tussen twee vuren
en Kubbtornooi
Info: www.koksijde.be/campingcultuur

Woensdag 7 september

Groepswandeling Zitbankenroute
info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Cultuurcentrum CasinoKoksijde: het overzicht lees je
op www.casinokoksijde.be/programma
Wetenschappelijke nascholing UGent-Koksijde
Meer info op blz. 44. Surf naar www.casinokoksijde.be/
programma
Duinenhuis: programma van het Natuureducatief
centrum vind je op koksijde.be/duinenhuis.

10.30-18 uur: Oostduinkerke-Dorp
Attracties voor groot en klein op Oostduinkerke Kids, blz. 43
16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be
Zondag 25 september
20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde

Digidokters
10 en 24 september (10-12 uur) – vraag je sessie aan via
koksijde.bibliotheek.be

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

Markt in onze gemeente
op vrijdag in Koksijde-Bad van 8 tot 13 uur in de Zeelaan
elke dinsdag in Oostduinkerke van 8 tot 13 uur op de
Zeedijk

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

Kermis in Oostduinkerke: van 10 tot 15 september: blz. 42

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

10-18 uur: Fun Shopping

zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober

9.30-17 uur: Bibliotheek Koksijde
Verwendag, blz. 19

zaterdag 1 oktober

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert don Marsh V
www.casinokoksijde.be/programma

lambiekbrouwerij Lindemans in Vlezenbeek.
Org. De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum vzw
i.s.m. modelbouwclub De Dissel en K.B.F.Z. (55 euro - leden:
50 euro). Info: luc.vanmassenhove52@gmail.com

7-16 uur: Koksijde-Bad, Zeelaan, Theaterplein en zijstraten
Brocante vintage tweedehands en kunstmarkt,
info: dewilde.a@telenet.be

Zaterdag 24 september

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Comedy Welcome to the Rebellion! Michael Van Peel
www.casinokoksijde.be/programma

Vrijdag 23 september

20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film The Duke
www.casinokoksijde.be/programma

20-21.15 uur: Bibliotheek Koksijde
Literaire ontmoeting met Jeroen Olyslaegers
(6 euro, leden: 3 euro), blz. 18

Woensdag 21 september

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

Dinsdag 20 september

15-19 uur: Strandbar Beach Village
Feestelijke Indian Summer, inschrijven en meer info:
gezinsbondkoksijde@gmail.com of www.gezinsbondkoksijde.be

15.30-17.30 uur: Koksijde (start en aankomst t.h.v. Cinema
Koksijde, Ter Duinenlaan)
Wielerwedstrijd (rit 3) Keizer der juniores, lees meer op blz. 30

Wielerwedstrijd (tijdrit 6 km) Keizer der juniores, blz. 30

milieu

Dronken vogels en een bacterie als
huisgenoot: ontdek onze duindoorn
In de herfst, wanneer oranje bessen de duinen kleur geven, valt duindoorn het meest op. Je kunt de zurige
lucht van de bessen, die rijk zijn aan vitamine C, zelfs ruiken. Wist je dat alleen de vrouwelijke struik van de
duindoorn bessen draagt?
Wie in het najaar wandelt door de duinen komt ze
ongetwijfeld tegen: de duindoorn. Dit is een grote
struik met grijsgroene blaadjes en oranje bessen.
Die bessen worden door veel trekvogels gegeten.
Ze zijn rijp net op het moment dat duizenden lijsters en
andere zangvogels de duinen passeren op weg naar
hun overwinteringsgebieden.
Ook bastaardsatijnvlinders houden van duindoorns.
Ze leggen hun eieren op de plant. Groepen rupsen
spinnen cocons en leven daarin tot ze verpoppen.
Soms zit een duindoornplant helemaal vol met die
witte spinsels.
Dronken vogels
Vogels die in het najaar langs onze kust trekken,
zoals de kramsvogels en de koperwieken, eten
de duindoornbessen op. Deze vogels zijn vanuit
Scandinavië op weg naar warmere streken in
Zuid-Europa en sterken aan door het eten van
duindoorn- of vlierbessen. Als de bessen goed rijp
zijn, gisten ze. Je komt dan dronken kramsvogels of
koperwieken tegen in het duingebied.
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Bacterie als huisgenoot
Heel bijzonder is dat de duindoorn samenleeft met
een bacterie. Deze bacterie zit in kleine knolletjes aan
de wortels van de plant. De bacterie bindt stikstof
uit de lucht en geeft dit door aan de duindoorn
als voedingsstof. Omgekeerd maakt de duindoorn
suikers uit zonlicht en koolzuurgas aan en geeft die
door aan de bacterie. Deze vorm van samenleven
noemt symbiose. Zowel de bacterie als de duindoorn
hebben er voordeel bij en ze zitten elkaar niet in de
weg.
Tussen je boterham of als aperitief
De oranje bessen zijn wat zuur van smaak en rijk aan
vitamine C. Je kunt er jam van maken, maar hoe je
de bessen plukt, is een vak apart. De truc is een paar
takjes met bessen afknippen, die in de vriezer leggen
en na het invriezen haal je de bessen er makkelijk af.
Wist je dat de Koksijdse likeur Duno gemaakt is op
basis van duindoornbessen?

Duindoorn geeft goede bescherming
Duindoorn groeit een halve meter per jaar.
Daarom heeft de struik, net als helm, geen last
van stuivend zand. De duindoorn is bekleed met
stervormige schubjes en die beschermen de plant
tegen verdamping. De schubben schermen de struik
af van direct zonlicht. Ze zijn met lucht gevuld en
geven de struik de grijs-zilverachtige kleur.

Een groep duindoornstruiken is meestal afkomstig uit
één ouderplant. Ondergrondse wortelstokken zorgen
voor nieuwe planten. De groep bestaat dan uit
stekken van één plant en de struiken zijn of vrouwelijk
of mannelijk.
Lees meer op www.tij-dingen.be

Bron: Stichting Duinbehoud (Marc Janssen)
Wortelknolletjes op duindoorn
Duindoorn is een belangrijke plant voor het duin,
want hij brengt via wortelknolletjes stikstof in de
bodem. Die meststof gebruikt duindoorn deels
zelf, maar er blijft voldoende over om de groei van
andere planten mogelijk te maken. In de buurt van
duindoorns zie je dan ook vaak dichte vlierbosjes en
een bodembegroeiing van brandnetels en braam.
De duindoorn vormt zo een belangrijke schakel in de
duinlevensgemeenschap. De bessen en bladeren
dienen als voedsel voor planten en dieren.
De doornige struiken bieden een schuilplaats
voor wild (reeën) en een broedplaats voor veel
vogelsoorten. De plant is voor de vorming van de
wortelknolletjes afhankelijk van een bacterie.
Er worden geen knolletjes op oudere wortels gevormd
en oudere wortels vormen geen jongere worteldelen.

!TIP

Bessenwandeling op zaterdag
24 september van 14 tot 16 uur.
Zuid-Abdijmolen (J. van Buggenhoutlaan). Gratis,
maar schrijf je wel in: duinenhuis@koksijde.be
Een herboriste toont je welke bessen je beter met
rust laat.

>> Kramsvogels eten graag duindoornbessen
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duinenhuis

Laatste kans: mis de fototentoonstelling
Ons zonnestelsel en ver daarbuiten niet
Al eens een ontplofte ster van dichtbij gezien? De Sterrenjutters
Koksijde pakken uit met prachtige Deepsky-foto’s en laten je zo kennis
maken met onder andere het melkwegstelsel en sterrennevels.
En voor een leuke herinnering aan je bezoek kruip je in een UFO voor
een unieke selfie.
De expo is nog open tot 11 september. De toegang is gratis

Duinenhuis,
souvenirs in het
zand
Heb je je altijd al afgevraagd
hoe het Duinenhuis is terecht
gekomen in het midden van
het duinengebied? Wil je
meer weten over de bouw,
de eigenaars en de vroegere
functie? Dan ben je welkom op
deze permanente expo.

!TIP

Het leven op het strandhoofd:
wandeling op zondag
18 september van 14 tot 16 uur.
Start: Prof. Blanchardlaan, Ster
der Zee (aan het kunstwerk).
Gratis, maar schrijf je wel in:
duinenhuis@koksijde.be

Trek de sterren
naar je toe
Vanaf september opent de
sterrenwacht opnieuw elke
tweede en derde vrijdag de
deuren voor waarnemingen
door de telescoop.
De sterrenwacht is alleen open
als het niet bewolkt is. Meer info
op www.desterrenjutters.be
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Wist je dat jouw gft zorgt
voor groene energie?
Afvalintercommunale IVVO verwerkt jouw groente-, fruit- en tuinafval (gft) uit de groene containers tot
compost. Tijdens dit proces wordt er ook groene energie geproduceerd.

Compostering met energierecuperatie
De vergistings- en composteringsinstallatie van
IVVO verwerkt gft-afval tot compost. Dat proces
wekt biogas op dat wordt omgezet in warmte en
elektrische energie.
Koop je compost op het Milieupark
De compost, gemaakt met de gft uit de groene
containers, wordt verkocht in de Parkshop (betalen
met bancontact). Gebruik de zogenaamde
topdressing om je gazon in het voorjaar van een
fijn laagje te voorzien. Zo bescherm je je grasmat
en geef je het bodemleven onder je gazon een
stimulans.
Hou je gft-container of keukenemmer proper
De Parkshop verkoopt papieren zakjes die passen
in het keukenemmertje dat bij de container werd
geleverd. Ook voor de kleinste containers (van 40 l)
zijn er zakken beschikbaar. Let op met biologisch
afbreekbare zakjes in kunststof. Die zijn niet
composteerbaar, papieren (brood)zakken wel.

Zelf composteren
In de parkshop kan je ook compostvaten kopen.
Door zelf te composteren, bespaar je op vervoer en
afval. Composteren is eenvoudig en vraagt weinig
inspanning. Composteren is eigenlijk doen wat de
natuur altijd al gedaan heeft: de natuurlijke kringloop
zijn gang laten gaan.
Lees op www.tij-dingen.be nog meer tips en wat
je wel of niet in de groencontainer gooit. Of kijk op
www.koksijde.be/groenafval

Zorg dat er geen fruit- en
groentestickers in je gft zitten
Die stickers kunnen niet worden gecomposteerd
omdat het niet mogelijk is om die uit de compost te
halen. Dat zorgt voor vervuiling.
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sport

Word seingever en
leid onze koersen
in goede banen
Een wielerwedstrijd telt veel
seingevers. Zij hebben de
belangrijke taak om het parcours
te bewaken tijdens onze
koersen. Bij elke zijstraat en op
elk kruispunt staat een seingever
die ervoor zorgt dat niemand de
wielerwedstrijd hindert.
Ben je ouder dan 18 jaar, hou
je van koers en heb je zin voor
verantwoordelijkheid?
Volg dan de gratis opleiding op
donderdag 15 september van
19 tot 22 uur in cultuurcentrum
CasinoKoksijde. Schrijf je in via
sportdienst@koksijde.be
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De koers is van ons: supporter
mee voor onze plaatselijke
wielerhelden
Wielerwedstrijd Flanders Tomorrow Tour op zaterdag 3 september
Â 9 tot 12 uur
Â Start en aankomst op de Veurnekeiweg in Wulpen
Â Organisatie door vzw De Krekedalvrienden
Kermiskoers wielertoeristen op maandag 12 september
Â 18 tot 21 uur
Â Start in de Vrijheidsstraat in Oostduinkerke, 15 ronden van in totaal
50 km
Â Organisatie: WTC De Meeuw
Wielerwedstrijd Keizer der Juniores op zondag 18 september
Â In de voormiddag tijdrit van 6 km in Wulpen
Â In de namiddag finalerit in Koksijde: 9 ronden van 11,1 km
Â Organisatie: Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw

Schrijf je kind al in voor
de herfstsportkampen
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november organiseert
de sportdienst een sportieve tweedaagse voor
kleuters en lagereschoolkinderen. Voor kleuters
voorzien we een mix van sport, spel en knutselplezier
in de sporthal van Koksijde-Dorp. Kinderen van het 1e
tot het 6e leerjaar leven zich uit in sporthal Hazebeek
met elke dag vier verschillende sporten zoals
badminton, tjoekbal, reis rond de wereld, hockey of
curling.
Schrijf je in via www.koksijde.be/sportkampen

Reis mee naar de
Nationale Sluitingsprijs in
Putte-Kapellen
Het is weer zover. Op dinsdag 11 oktober legt
de sportdienst een autobus in naar PutteKapellen. Schrijf je in op de sportdienst of via
sportdienst@koksijde.be Wacht niet, want de
plaatsen zijn beperkt. De bus vertrekt ‘s morgens
aan sporthal Hazebeek in Oostduinkerke en
keert terug uit Putte rond 18.30 uur.
Kostprijs? 10 euro. Meer info: www.tij-dingen.be

✃

Test een nieuwe sport
uit tijdens de Maand
van de sportclub
Héél wat sportclubs zetten in september hun deuren
voor jou open. Ontdek dankzij gratis initiaties en
trainingen of een club en sport jouw ding zijn.
Bovendien krijg je ook nog een cadeautje.
Knip hier je stempelkaart uit.
Ruil de bestempelde kaart in op de sportdienst en
ontvang een sportgadget.
Meer info: www.koksijde.be/maandvandesportclub
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Biljartclub Oostduinkerke-Bad krijgt nieuwe
thuisbasis in Snookerzaal Ster Der Zee
Biljartclub Oostduinkerke-Bad werd opgericht in 1994. In de beginjaren lag hun clublokaal in het voormalige
hotel Guaquié in Oostduinkerke. Na een tussenstop in een lokaal op het Fabiolaplein, verkasten ze naar de
vroegere lokalen van de Windroos (Duinparklaan in Oostduinkerke).
Sinds dit jaar heeft de club een nieuwe stek: Snookerzaal Ster Der Zee. De gemeente nam de twee biljarttafels
van de club over en installeerde ze in de snookerzaal, waardoor de club daar nu over vier kwaliteitsvolle
biljarttafels beschikt. De biljartclub heeft vaste speelmomenten: op dinsdagnamiddag, vrijdagavond en
zondagvoormiddag. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
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the blue house

"85% van je levensverwachting hangt af van
je levensstijl, je omgeving en een portie geluk"
The blue house is een vzw die een gezonde levensstijl promoot. Hun doel? Fit en gezond ouder worden.
Koksijde is een gezonde gemeente en dus de ideale uitvalsbasis. De vzw werd nog maar pas, in mei, boven
de doopvont gehouden. Tij-dingen ging langs bij voorzitter Ellen Rabaey voor een gezonde babbel.
Tij-dingen: The blue house is een speciale naam, waarom die keuze?
Ellen Rabaey: "De naam is geïnspireerd op de blue zones. Dat zijn vijf plekken in de wereld met het grootste
aandeel 100-jarigen: Sardinië, Ikaria, Okinawa, Costa Rica en Californië. Die plekken hebben een aantal
gemeenschappelijke kenmerken zoals een plantaardig dieet en hechte sociale netwerken. Journalist en
ontdekkingsreiziger Dan Buettner leidde in 1999 een reeks expedities met National Geographic naar die
regio's om hun geheim te achterhalen."
T-d: Met jullie vzw willen jullie die gezonde levensstijl ook promoten?
Ellen: "Dat klopt, maar het gaat om meer dan een gezonde levensstijl. Een sterk sociaal netwerk is minstens
even belangrijk. Goede vrienden hebben, mensen op wie je kan terugvallen als het minder gaat. Ook de
omgeving speelt een belangrijke rol zoals voldoende natuur, net zoals goede voorbeelden van vrienden of
familie. Wist je dat onze genen maar 15 procent van onze levensverwachting bepalen, de rest hangt af van
je levensstijl en je omgeving?"
T-d: Is Koksijde de ideale plek voor The blue house?
Ellen: "Onze gemeente heeft al een aantal troeven waarop we kunnen voortbouwen. Denk maar aan de zee
met haar jodium en zeespray (cholesterolverlagend en kankerremmend), veel natuur ook en we hebben nu
al de oudste bevolking van het land. Een springplank naar nog meer 100-jarigen.
Een extra reden is dat we van Koksijde zijn natuurlijk. Daarom is het een geluk dat ik bv. niet in Keiem of Brussel
ben geboren. (lacht) We willen een extra motivatie zijn voor wie zich in Koksijde wil vestigen, ook voor de
jongere generatie."
T-d: Jullie vzw is ook een ontmoetingsplek?
Ellen: "En dat gaan we verder uitbouwen. Nu al bieden
we elke vrijdag een gezonde maaltijd aan tegen een
laagdrempelige prijs. Onze vrijwilligers maken die klaar.
Ook afhaalmaaltijden zijn mogelijk. We willen niet alleen
tonen wat het inhoudt om gezond te koken, maar
we willen ook een gemeenschapsgevoel stimuleren.
Mensen die alleen zijn met anderen in contact brengen."
Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be

Startevent van The blue house op 2 oktober
Om 11 uur vindt de officiële opening plaats met
daarna een gezonde lunch. In de namiddag volgen
workshops en voordrachten. Meer info en andere
activiteiten: www.thebluehouseproject.be

in woord en beeld

1

2

3

4

34

5

6

1. Huldiging Jos Exsteens

4. Vlieg mee met Come fly with me

Op zaterdag 13 augustus werd Jos Exsteens
ontvangen in de Kokpit van het gemeentehuis.
Jos is al meer dan 20 jaar voorzitter van
Tennis- en Padelclub Koksijde. Hij haalde de heren
naar Koksijde met de Men's Trophy en lanceerde
deze zomer het internationale padeltornooi van
Koksijde.

De mensheid is gefascineerd door alles wat met vliegen
te maken heeft. Kunstencentrum Ten Bogaerde werd
voor deze expo omgetoverd tot een echte vlieghal met
de vlieg-tuigen van Panamarenko (1940-2019). Hij is één
van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars
van de laatste decennia. De expo loopt nog t.e.m.
8 januari 2023. Een aanrader.

2. Traiteur Bamelis het gezicht van
#ikkooplLokaal

5. Snookerzaal Ster Der Zee nieuwe thuis
voor biljartclub Oostduinkerke-Bad

Ondernemers Virginie en Stijn van traiteurzaak
Bamelis in Koksijde-Bad kregen de meeste
stemmen als gezicht van #ikkoopLokaalcampagne. Ze maken dagverse bereidingen met
een nostalgische toets. Een dikke proficiat aan de
winnaars. Blijf onze lokale handelaars steunen en
winkel hier.

Sinds dit jaar heeft de club een nieuwe stek:
Snookerzaal Ster Der Zee. De gemeente nam de twee
biljarttafels van de club over en installeerde ze in de
snookerzaal, waardoor de club daar nu over vier
kwaliteitsvolle biljarttafels beschikt. Het bestuur met
voorzitter Eddy Van Koeveringe, secretaris Carl Van Den
Broeck én uiteraard alle leden waren dan ook verheugd
om burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen
van sport Dirk Dawyndt te ontvangen.

3. Koksijdse kampioene in de spotlight
Elise Pieters werd samen met Kyanna Stienne
en Josephine Masscheleyn Belgisch kampioen
gymnastiek in de discipline acrogym. Op zaterdag
13 augustus kregen ze een officiële ontvangst in
het gemeentehuis om hun overwinning te vieren.
Met een fantastische oefening behaalden ze de
hoogte score van het seizoen. Aan het
BK acrogym mochten alleen de tien beste
formaties uit de provinciale voorrondes deelnemen.
Bekijk onze fotoalbums digitaal:
www.koksijde.be/fotoalbum

6. Koksijde is vijf culinaire ambassadeurs
rijker
Belinda MacDonald, Iain Wittewrongel, Vontje Bedert,
Denise Pylyser en Hendrik Dierendonck.
De horecazaken zijn een absolute sterkte voor de
gemeente: het zijn topambassadeurs met een bijzondere
werkethiek. Ze werken volgens het principe van de
korte keten en dat moedigt Koksijde graag aan. Met
Raf Sonneville en George Vanhoutte erbij - zij werden in
2007 aangesteld - telt de gemeente Koksijde nu al zeven
culinair ambassadeurs.
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burgerlijke stand

Geboorten

Huwelijken

Rafael Gheysen
Brugge, 24 mei
Zoon van Thomas en
Amanda Goble

Francis Sausez en
Sylviane Courteville
(25 maart)

Milou Cardinael
Oostende, 27 mei
Dochter van Niels en
Delphine Ryckwaert
Cézar Arnould
Veurne, 29 mei
Zoon van Kevin en
Hanna Lauwaerts
Hector Rabaut
Veurne, 30 mei
Zoon van Antoine en Eline Coene
Safiya Kartoeva
Veurne, 2 juni
Dochter van Umalat en
Asja Kitiyeva
Lena Walraevens
Oostende, 2 juni
Dochter van Joke
Nela Thieren
Brugge, 9 juni
Dochter van Steve en
Veronique Vigne
Lotte Goderis
Veurne, 13 juni
Dochter van Sander en Eline Snick
Clarice Dezutter
Veurne, 21 juni
Dochter van Benoit en
Carmen Rabaey
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Wouter Proot en Ynne Debeuf
(18 juni)
Luc Teniers en Marleen De Geest
(2 juli)
Wim Goemaere en Marijke Lein
(9 juli)

Hendrik Peeters, 94 j.
† Brugge, 17 juni
Arlette Schouten, 72 j.
†Veurne, 19 juni
Diana Plaisir, 74 j.
†Lo-Reninge, 19 juni
Micheline S’Jongers, 82 j.
†Koksijde, 20 juni
Anne Van Cauwenbergh, 57 j.
†Oostende, 21 juni
Gerard Develter, 90 j.
†Veurne, 22 juni

Overlijdens
Moreen Phyfferoen, 64 j.
†Koksijde, 25 mei
Jean-Pierre Scheuer, 67 j.
†Koksijde, 8 juni
Sandra De Ceuninck, 55 j.
†Koksijde, 9 juni
Yvon Daneels, 87 j.
†Veurne, 10 juni
Blanche Willaert, 85 j.
†Koksijde, 10 juni
Johan Meersschaert, 82 j.
†Kortrijk, 11 juni
Wilfrida Versteele, 92 j.
†Veurne, 12 juni
Alain Vandertrappen, 56 j.
†Veurne, 13 juni
Mario Barahona Tavares Tristao, 57 j.
†Koksijde, 14 juni
Fernand George, 72 j.
†Koksijde, 17 juni

Johnny Blancke, 82 j.
†Veurne, 23 juni
Helena Snick, 68 j.
†Veurne, 23 juni
Maurice Geryl, 88 j.
†Koksijde, 24 juni
Roland Tesse, 79 j.
†Koksijde, 24 juni
Jenny Buyse, 89 j.
†Ronse, 24 juni
Antoinette Druant, 98 j.
†Poperinge, 27 juni
Maria Tamsyn, 98 j.
†Koksijde, 27 juni
Ingrid De Lauw, 64 j.
†Veurne, 28 juni
Irèna Schouteeten, 90 j.
†Koksijde, 29 juni
Philomena Cuypers, 90 j.
†Veurne, 30 juni
Yvette Tailly, 90 j.
†Veurne, 30 juni

jubilea
Hendrik Vandiest – Francine Deleyn: 50 jaar getrouwd

Albert Vanhoutte – Marie-Thérèse Demeyere: 65 jaar getrouwd

Marc Overmeire – Lisette Van Doorslaer: 50 jaar getrouwd
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Marc Naets – Magda Savels: 50 jaar getrouwd

Roger Schoonaert – Denise Devos: 60 jaar getrouwd

Freddy Rubben – Noëla Smet: 50 jaar getrouwd
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Rafaël Vander Stichele – Magda D'Autry: 50 jaar getrouwd

Jean-Claude Marteel – Christine Monteny: 50 jaar getrouwd

Hendrik Vermoesen – Susanne Emmerechts: 60 jaar getrouwd
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een babbel met

"Chaletpark De Blekker
kreeg zes internationale
onderscheidingen"

Chaletpark
De Blekker
is al 75 jaar een
begrip in Koksijde: het
verblijfspark dat grenst
aan een natuurdomein van
250 hectare. Op een boogscheut
van de Hoge Blekker, nog altijd de
hoogste duin aan onze Belgische kust.
De duinen – en de Hoge Blekker – zijn dus
even onlosmakelijk verbonden met Koksijde zoals
Chaletpark De Blekker dat is met verblijfstoerisme.
Eigenaar Willy Vanelverdinghe schreef er zelfs een
boek over: 75 jaar De Blekker: de standvastigheid van de
verandering. Tij-dingen ging op vakantie in eigen streek en sprak
met Willy.
40

Tij-dingen: Hoe is het eigenlijk
allemaal begonnen?
Willly Vanelverdinghe:
"Ons verhaal begint eigenlijk
in 1947, vlak na de Tweede
Wereldoorlog. Toen stelden mijn
ouders, Engel Vanelverdinghe
en Santely Hiele, hun duinakkers
ter beschikking aan een
organisatie die weeskinderen
van staatsambtenaren een
zomervakantie aanboden in een
tentenkamp. Tot 1959 bleef het
ook een vakantiecamping voor
die weeskinderen. Daarna werd
het tentenkamp omgebouwd tot
een familiecamping. Ik nam het in
1985 over van mijn ouders om De
Blekker uit te bouwen tot wat het
nu is: een chaletpark middenin de
natuur."

“Het werk in het
chaletpark is nooit
gedaan”
T-d: Eigenlijk moeten we nog
verder terug in de tijd?
Willy: "Ja, naar het jaar 1923.
Toen kocht mijn grootvader − Louis
Francis Hiele − een stuk van 2,225 ha
grond in de luwte van de Hoge
Blekker. De grond was eigendom
van de Heren van Brugge van wie
eerst werd gepacht.
Mijn grootvader was
IJslandvaarder en bouwde daar
zijn vissershuisje. Hij ging mee op
14 reizen en was toen zes
maanden per jaar afwezig om
op kabeljauw te vissen. Ik werd
geboren in dat vissershuisje - net
als mijn moeder - en bracht er mijn
jeugd door."

T-d: De eerste kampeerders
waren wildkampeerders?
Willy: "Ja, toen sprak men niet
van wildkamperen. Die term
bestond nog niet. In de zomer
van 1945 werd er voor het eerst
gekampeerd in tenten op het
terrein rond het vissershuisje van
mijn grootvader. Onze familie
vond het zelfs plezierig om die
vreemde mensen uit de stad over
de vloer te krijgen. Het gebeurde
regelmatig dat die kampeerders
mee aan tafel schoven.
Mijn moeder schilde dan een paar
aardappelen extra. Dat heeft
misschien wel de kiem gelegd voor
mijn latere carrière."
T-d: Welke eigenschappen moet
je bezitten om een chaletpark te
runnen?
Willy: "Je moet van alle markten
thuis zijn. In de eerste plaats
mensenkennis bezitten, een stuk
psycholoog zijn, boekhoudkundig
sterk zijn, durven investeren
en doorzetten. Het werk in het
chaletpark is nooit gedaan."
T-d: Wat brengt de toekomst
nog?
Willy: "Eind dit jaar neemt mijn
zoon Wim het chaletpark over, net
zoals ik het park van mijn eigen
ouders overnam in 1985. Mijn zoon
is opgegroeid in het vak en is klaar
om de zaak te runnen zoals ik dat
al die jaren deed. Ik ben er zeker
van dat De Blekker een begrip blijft
in Koksijde."
Lees het volledig interview op
www.tij-dingen.be

Chaletpark De Blekker, Jachtwakerstraat 12, Koksijde
Info: www.chaletparkdeblekker.be, info@chaletparkdeblekker.be,
058 51 16 33
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evenementen

Oliebollen eten en
eendjes vissen:
toffe attracties van
vroeger én nu
Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis
in Oostduinkerke en maak leuke herinneringen
voor later.
Kermis Groendijk
De kermis start op zondag 4 september om 17.30 uur
met een optocht met de reuzen, de harmonie
de Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders.
Kermis Oostduinkerke
Zak tussen zaterdag 10 en donderdag 15 september
af naar de parking aan de Vrijheidstraat (t.h.v. Vrije
Basisschool) en de parking t.h.v. de Gemeentelijke
Basisschool. Snuif de geur van oliebollen op en test
je mikkunsten in het schietkraam. Of vang de flosj op
de draaimolen.
Mis de kermiskoers niet op 12 september. Je leest
daar meer over in de rubriek sport (blz. 31).
Het volledig programma vind je op
www.tij-dingen.be
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11 september:
herdenking bevrijding van
Oostduinkerke
Op 8 september werd een Canadees
verkenningsvoertuig aan de Wulpenbrug
onder vuur genomen en vernietigd door de
Duitsers die een dodelijk raid uitvoerden op
Oostduinkerke-Dorp met de bekende gevolgen.
De herdenking vindt plaats in en aan de
Sint-Niklaaskerk op zondag 11 september om
9.30 uur. Om 11 uur volgt de bloemenhulde.

Op 9 september 1944 eindigde de
Tweede Wereldoorlog in Sint-Idesbald
Dit jaar vindt de herdenking plaats in en bij de
kerk van Sint-Idesbald op zaterdag
3 september om 16.30 uur. Om 17.15 uur volgt
de bloemenhulde. Daarna trekt een stoet onder
begeleiding van de gemeentelijke harmonie
naar het Georges Grardplein voor een defilé.
Lees het verhaal van Charles Richards, de
Canadese soldaat, op www.tij-dingen.be

Klimplezier op Baaldje Kids
Sint-Idesbald wordt een grandioos speeldorp. Voor de
allerkleinsten is er een kleuterdorp met verschillende
springkastelen en een klauterparcours. Klim- en klauterplezier
verzekerd voor de oudere kinderen. Test één van de
survivalbanen uit of trotseer de hangbrug Base Jump.

Baaldje Kids vindt plaats op zaterdag 3 september van 10.30 tot
18 uur. Voor een dag speelplezier betaal je zes euro.
Plaats van afspraak? Sint-Idesbald: Strandlaan vanaf de
Kerkepannezaal tot aan de Koninginnelaan.

Een hele dag fun op
Oostduinkerke Kids
Toffe attracties voor groot en klein, dat is Oostduinkerke Kids.
Een echt kinderparadijs waar speeltoestellen en animatie zorgen
voor uren speelplezier.

Gezocht: nieuwe
Prins Carnaval met
twee schildknapen
Na acht jaar is het rijk van
keizer Chico, keizer Billy en prins
Wilfried uit. Voor 2023 zoekt
Koksijde een opvolger. Het
gemeentebestuur hecht veel
belang aan dit evenement en
ondersteunt de prinsen dan ook.
Naast drankbonnen voorziet
het gemeentebestuur ook
kledij en taxicheques (om onze
gemeente te vertegenwoordigen
in de buurgemeenten). Lees de
voorwaarden op www.tij-dingen.be
Kandidaturen moeten binnen zijn
tegen 21 oktober.

Oostduinkerke Kids vindt plaats op zaterdag 24 september van
10.30 tot 18 uur. Voor een dag speelplezier betaal je zes euro.
Plaats van afspraak? Oostduinkerke-Dorp: in de Vrijheidstraat,
Schoolstraat, Polderstraat en op het binnenplein van het Navigomuseum. Meer info: toerisme@koksijde.be of www.visitkoksijde.be
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casino

Om naar uit te kijken…
Dat is de slagzin van het nieuwe cultuurseizoen in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
Waarom? Omdat de goesting in cultuur groter is dan ooit tevoren. Tij-dingen zet de seizoensstart in de kijker.
Het volledige programma vind je op www.casinokoksijde.be

Vrijdag 23 september om 20 uur:
Michael Van Peel – Welcome to the Rebellion
Van Peel is terug. Na tien bejubelde
eindejaarsconferences, een sabbatjaar en een
planetaire pandemie, duikt hij deze keer dieper
de tijdsgeest in. Geen eindejaars- maar een
meerjaarsconference vol grappen over de staat
van de planeet, de nieuwe generaties en het
toenemende verzet tegen… euh... vanalles.
Zondag 25 september om 20 uur:
Ladysmith Black Mambazo
Deze Zuid-Afrikaanse a capellagroep verwarmt al
60 jaar de harten van het publiek met hun
opzwepende liederen. Paul Simon werkte met hen
samen voor het legendarische album Graceland.
Zeker een aanrader.
Zaterdag 1 oktober om 14 uur:
FamilieFestival Ridders & Acrobaten
Tijdens het circus- en theaterfestival op de historische
site van Abdijmuseum Ten Duinen geniet je met één
ticket van drie topvoorstellingen voor jong en oud.
© Johannes Vande Voorde

Vijftien topfilms op woensdagavond
Het witte doek van de Theaterzaal vormt dit najaar
het decor voor een reeks topfilms.
Vanaf 3 september koop je tickets (6 euro) aan
de avondkassa of online. Of nog beter: koop een
filmpas (45 euro voor 10 tickets) waarmee je alleen
of samen met vrienden geniet van het filmaanbod.
Meer info en reservatie op www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.
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De nieuwe editie van Wetenschappelijke
Nascholing UGent wordt een voltreffer.
Interessante onderwerpen, gekwalificeerde
docenten en een professionele infrastructuur
zorgen voor een leerrijke ervaring.
Lees meer op www.tij-dingen.be of
www.casinokoksijde.be

de fakkel

De fakkel van Koksijde:
Greta Cambier
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.
Jozef Ameeuw kreeg de fakkel in juli en gaf
die door aan Greta Cambier.
Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je
doet en waar je vandaan komt.
Greta Cambier: "Ik ben opgegroeid in Wulpen.
Het middelbaar volgde ik in ik Veurne waarna ik
boekhouding studeerde in Gent. In 1984 ben ik
afgestudeerd en ging in datzelfde jaar aan de slag bij
Immo Thalassa (Koksijde-Bad). Daar werk ik nog altijd.
In 1994 stapte ik in de gemeentepolitiek (verkozen tot
OCMW-raadslid) waar ik mijn man Joeri Stekelorum
leerde kennen. Sinds 1997 wonen we in Koksijde-Dorp,
we hebben twee kinderen: Jasper en Freya. In 1995
engageerde ik me voor de jumelage van Koksijde.
Samen met Luc Deltombe en het comité werkten
we heel wat activiteiten uit. Ik hoop dat weldra een
enthousiaste persoon of ploeg de werking voortzet."
T-d: Wat doe je dan om tot rust te komen?
Greta: "Les volgen in de WAK. Ik probeer de kunst van
het schilderen onder de knie te krijgen.
Een fietstochtje in Koksijde en omgeving geeft mij ook
de nodige rust."
T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Waar geniet je van?
Greta: "Mijn hobby’s zijn relatief beperkt. Ik geniet
ervan onze tuin te onderhouden en een wekelijks
loopuurtje staat ook vast in mijn agenda. Voor mij is
genieten ook gezellig met het gezin of vrienden iets
drinken op een terrasje en wat bijpraten."
T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Greta: "Koksijde is een veelzijdige gemeente.
Het landelijke Wulpen, de dorpskernen Koksijde-Dorp
en Oostduinkerke-Dorp, de badsteden Koksijde-Bad
en Oostduinkerke-Bad met hun vakantiesfeer en het

kunstzinnige karakter van Sint-Idesbald. Ik geniet van
al die plekken met hun eigen kenmerken."
T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen
of te verhuizen?
Greta: "Ik heb nog in Oostende gewoond, maar
de sfeer in Koksijde is veel rustiger, aangenamer en
familialer. Aan mijn studententijd in Gent heb ik nog
altijd mooie herinneringen en Gent spreekt mij nog
altijd aan. Maar Koksijde blijft toch mijn vaste stek.
(glimlacht)"
T-d: Voor welke boeken, films, muziek of
sportprestaties ga je graag zitten?
Greta: "Voor sporten als tennis (Roland Garros,
Wimbledon,…) en wielrennen (Tour de France en de
klassiekers) zit ik graag op het puntje van mijn stoel.
Vooral om de Belgen te zien schitteren."
T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van
jou en waarom?
Greta: "Ik geef de fakkel door aan Martine Miniot.
Ze is niet van Koksijde afkomstig, maar ze heeft zich
helemaal geïntegreerd in onze gemeente. Ze zet zich
in voor verschillende verenigingen en ze vervolmaakt
zich in het Nederlands. Chapeau!"
Lees meer op www.tij-dingen.be
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sociale media

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

Beach life
© Jo Mockers

Like a painting
© Julien Madoux

IG lara.jasim
© Lara Jasim

Oostduinkerke,
het garnaalvissersdorp
© Inge Mingelbeen

IG ellyseyeland
© Sylvie De Weze

IG_shes_going_places
© She’s going places

IG_tenduinen
Feest in de abdij

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Getijden september
dag

Volgende editie
Â Gevonden: sportclubs met hoge M-factor
Â Week van de Geestelijke Gezondheid: 1 tot 10 oktober
Â Griezel mee met Halloween

Dienst Burgerzaken gesloten op
donderdag 15 september
Onze dienst Burgerzaken is uitzonderlijk gesloten op donderdag
15 september. Hou daar rekening mee voor het plannen van je
afspraken.
Wekelijkse markt
In september vindt de markt van Koksijde opnieuw plaats in de
Zeelaan. En dit elke vrijdag.
De wekelijkse markt van Oostduinkerke, op dinsdag, vindt wel
nog plaats op de Zeedijk.

hoogwater

laagwater

do

1

04:42 en 16:58

11:30 en 23:59

vr

2

05:23 en 17:41

12:09

za

3

06:08 en 18:31

00:40 en 12:53

zo

4

07:05 en 19:38

01:31 en 13:51

ma 5

08:28 en 21:06

02:40 en 15:13

di

6

09:55 en 22:33

03:56 en 16:37

wo 7

11:17 en 23:48

05:17 en 18:05

do

8

12:17

06:37 en 19:07

vr

9

00:42 en 13:01

07:30 en 19:54

za

10

01:23 en 13:39

08:12 en 20:35

zo

11

02:02 en 14:17

08:52 en 21:15

ma 12

02:42 en 14:57

09:31 en 21:56

di

13

03:23 en 15:39

10:10 en 22:36

wo 14

04:06 en 16:21

10:50 en 23:17

do

15

04:49 en 17:04

11:28 en 23:57

vr

16

05:33 en 17:48

12:06

za

17

06:18 en 18:35

00:37 en 12:44

zo

18

07:10 en 19:36

01:22 en 13:37

ma 19

08:18 en 20:53

02:26 en 15:02

di

20

09:42 en 22:28

03:38 en 16:25

wo 21

11:11 en 23:42

05:00 en 17:53

do

22

12:05

06:23 en 18:50

vr

23

00:27 en 12:42

07:10 en 19:30

za

24

00:59 en 13:13

07:42 en 20:01

zo

25

01:30 en 13:40

08:09 en 20:31

ma 26

01:58 en 14:10

08:39 en 21:03

di

27

02:30 en 14:42

09:14 en 21:39

wo 28

03:04 en 15:17

09:52 en 22:17

do

29

03:40 en 15:55

10:30 en 22:55

vr

30

04:18 en 16:34

11:09 en 23:35

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Gemeente info
Zeelaan 303
8670 Koksijde
058 53 30 30 - info@koksijde.be
Tij-dingen ging in druk op 18 augustus.
Met wijzigingen na die datum kon de
redactie geen rekening houden.

Lees de XL-versie van Tij-dingen
online: www.tij-dingen.be
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Een duurzame
Open Monumentendag
op 11 september
Ontdek ons Koksijds erfgoed en bezoek plekken waar
je anders niet komt.
Â Proef het erfgoed in Huisbrouwerij Sint-Idesbald
en laat je meenemen door gids Marc Leten in het
natuurgebied Belvedère. Dat is één van de laatste
duin-polderovergangen in Vlaanderen.
Â Aquaduin is een pionier om water te hergebruiken.
Leer welke weg water aflegt voor het uit onze
kraan stroomt.
Â En verder nog: Huisje Nys-Vermoote, het
Duinenhuis, een Fietssafari, het Abdijmuseum en
de Zuid-Abdijmolen

