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Coronavirus: blijf op de hoogte
Lokaal Bestuur Koksijde centraliseert alle nieuws over corona op één website: www.koksijde.be/coronavirus.
Klik door en raadpleeg meteen de meest recente updates.

Lokaal Bestuur Koksijde is altijd bereikbaar!
Door deze uitzonderlijke situatie breidden we onze telefonische bereikbaarheid fors uit.
Het is mogelijk om zeven dagen op zeven contact op te nemen met ons infonummer: 0800 85 670.
Callcenter
Weekdagen: doorlopend bereikbaar van 9 tot 17 uur
Zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur

Ondernemers

Voor onze ondernemers zijn het moeilijke tijden. Daarom startte Lokaal Bestuur Koksijde met de Koksijdse
ondernemerslijn op het nummer 058 53 30 36, elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur.
Bel gerust als je vragen hebt of surf naar www.koksijde.be/coronavirus/handelaars.

Afhaalpunten vind je nu ook op kaart
Bekijk de adressen van de afhaalpunten en webshops van onze lokale ondernemers op de kaart.
Om het voor jou extra gemakkelijk te maken en onze ondernemers een handje te helpen.
Je vindt de kaart hier: www.koksijde.be/coronavirus/afhaalpunten
#kooplokaal

Veel gestelde vragen
Check www.koksijde.be/coronavirus/veelgestelde-vragen en blijf op de hoogte.
Ook vragen via sociale media en mail (corona@koksijde.be) worden zo snel mogelijk beantwoord.

Geplande activiteiten
Alle gemeentelijke activiteiten t.e.m.
31 mei zijn alvast afgelast. Check zeker
onze officiële communicatiekanalen
(website en sociale media) of
contacteer de organisator.

Officiële
informatiekanalen

FOD Gezondheid: Je vindt alle
informatie over het nieuwe coronavirus
(COVID-19) op de website
www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe
maatregelen getroffen worden, vind je
deze hier ook terug. Neem contact
op met de Vlaamse infolijn op het
nummer 1700.

De burgemeester aan het woord
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Mei is een prachtige lentemaand. De dagen duren langer en de natuur komt tot leven. Alles staat in bloei.
Ook het einde van de coronacrisis komt stilaan in zicht. Of toch gedeeltelijk. Lokaal Bestuur Koksijde herhaalt
wel de oproep om de nog lopende maatregelen goed na te leven.

Tij-dingen: We leven
al een tijdje in een
lockdown light. Alles
verloopt volgens plan?
Burgemeester Marc
Vanden Bussche:
“Inderdaad. Voorlopig zijn
er weinig coronagevallen
in onze gemeente en
daar ben ik blij om. In
WZC Dunecluze was er
maar één besmetting
en die persoon is
gelukkig al genezen.
De burgemeester staat voor de glasramen van het oud-gemeentehuis
Ook goed nieuws uit
woonzorgcentrum
Residentie De Brink. Alle bewoners en personeelsleden T-d: De horeca-uitbaters moeten nog wachten. Wat
is uw boodschap aan hen?
zijn negatief getest op COVID-19. Ik ben trots dat
Burgemeester: “Ik wil nogmaals mijn steun uitdrukken
iedereen zich Tope Sterk aan de maatregelen
houdt. Zo redden we de zomer waar we zo hard
aan alle handelaars die voorlopig nog steeds
naar uitkijken, hoewel het seizoen er dit jaar anders
moeten sluiten. Vooral onze horeca-uitbaters
zal uitzien. De laatste loodjes wegen het zwaarst,
worden inderdaad hard getroffen, maar zij staan
maar we moeten solidair zijn om een tweede golf te
er niet alleen voor. Daarom lanceerden we een
vermijden.”
tienpuntenprogramma om extra zuurstof te geven
aan alle handelaars (lees meer op blz. 7). En bij
T-d: De komende dagen staan in het teken van de
een eventuele versoepeling van de maatregelen
heropening van onze scholen.
zullen we ook de horeca-uitbaters zo goed mogelijk
Burgemeester: “Op vrijdag 15 mei starten de
proberen te begeleiden.”
leerlingen van het zesde leerjaar en op maandag
18 mei is het de beurt aan het eerste en tweede
T-d: Eind april vergaderde u met de andere
leerjaar. De andere kinderen blijven les volgen
kustburgemeesters ?
via afstandsonderwijs. Al onze scholen zitten op
Burgemeester: “Dat klopt. We kwamen bijeen om
dezelfde lijn en nemen de juiste maatregelen. We zijn
de opstart van het kusttoerisme te bespreken. We
dankbaar voor het werk dat onze leerkrachten en de
zetten samen de lijnen uit van een algemeen plan
onderwijsinstellingen samen verrichten.”
dat we bezorgden aan de federale overheid. We
willen eigenaars van tweedeverblijven en caravans
T-d: Ook onze economie komt stilaan opnieuw tot
weer welkom heten vanaf 18 mei. We proberen elke
leven: veel winkels zijn terug open.
versoepeling van de maatregelen zo goed mogelijk
Burgemeester: “Alle handelszaken kregen de
te monitoren. We volgen de evolutie van het virus met
voorbije dagen telefoon met de vraag welke
argusogen. In een volgende fase – we hopen vanaf 8
(logistieke) ondersteuning ze nodig hadden in functie
juni – willen we huurders van vakantieappartementen
van die heropening. Ook nu mogen alle ondernemers en -huisjes terug toelaten. Dagjesmensen en toeristen
ons contacteren via economie@koksijde.be. We
moeten nog even geduld oefenen. Ik hoop dat de
volgen de situatie geval per geval op en sturen bij
veiligheidsraad rekening houdt met onze voorstellen,
waar nodig. Ook hier geef ik graag een pluim aan de
want als burgemeester kennen we de lokale situatie
mensen die dit mee mogelijk maakten.”
natuurlijk het best. Wordt vervolgd.”
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Maatregelen coronavirus
Algemeen

1,5m

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Mondmaskers zijn sterk
aanbevolen
(verplicht in openbaar vervoer)

Hou afstand als je
buiten moet zijn

Blijf zeker thuis als je ziek bent

Was je handen

Vermijd drukke plaatsen

Fase 1
> Bedrijven openen: telewerk blijft de norm en organisatie volgens
goede praktijken voor geleidelijke herstart
> Sport buiten (zonder contact) opnieuw toegelaten met 2 personen
(meer indien onder zelfde dak)
> Winkels open (strenge voorwaarden) – behalve contactberoepen

Fase 2
18 mei:

Verdere versoepeling hangt af van evolutie virus:
> Basis- en middelbare scholen openen deels (kleine groepen,
strenge voorwaarden)
> Bekijken mogelijkheden voor contactberoepen, huwelijksfeesten,
begrafenissen, etc.
> Overweging heropening musea (strenge voorwaarden)

Fase 3
8 juni:

Nationale Veiligheidsraad bestudeert wat mogelijk is voor:
> Restaurants en later ook cafés
> Reizen (binnen en buiten België)
> Kleinere openluchtevenementen (geen massa-evenementen)
misschien mogelijk
> Jeugdkampen en zomerstages

Lokaal Bestuur Koksijde verplaatst
aantal evenementen naar 2021
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Night of the Proms Summer Edition vindt plaats tijdens de zomervakantie van volgend jaar. Lokaal Bestuur
Koksijde maakte ook bekend dat een aantal andere drukbezochte evenementen dit jaar niet doorgaan.
Het gaat om o.a. de grote tennistornooien Ladies en Men’s Trophy.
Over de organisatie van andere of alternatieve activiteiten volgt later meer nieuws. Volg alles via onze
website en socialemediakanalen of lees het in de volgende editie van Tij-dingen.
Niet getreurd: Volgend jaar geven we er een extra lap op!
Info: www.koksijde.be/coronavirus - corona@koksijde.be - 0800 85 670

Dienst voor Onthaalouders (DVO)
heropende de deuren
Sinds 4 mei is de DVO open voor de opvang van kinderen van ouders die buitenshuis werken. Ook kinderen
die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin waren vanaf dan al welkom. Vanaf 18 mei mogen
kinderen van ouders die beiden telewerken terug naar de opvang. Tot dan is een gedeeltelijke heropstart
mogelijk voor kinderen waarvan één ouder thuiswerkt.
Info: onthaalouders@koksijde.be – 058 51 80 74

Vanaf 11 mei graduele herinvoering
betalend parkeren
De versoepeling van de veiligheidsmaatregelen zorgt ervoor dat de meeste winkels heropenen. Daarom
past Lokaal Bestuur Koksijde opnieuw, stapsgewijs, het geldend parkeerbeleid toe.
1. Rode en Oranje zones: opnieuw betalend
2. Blauwe zone en Shop&Go: opnieuw controles
3. Paarse zone: terug betalend

Vier mama en koop lokaal: doe mee en win!
Stap 1: Koop een geschenk bij een lokale handelaar van Koksijde in de volgende periode:
 tot zondag 17 mei: shop online bij een handelaar van Koksijde
 tot zondag 17 mei: in de winkel zelf
 op zondag 17 mei: via take-away (www.koksijde.be/coronavirus/afhaalpunten)
Stap 2: Stuur voor 18 mei de foto van je aankoop (geschenk of cadeaubon)
voor moederdag + de foto van je kasticket of factuur communicatie@koksijde.be
(één inzending per persoon)
Gewonnen?
Op 20 mei worden 100 waardebonnen van
50 euro getrokken uit alle inzendingen.
Winnaars krijgen een bericht.
De waardebonnen besteed je bij onze lokale
handelaars.
Info: www.visitkoksijde.be
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50.000 mondmaskers voor
alle inwoners, ook voor jou
Lokaal Bestuur Koksijde heeft besloten om 50.000 mondmaskers te bestellen
voor de bevolking. De eerste lichting van 30.000 komt van bij Think Pink
en worden in de derde week van mei geleverd. Het gaat over 15.000
exemplaren voor mannen en 15.000 voor vrouwen. Het zijn Europees
gecertificeerde mondmaskers met drie stoflagen, waarbij de centrale laag
uit een antibacteriële stof bestaat. Het grootste deel van de opbrengst van
dit initiatief gaat naar borstkankeronderzoek. De maskers zijn tot vijftig keer
wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60 graden.
Een tweede lading van 20.000 stuks komt via een groepsaankoop
georganiseerd door Westhoekoverleg: 18.000 maskers voor volwassenen en
2.000 kindermodellen. Dit type is een tweelagig masker met mogelijkheid
om een filter in te stoppen. Ze zijn gemaakt van katoen. De levering is voor
één van de komende weken gepland.
Iedereen gelijk
Het gemeentebestuur garandeert elke inwoner een gelijke kans op bescherming. Daarom worden
kwalitatieve mondmaskers huis-aan-huis verdeeld door vijftig medewerkers van Lokaal Bestuur Koksijde.
De dagen voor de levering communiceert Lokaal Bestuur Koksijde hier nog over.
Om je te beschermen, moet je jouw mondmasker op een correcte manier
dragen. Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de andere.
Wanneer veel mensen op drukke plaatsen correct een mondmasker dragen,
beschermen ze elkaar. Mondmaskers vormen maar één onderdeel van de
hygiënemaatregelen, waarbij regelmatig je handen wassen essentieel blijft.
Sociale afstand en bijzondere aandacht voor risicogroepen blijven ook cruciaal.
Praktisch
Hoe en wanneer de verdeling van de mondmaskers gebeurt, lees je op onze
website: www.koksijde.be/coronavirus/mondmaskers.
Check ook zeker onze socialemediakanalen!

Ook WAK zorgt voor mondmaskers
De leerkrachten van de Westhoek Academie Koksijde begeleiden
vrijwilligers om mondmaskers te maken. Het mode-atelier is
daarvoor de geschikte locatie en werd daarvoor coronaproof
gemaakt.
De vrijwilligers volgen het patroon en de handleidingen van de
federale overheidsdienst Volksgezondheid. De mondmaskers zijn
herbruikbaar omdat je ze op hoge temperaturen in de machine
mag wassen. Goed voor het milieu. En goed voor je gezondheid.

Wil je zelf je mondmasker maken?
Kijk dan op www.maakjemondmasker.be.
Daar vind je de patronen en richtlijnen om mondmaskers te maken. Veel succes.
Doe mee aan de nationale challenge
Het inzamelpunt voor Koksijde is het gemeentehuis. Breng je mondmasker binnen via de hoofdingang:
van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16 uur.

Lokaal Bestuur Koksijde lanceert
tienpuntenplan voor ondernemers
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Koksijde steunt lokale ondernemers. Veel mensen kopen lokaal, maar ons bestuur wil de ondernemers nog
meer helpen. Daarom stelt het college van burgemeester en schepenen dit tienpuntenplan voor aan de
gemeenteraad. Tien acties om Koksijdse ondernemers een hart onder de riem te steken. Doelgericht met
een individuele aanpak voor elke handelaar.
1.

gemeentelijke begeleiding voor ondernemers
- al actief: de ondernemerslijn, elke werkdag van 9 tot 12 uur, 058 53 30 36
- experts geven dagelijks updates van recente ontwikkelingen en maatregelen

2.

0,0 procent aanvullende personenbelasting: uitgangspunt beleid in Koksijde

3.

geen verhoging gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (excl. index)
- geen extra belastingen door coronacrisis

4.

afschaffing gemeentelijke belasting plaatsing terrassen, tafels en stoelen op strand en zeedijk
(voor de periode 2020-2025)

5.

afschaffing gemeentelijke belasting plaatsing terrassen, koopwaar, reclameborden
op het openbaar domein buiten de zeedijkzone (2020-2025)

6.

tijdelijke afschaffing retributie betalend parkeren

7.

pro rata opheffing lopende concessies voor horeca, strandbars en surfclubs
- Lokaal Bestuur Koksijde is de eerste gemeente die deze maatregel neemt!

8.

logistieke ondersteuning handelszaken bij de heropstart
- momenteel al het geval voor de zaken die (terug) open zijn
- individuele aanpak op maat van de handelaar (wordt persoonlijk gecontacteerd)
- materiële ondersteuning

9.

evenementenbeleid op maat in de winkelstraten

10. koop, eet en drink Lokaal – Koop Koksijde

Steun onze lokale ondernemers
Lokaal Bestuur Koksijde roept iedereen op om zoveel mogelijk te kopen bij je lokale handelaar. Daarnaast
treedt de dienst Lokale Economie ondersteunend op.
We verzamelen alle info voor ondernemers op www.koksijde.be/coronavirus/handelaars.
 Raadpleeg de Gids voor ondernemers, een initiatief van de dienst Lokale Economie.
 Ook alle verwijzingen met meer info over Vlaamse en federale maatregelen vind je hier.
Wil je onze handelaars en restaurantuitbaters een hart onder de riem steken?
Steun ze en maak gebruik van hun vernieuwde dienstverlening via webshops en afhaalpunten.
Overzicht afhaalpunten (op kaart): www.koksijde.be/coronavirus/afhaalpunten
#kooplokaal

I

Koksijde

Info: www.koksijde.be/coronavirus/handelaars en www.koksijde.be/koopkoksijde
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Hoe ga je best om met je demente naaste?
Geen gemakkelijke opdracht en een extra uitdaging tijdens deze crisis.
Zeven tips om je dagelijks leven vlotter te laten verlopen.

Wat doe je met nieuwsberichten over corona?
Volg niet de hele dag het nieuws en laat je informeren door officiële kanalen. Wil je je naaste uitleggen wat
er aan de hand is? Dan is www.wablieft.be een goede bron van informatie. Iemand met dementie voelt
aan wanneer je gespannen bent en leest dat ook in je non-verbaal gedrag. Jouw gevoelens van onrust
en angst besmetten zo je naaste. Het is belangrijk dat je de dag zo normaal mogelijk doorbrengt en dat je
oplet welke informatie je deelt.
Zorg voor een vaste (dag)structuur
Maak samen een dagschema op. Dat schema maak je op voor enkele dagen en vernieuw je dan iedere
keer. Welke activiteiten geven structuur? Een paar voorbeelden:
 de tafel dekken en afruimen
 de vaat doen
 planten water geven
Plan een verwenmoment
Heel wat mensen genieten van een verwenmoment. Een rustgevende hand- of voetmassage, voetbad
met toevoeging van etherische olie (bv. lavendel) of een manicure/pedicure gepaard met nagels lakken.
Zet ook rustgevende muziek op.
Samen koken
Maak samen jullie lievelingsgerecht en laat de persoon met dementie volgens zijn of haar mogelijkheden
meehelpen. De heerlijke geuren die zich verspreiden, stimuleren de zintuigen. Enkele ideeën om samen te
maken: soep met balletjes, verse appelmoes, koekjes, brood, broodpudding of fruitsalade.
Huishoudelijke klusjes
In huis zijn er altijd kleine of grotere klussen die je uitstelt. Misschien is dit het moment om er werk van te
maken. Ruim bv. je kasten op, zo ontdek je zaken waarvan je het bestaan zelfs niet meer wist en dat geeft
dan weer nieuwe gespreksstof.
Blijf in beweging
Als het goed weer is, probeer dan zeker met je naaste naar buiten te gaan. Een kleine wandeling in je
eigen tuin of in de omgeving. Hou genoeg afstand van anderen en mijd drukke plekken.
Heb je nog vragen over dementie?
Het dementieloket staat klaar: dementie@dunecluze.be of 058 53 39 00 (vraag naar de referent dementie)

Koksijde helpt...
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Heb je hulp nodig? Lokaal Bestuur Koksijde bundelt alle hulpvragen.
Laat weten waarmee we jou kunnen helpen. Je bereikt ons:
- via mail: vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be
- via telefoon: 058 53 43 10 (van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur)
Alle vragen worden bekeken en je krijgt een bericht wanneer een geschikte vrijwilliger beschikbaar is.
Vragen krijgen een vertrouwelijke behandeling.

… doe jij dat ook?
Help eerst personen die hulp nodig hebben in je
directe omgeving (familie, buren of vrienden).
Steek bv. een briefje bij je buren in de bus om je
hulp aan te bieden.
Wil je meer doen? Geef je dan op als vrijwilliger.
Geef je naam door via vrijwilligers@koksijde.be
Info: www.impactdays.co/koksijdehelpt

Koksijde schenkt extra aandacht
aan senioren
Senioren lopen niet alleen extra gevaar bij besmetting door het coronavirus, de maatregelen van de
overheid kunnen er ook voor zorgen dat zij in isolement of eenzaamheid belanden.
Burenhulp
Besteed extra aandacht aan kwetsbaren in je onmiddellijke omgeving. Ken je iemand die hulp nodig heeft
en het risico loopt om geïsoleerd te raken? Ga dan even langs of telefoneer regelmatig.
Meldpunt tegen eenzaamheid
Mensen die zich eenzaam voelen en met iemand willen praten, mogen contact opnemen met iemand
van het Sociaal Huis via 058 53 43 10 of vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be.
Boodschappen en maaltijden aan huis
Ook voor boodschappen of maaltijden aan huis kunnen zorgbehoevenden daar terecht.
Let wel: De boodschappendienst is wel alleen voor zorgbehoevenden die niemand anders hebben.

Ben je mantelzorger?
Wees dan extra voorzichtig
Want je komt dagelijks in contact met een risicogroep. Beperk je als mantelzorger tot de essentiële zorgen.
Was regelmatig je handen met water en vloeibare zeep en droog ze af aan een aparte handdoek of
keukenpapier.
Raak je ogen, neus of mond niet aan als je handen niet gewassen zijn. Probeer het aanraken van
je aangezicht zoveel mogelijk te beperken. Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook bij de
zorgbehoevende. Merk je symptomen op zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn? Neem dan
telefonisch contact op met de huisarts. Verwittig ook andere zorgverleners en mantelzorgers.
En vergeet je mondmasker niet.
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Blijf in contact, ook in je kot
Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Eén op vier Vlamingen is eenzaam volgens recent onderzoek. Ook
studenten zijn vaak eenzaam. Een Noors onderzoek toonde aan dat het aantal eenzame studenten rond de
10 procent ligt. Het coronavirus zorgt voor een stijging van dat eenzaamheidsgevoel.
Toch hoef je je tijdens deze quarantaineperiode niet alleen te voelen. Op deze pagina zetten we een aantal
tips op een rij om met anderen – online - in contact te blijven.
Kijk en luister
Via verschillende platformen kijk je samen naar films of beluister je muziek.
 Netflix Party (www.netflixparty.com)
Kijk naar je lievelingsfilm en praat tegelijkertijd met je vrienden.
 Airtime (www.airtime.com)
Met meerdere vrienden tegelijkertijd naar dezelfde video kijken en samen je favoriete muziek beluisteren.

Online gamen
Een goede manier om met elkaar sociaal contact te houden. Er bestaan heel wat platformen voor: Discord.
com, Happening.com en Houseparty.com om er maar een paar te noemen.
Wees creatief
Blijf op een originele manier in contact met een verre vriend of je lievelingstante. Laat zien dat je zorgt,
bedankt en meestrijdt tegen corona. Woorden verbinden.
 Stuur een online postkaart via de app van bpost
 Bezoek je vrienden vanop afstand en deel de foto’s via de hashtags #closerdistance en #socialdistancing
Blijf in beweging
In beweging blijven is cruciaal in coronatijden. Volg online allerlei trainingen.
Bekijk ze alleen of in groep via de functie Videoparty van Facebook.
Praten of hulp nodig?
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 staan er mensen van Tele-Onthaal klaar. Bel of chat: 106 of www.tele-onthaal.be

Drie tips tegen coronastress en angst
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1. Ga op zoek naar structuur
Onvoorspelbaarheid veroorzaakt stress en angst. Ga daarom op zoek naar structuur. Plan je maaltijden,
je wandelingen of je achterstallige klusjes in je agenda. Zo krijg je een nieuwe vorm van regelmaat en
voorspelbaarheid. En dat geeft een positief gevoel.
2. Kalmte kan je redden
Als je zelf panikeert, beïnvloed je
de gemoedstoestand van andere
mensen. Als je in paniek naar de
winkel gaat om te hamsteren, zullen
meer mensen hetzelfde doen.
Een kettingreactie dus. Als je zelf
een kalme waakzaamheid uitstraalt,
steek je andere mensen aan met je
kalmte.
3. Vergeet niet te leven
Bescherm jezelf dus, maar blijf in de
mate van het mogelijke wel leven.
Zorg dat je nog contact hebt – ook
al is het online – met je naasten.
Of ga eens naar buiten voor een
wandeling of fietstocht.

Kunstencentrum Ten Bogaerde wint
prestigieuze prijs
Het Brugse Govaert & Vanhoutte Architects won op de Italiaanse Domus Restoration and Conservation
Awards de zilveren medaille met het project Ten Bogaerde. Voor het project, een kunstencentrum in het
voormalig uithof van de Koksijdse Duinenabdij, werkte het bureau samen met architect Benoit Delaey uit
Brugge, die het restauratiegedeelte voor zijn rekening nam.
Deze awards bekronen internationale projecten die architecturaal hoog scoren op vlak van restauratie en
herbestemming. Deze awards zijn een initiatief van een Italiaans bouwbedrijf en de universiteit van Ferrara.
Dit project omvatte niet alleen ingrepen aan de binnenkant van het gebouw, maar ook in het landschap
errond. Ook de buitenkant werd volledig gerestaureerd.
Sinds de opening in 2016 vonden er diverse hedendaagse kunsttentoonstellingen plaats met internationale
topartiesten. Een andere troef is dat dit domein plaats biedt aan beelden en tekeningen van George Grard.
Info: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
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Vrouw van 103 geneest van coronavirus
In het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke is een vrouw van
103 uit Oostende genezen van het coronavirus. De vrouw kwam naar het
revalidatiecentrum na een operatie aan haar knie. Toen ze plots last kreeg
van haar longen, bleek ze besmet te zijn met Covid-19.
“We hebben mevrouw toen meteen overgebracht naar een speciale
afdeling”, vertelt directeur Gerd Callewaert van het KEI.
“Ze was de eerste coronapatiënte
bij ons die daar is opgevangen.”
Dat een vrouw van 103 het
coronavirus overleeft, is op zich
al heel uitzonderlijk. Maar ze
doorstond tijdens haar leven al
heel wat andere beproevingen:
de twee wereldoorlogen,
maar ook de Spaanse en de
Mexicaanse griep.
“Haar genezing is een grote
opsteker en gaf iedereen die
hier werkt een enorme boost”,
geeft Gerd Callewaert nog mee.
De 103-jarige Octavie was zelfs
voorpaginanieuws in de nationale
kranten!

Rachel Berten blaast honderd kaarsjes uit
Rachel verblijft in Woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde. Op maandag 27 april werd haar honderdste
verjaardag gevierd. Van Lokaal Bestuur Koksijde kreeg ze enkele geschenken en natuurlijk een
verjaardagskaart. Normaal gaat het college van burgemeester en schepen langs voor een unieke
verjaardag, maar in coronatijden was dat niet mogelijk.
Ze werd op 26 april 1920 geboren in Krombeke. Rachel is de dochter van Arthur Berten en Marie Descamps.
De kranige dame komt uit een gezin van acht kinderen, netjes verdeeld in vier meisjes en vier jongens. Eén
zus en één broer overleden in hun kindertijd.
Van het grote gezin is Rachel de enige die
nog in leven is. Lager onderwijs volgde ze in
haar geboortedorp Krombeke en voor het
middelbaar week ze uit naar Moorslede.
Rachel huwde met Valere David uit
Poperinge, samen kregen ze één dochter.
Haar man was leraar in het VTI van
Veurne en daarom verhuisden ze naar
de boetestad. Hun huis aan de Ieperse
Steenweg was de ideale plek om hun
voorliefde voor tuinieren te beoefenen.
Tot aan haar verhuis naar de Dunecluze
bleef Rachel wonen in de Ieperse
Steenweg. Eerst in nummer 93, later in
nummer 127 D.

We hebben een Afhaalbibliotheek
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Door de coronamaatregelen blijft de bibliotheek van Koksijde gesloten. Maar niet
getreurd! Lokaal Bestuur Koksijde biedt een afhaalbibliotheek aan, zo blijf je lezen.
Afhaalbibliotheek: hoe werkt het?
 Vraag je materiaal aan via het online formulier. Lukt dat niet? Reserveer het dan via mail of telefonisch
(op werkdagen: 10-12 en 14-16 uur)
 Vermeld in je aanvraag de titel en de auteur. Indien bepaalde titels niet leverbaar zijn (door een andere
lener aangevraagd of tijdelijk in quarantaine na inname), zoekt het personeel alternatieven. Je laten
verrassen? Formuleer je vraag ruim (bv. thrillers, boeken voor kinderen). Gaat het om gereserveerde
materialen? Vermeld dit dan.
 Deze service is uitsluitend voor leden van de bibliotheek. Lid worden? Lidmaatschap vervallen?
Contacteer de bib, het lidmaatschap (5 euro) betaal je wanneer de bib heropent.
 De uitleentermijn bedraagt vier weken en is eventueel verlengbaar (tenzij er een reservatie is)
voor vier weken. Maximum vijf materialen per lid.
 Levering aan huis mogelijk voor leden ouder dan 65 jaar of risicopatiënten.
 Materialen ophalen op werkdagen (10-12 en 14-16 uur) op het vooraf afgesproken tijdstip.
Zonder afspraak is ontlening niet mogelijk.
 Doe je aanvragen voor 12 uur, de bib verwerkt die zo snel mogelijk om de levering/ophaling daags
nadien te laten gebeuren.
De snelheid hangt af van het aantal aanvragen.
 Geef bij je aanvraag aan wanneer je liefst je materiaal
ontvangt of ophaalt.
 Het tijdstip op je bevestigingsmail is het definitieve
lever- of afhaalmoment.
 Geen ophaling/thuislevering mogelijk tijdens het
weekend.
 Afspraken bij afhaling: hou je lidkaart en opbergtas klaar
en hou voldoende afstand.
Ter informatie
 Het is voorlopig niet duidelijk hoelang COVID-19 overleeft
op boeken. Daarom houden de bibliotheekmedewerkers
alle materialen standaard drie dagen in quarantaine.
 De intelligente inleverbus (ondergrondse parking) is ook
opnieuw operationeel.
Info: bibliotheek@koksijde.be – 058 53 29 53 –
koksijde.bibliotheek.be

Voorlezen in coronatijden
Misschien heb je het al gezien op onze Facebookpagina?
Of misschien ook niet. Elke dag wordt er een leuk
verhaaltje voorgelezen uit een boek van de bib. De
voorleesuurtjes in de bibliotheek vinden momenteel niet
plaats, dus komt de bibliotheek virtueel naar jou om
voor te lezen.
Bezoek dus zeker de Facebookpagina van de
bibliotheek en ontdek elke dag een leuk verhaal.
Ondertussen beluister je tussendoor nog wat
poëzie.
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Rupsen weven witte webben in de duinen

Veel struiken – zoals de kardinaalsmuts, duindoorn en meidoorn – zijn ingepakt met een dicht wit spinsel.
Het lijkt op spinrag, maar is een stuk taaier en minder plakkerig. Die spinsels worden gemaakt door de
rupsen van spinselmotten of bastaardsatijnvlinders en beschermen de rupsen tegen vogels en sluipwespen.
Na een paar weken verpoppen de rupsen en verdwijnen de spinsels. In juli komen de nachtvlinders uit.
Geen van beide rupsen mag je vergelijken met de eikenprocessierups (die niet in onze duinen leeft).
Toch vermijd je best contact met de spinsels, want de rupsen van de bastaardsatijnvlinder hebben
brandhaartjes die irritatie veroorzaken. Blijf daarom op
de paden. Kwam je er toch mee in contact? Wrijf er dan
niet op en verwijder de haren met stromend (lauw) water.
Neem je kleren vast met handschoenen en was ze zo
warm mogelijk. Droog ze in de droogkast. Raadpleeg een
arts bij ernstige huiduitslag.
Plant herstelt zich
De vraatschade vlakbij de spinsels is tijdelijk. Na het
verpoppen, herstelt de plant zich vrij snel. Bestrijding is dus
niet nodig. Rupsen worden natuurlijk vlinders én zijn ook
voedsel voor jonge vogels.

Wil je naar het Milieupark?
Maak een afspraak
Alleen wie op voorhand een afspraak boekte, mag binnen. Hou er rekening mee dat er strenge
veiligheidsmaatregelen gelden. Het aantal bezoekers is beperkt. Kom daarom alleen met dringend af te
voeren afval en stel je bezoek aan het park uit als dat kan.
Voorwaarden om het Milieupark te bezoeken
 Sorteer je materiaal goed op voorhand zodat je alles vlot kwijt raakt. Bezoekers worden maar een
kwartier toegelaten op het park om een vlotte afhandeling mogelijk te maken.
 Staat er toch een wachtrij aan de ingang? Blijf dan in je wagen zitten. Het is niet de bedoeling om uit te
stappen en te praten met andere bezoekers.
 Respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 Hou afstand (minstens 1,5 meter) tot de parkwachters en andere bezoekers.
 Kom bij voorkeur alleen of maximaal met twee personen. Heb je hulp nodig bij het lossen van je wagen?
Hou er dan rekening mee dat de parkwachters niet helpen.
 Raak je gezicht niet aan tijdens je bezoek en was je handen grondig na je bezoek.
 Textiel mag je op dit moment niet aanleveren. Ook geen asbesthoudend materiaal omdat de nodige
beschermingsmiddelen ontbreken.
 Zonder afspraak krijg je geen toegang tot het Milieupark.
Afspraak nodig? Surf dan naar www.koksijde.be/milieupark

Honger naar leuke activiteiten?
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Bekijk dan de activiteitenmenu’s van de jeugddienst samen met je zoon en/of
dochter.
Surf naar www.depit.be en daar zie je twee activiteiten staan in de kalender:
Blijf in uw kot menu en Beu in je kot?
Via de pagina Beu in je kot? ontdek je het vernieuwde YouTube-kanaal
van de jeugddienst. Op dat kanaal staan heel wat leuke filmpjes die je
inspireren.
Onder het tabblad Blijf in uw kot vind je niet alleen de menu’s terug,
maar ook een aantal tips rond goed in je vel zitten en sociaal
contact. De menu’s zijn opgesplitst in vijf leeftijdscategorieën:
 peuters
 kleuters
 lagereschoolkinderen
 tieners
 +16
In dit menu verzamelde de jeugddienst - afgestemd per
leeftijdscategorie - een heleboel impulsen rond allerlei thema’s
zoals spelen, sporten en bewegen, school, lezen & cultuur, warme
acties en taakjes in huis. Een handige leidraad voor je dagindeling in
tijden van corona.
Surf dus snel naar www.depit.be en smul.

Kinderkrant Plezand pakt uit
met speciale editie
Hou je beregoed! Plezand is je niet vergeten en lanceerde een mini-uitgave.
Met binnenin een toepasselijk verhaal over de plezante vrienden en een
superleuke kleurplaat. Ideaal om de kids bezig te houden, zo blijft het krantje
leven in de harten van de Koksijdse jeugd.
Bekijk deze speciale editie van de gemeentelijke kinderkrant op
www.plezand.be

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
De Brugse architect Lantsoght kreeg de opdracht om een
nieuwe kerk te ontwerpen die zou komen in Koksijde-Bad. In 1956
stond de Kathedraal van het Licht op papier: een constructie
van staal, beton en betonglas met een capaciteit van 900
gelovigen. De grond- en funderingswerken startten in 1958 en
de plechtige inwijding vond plaats op 2 april 1965.
De eerstesteenlegging van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
was in 1959. Mgr. De Smedt wijdde toen, onder massale
belangstelling, de grond waar later het altaar zou komen.
Naast enkele volksvertegenwoordigers woonde ook toenmalig
burgemeester Van Buggenhout de plechtigheid bij.
Kan je iets vertellen over deze 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.
Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt,
Twitter.com/whverbeeldt
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Een kijkje achter de schermen
van onze scholen

Vlak na de paasvakantie ging Tij-dingen langs bij enkele scholen. Zowel directeurs, leerkrachten als
leerlingen waren toen volop bezig met preteaching, nieuwe leerstof aanbrengen voor de leerlingen. Een
compleet nieuwe manier van lesgeven. Carine Tegethoff (directeur gemeenteschool Koksijde), en Jan
Andries (directeur van De Ark) lichten een tipje van de sluier. Deze werkwijze blijft nog een tijdje van kracht, in
combinatie met de (gedeeltelijke) heropening van de scholen.
T-d: Bereiken jullie alle leerlingen? Niet iedereen is
mee met de nieuwe technologieën.
Carine Tegethoff: “In de eerste week van de
verstrengde maatregelen (week van 16 maart, red.)
werd hierop al 100 procent ingezet. Ondertussen
bereiken we – op één gezin na – alle kinderen op één
of andere manier via Facebook, WhatsApp, telefoon
of mail.”
Jan Andries: “De leerkrachten deden allerlei
inspanningen om de kinderen te bereiken: via
telefoon, email en zelfs met de post. Nu hebben we
alle emailadressen van de ouders voor communicatie
en preteaching. Enkele kinderen kregen via de
gemeente een laptop om zo de lessen te volgen.”
T-d: De paasvakantie zag er dit jaar anders uit.
Hoe gaan leerkrachten daarmee om?
Jan: “Het was niet gemakkelijk om een trimester
te eindigen zonder de leerlingen en je tijdens de
paasvakantie voor te bereiden op een nieuwe
manier van lesgeven. Alle afspraken, beslissingen
en voorbereidingen gebeurden op heel korte tijd.
Naast die voorbereidingen zorgden de leerkrachten
ook nog eens voor de opvang van kinderen in
samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang.
Gelukkig heeft De Ark een gedreven team.”

Carine: “De paasvakantie was inderdaad niet zoals
andere jaren: geen reizen in binnen- of buitenland,
geen familieactiviteiten en geen paaseieren zoeken.
Heel wat leerkrachten namen een deel van de
noodopvang in de paasvakantie op zich, samen met
iemand van de BKO. Voor de vakantie werden, tijdens
videovergaderingen, de afspraken vastgelegd voor
het eventueel afstandslesgeven. Tijdens de vakantie
gingen de leerkrachten meteen aan de slag.
Chapeau!”
T-d: Dit is allemaal nieuw. Kunnen jullie wat putten
uit vroegere ervaringen of moeten jullie alles dag
per dag uitzoeken?
Carine: “Dit vraagt heel wat creativiteit en inzet van
het hele schoolteam. Het is niet gemakkelijk om de
lesmaterie in begrijpbare opdrachten te gieten en de
uitleg door te geven aan ouders en leerlingen. Elke
week maken de leerkrachten een weekschema op
en dag per dag krijgen de kinderen opdrachten en
instructiefilmpjes.”
Jan: “Leerkrachten kennen de doelstellingen. De
manier om die te bereiken, is wel nieuw. Gelukkig
heeft onze school een deskundig team dat vlot
samenwerkt en terugvalt op jarenlange ervaring.”

Klas 5A uit de gemeenteschool van Koksijde is aan het videobellen
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T-d: Een klasgesprek met een heleboel leerlingen
lijkt niet evident. Hoe slagen de leraars erin om
alles vlot te laten verlopen?
Jan: “Dit lukt via videochatten. Twee keer per week
houdt elke leerkracht een videochat met elk kind
van de klas, wel verdeeld in kleinere groepen.
Zo zien de leerlingen de klasgenoten en de
leerkracht en bespreken ze lesonderdelen.”
Carine: “Gesprekken met de klas of een deel ervan
gebeuren via Messenger, WhatsApp of Zoom. Niet
evident met jongere kinderen, maar wel een grote
meerwaarde. Zo zien de kinderen hun juf of meester
én hun vriendjes nog eens. En dat is zo belangrijk.”
T-d: Ook voor de ouders is dit niet simpel. Wat
mogen ze zeker niet vergeten volgens jou?
Carine: “In de eerste plaats dat ze het zelf ook
goed doen. Welbevinden is in deze periode heel
belangrijk. En naar de kinderen toe: zorg voor
structuur in je dagplanning zodat je zoon of dochter
niet in vakantiemodus raakt. Het tijdschema van
een gewone schooldag is ideaal voor een kind.
Het is een feit dat dit niet evident is voor ouders, al
zeker niet als ze daarnaast ook nog aan het werk
zijn, maar de quality time met de kinderen is voor
velen wel een meerwaarde.”
Jan: “De ouders volgen hun kinderen heel goed
op. De leerkrachten krijgen daardoor veel reacties
via mail. Heel belangrijk. Zo stuurt de leerkracht

het afstandsonderwijs bij of ondersteunt hij of zij de
kinderen via een extra videochat. We vragen de
ouders om de opvolging van hun kinderen te blijven
volhouden en bij moeilijkheden de klasleerkracht of
school zeker te contacteren.”
T-d: Denk je dat deze crisis gevolgen zal hebben
voor volgend schooljaar? Zullen een aantal
leerlingen achterstand oplopen?
Jan: “De leerkrachten geven momenteel nieuwe
leerstof die noodzakelijk is om het volgende leerjaar
in september te kunnen volgen. Het is belangrijk dat
de kinderen de lessen met nieuwe leerstof goed
volgen en hun taken zo goed mogelijk uitvoeren.
We begeleiden leerlingen die het moeilijker hebben
om eventuele leerachterstand in te lopen.”
Carine: “Er wordt momenteel ingezet op
preteaching van nieuwe leerstof. Die leerstof
wordt, bij de heropening van de scholen voor alle
leerlingen, hernomen. Minder sterke leerlingen
krijgen dan extra ondersteuning. De leerkrachten
volgen nu alles op en het niveau van elk kind wordt
geëvalueerd bij de terugkeer om dan bij te sturen.
Op het einde van het schooljaar bekijken we hoever
elk leerjaar geraakt is. Dan volgt er overleg met de
leerkracht van het volgende jaar om eventueel een
stuk leerstof mee te nemen of te herhalen. Maar dat
is nog toekomstmuziek.”
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Tel je mee af naar het nieuwe NAVIGO-depot?

De gemeenteraad keurde de bouw van het nieuwe museumdepot goed. Dit betekent een garantie voor
het behoud van het maritieme erfgoed in het Visserijmuseum. Plus een extra troef voor de belevingservaring
van de bezoeker. De start van de werken komt stilaan in zicht. Nadat het Gentse architectenbureau Havana
architectuur begin vorig jaar het winnende ontwerp aanleverde, gebeurde er al heel wat voorbereidend
werk. De definitieve plannen zagen het licht in overleg met een werkgroep van Lokaal Bestuur Koksijde en het
NAVIGO-museum. Lokaal Bestuur Koksijde mikt op januari 2022 voor de ingebruikname.
Wat mag je verwachten?
Het nieuwe gebouw doet in de eerste plaats dienst als onderkomen voor de NAVIGO-collectie. De huidige
standaarden voor een professioneel behoud en beheer van museale objecten vragen om een modernere
infrastructuur. In het ontwerp werd gekozen voor een opvallend duurzaam concept: het Denenmarken-model.
Dit betekent dat de depotruimte niet verwarmd of gekoeld wordt. De wanden worden sterk geïsoleerd, maar
de vloer niet, waardoor grote temperatuurschommelingen worden gedempt.
Het resultaat? Een duurzame ruimte met lage investerings- én energiekosten. Win-win dus. Vanuit het
aanpalende kijkkabinet krijgen bezoekers trouwens een mooi zicht op de museumcollectie.
Naast de bewaring van het materieel erfgoed van het NAVIGO-museum, borgt dit nieuw gebouw ook het
immaterieel erfgoed van de visserij. Dankzij een demonstratiekeuken ontdek je de kunst van het kuisen,
verwerken en bereiden van vis.
Workshops door topchefs in samenwerking met de hotelschool Ter Duinen staan ook op het menu. En om vis te
roken of vers gevangen garnalen te koken, ligt er een tuintje met buitenhaard. Een ooievaarsnest kroont het
gebouw, een plek die de extra kantoorruimte, bibliotheek en vergaderruimte herbergt. Deze penthouse biedt
een prachtig overzicht over de hele museumsite. Indrukwekkend.
Timing
De afbraak van de voormalige pastorie en het CM-gebouw in de Pastoor Schmitzstraat staat het eerst op de
planning. Als alles goed gaat, begint deze afbraak komende zomer en zijn de werken afgerond begin 2022.
Ondertussen krijgt de NAVIGO-collectie onderdak in het oud-gemeentehuis van Koksijde.
Info: www.navigomuseum.be

“Maak van de nood een deugd”
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Dat is de wereldberoemde leuze van de Duinenabdij. Meerdere abten namen die slagzin ter harte. Dat
gold zeker voor abt Lambrecht Uppenbroeck, die wel heel veel met die nood werd geconfronteerd.
Wie was de belangrijkste middeleeuwse abt in Koksijde? Recent onderzoek geeft aan dat Lambert
Uppenbroeck aanspraak mag maken op die eretitel. Als buitenstaander was hij een opmerkelijke
keuze, maar ongewone omstandigheden vereisten ongewone maatregelen. Uppenbroeck maakte de
verwachtingen meer dan waar. Gedurende zijn lange abbatiaat (tot 1355) bood hij een hele reeks crisissen
het hoofd. Volg je mee?
Eerst en vooral - en cruciaal voor alles dat volgde - herstelde hij de relaties met de graven van Vlaanderen.
In 1330 was hij één van de dooppeters van Lodewijk van Male (graaf van Vlaanderen). En die goede
band wist Uppenbroeck te verzilveren. Zo bekwam hij het aanstellingsrecht van de Veurnse watergraaf, de
belangrijkste functionaris van de Noordwatering.
Econoom avant-la-lettre
Financieel trok Uppenbroeck de situatie recht door de rentenlast af te bouwen, terwijl hij in 1336 nog de
hulp van de paus moest inroepen om de abdij te beschermen tegen schuldeisers. Goede vooruitzichten,
maar dat was buiten De waanzinnige veertiende eeuw gerekend. Een periode met twee burgeroorlogen
en een pestepidemie.
Kust-Vlaanderen kende van 1323 tot 1328 een opstand tegen het grafelijk gezag, met voor
Veurne-Ambacht Niklaas Zannekin als boegbeeld. Sommige opstandelingen ageerden tegen alle
grootgrondbezitters en dus ook de abten, want zij steunden de graaf.
Even buiten gekegeld
Voor de Duinenabdij kreeg de episode nog een staartje. In 1339 viel Pieter Peyt - voorheen monnik en
broer van de terechtgestelde opstandeling Jacob - met een bende de abdij binnen. Abt Uppenbroeck
werd door hen buiten gegooid en zou pas na de dood van Peyt terugkeren.
In diezelfde periode begon de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Opnieuw lag
de Duinenabt onder vuur. De abdij moest aan de opstandelingen oorlogsgeld betalen, maar toen
Uppenbroeck treuzelde, verwoestten de Gentenaren o.a. de bezittingen bij Hulst.
Geen lockdown in de abdij ondanks de pest
Vroeger dacht men dat Vlaanderen in 1348-1349 de dans met de Zwarte Dood ontsprong, maar intussen
weten we beter. De Duinenabdij vormde wel een gemeenschap waar buitenstaanders niet zomaar
even binnenliepen, maar van een lockdown was geen sprake. Voeg bij die moeilijke cocktail nog de
overstromingen door de Sint-Clemensvloed in 1334 en je begrijpt dat Uppenbroeck problemen bij de vleet
had. En toch slaagde hij erin de Duinenabdij te verfraaien en uit te breiden.
Dagelijks een pint wijn
Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden en
tegenslagen, slaagde Uppenbroeck erin om
de abdij een nieuwe bloeitijd te bezorgen. En
toch trok één verdienste de aandacht van de
kroniekschrijvers: de dagelijkse pint wijn voor alle
leden van de abdij, waarvoor hij in 1331 geld
voorzag.

Fac necessitate virtutem, luidt het devies in het
Latijn: Maak van de nood een deugd.
Op het lijf geschreven van Lambrecht
Uppenbroeck. Gezondheid!

Abt Lambrecht Uppenbroek - uit een 14e-eeuws
Handschrift van de Duinenabdij 77-98
© Grootseminarie Brugge
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Buitenkans:
Bekijk collectie George Grard online
Dankzij Erfgoedinzicht bekijk je de collectie van George Grard digitaal. Als dat geen prachtig nieuws
is in deze harde coronatijden! Tij-dingen ging in (video)gesprek met Kaat Vandoorne (gemeentelijk
erfgoedconsulente) en Chantal Grard (lerares aan de Westhoek Academie Koksijde, kunstenares én dochter
van).

Tij-dingen: Dag Kaat, wat is
Erfgoedinzicht eigenlijk?
Kaat Vandoorne: “Dit platform
stimuleert erfgoedzorg
en is een interprovinciale
samenwerking tussen West- en
Oost-Vlaanderen. Veel musea,
kerken, overheidsgebouwen, etc.
beschikken over waardevolle
collecties. Deze blijven vaak
onbekend voor het grote publiek,
omdat ze veilig opgeborgen
zitten in de reserves en depots.
Erfgoedinzicht.be wil dat
veranderen. Deze website
geeft het publiek toegang tot
museumstukken en verborgen
schatten uit Oost- en WestVlaanderen.”
T-d: De digitalisering van
de Grard-collectie was waarschijnlijk heel
arbeidsintensief?
Kaat: “Dat klopt. Isabelle Gabriëls (dochter van
Francine Van Mieghem en opgevoed door George
Grard) heeft zich daar namens de Stichting George
Grard meer dan een jaar mee bezig gehouden. We
beslisten samen welke foto’s al dan niet bruikbaar
waren en hielpen mee bij de omzetting van analoge
foto’s naar digitaal. Alleen de tekeningen die nu te
bewonderen zijn in Kunstencentrum Ten Bogaerde
en de materialen uit het Erfgoedhuis Bachten de
Kupe moesten we nog inventariseren. Daarna voerde
Isabelle alle gegevens in op Erfgoedinzicht. Een
huzarenwerk.”
T-d: Chantal, vandaag vinden we het normaal dat
we vanuit ons kot naar een kunstcollectie kijken,
maar deze evolutie verliep razendsnel. Wat zou
jouw vader hiervan denken?
Chantal Grard: “Dat is moeilijk in te schatten. In zijn
tijd zou zoiets pure sciencefiction zijn. Ik denk wel dat
hij er gelukkig mee zou zijn. Hij verplaatste zich niet
graag en bleef graag in zijn vertrouwde omgeving,
maar als kunstenaar wil je natuurlijk dat je beelden
gezien worden. Ik denk dus wel dat hij deze paradox
van dit bezoek van thuis uit zou appreciëren.”
T-d: Je zegt dat George Grard zich niet graag
verplaatste. Hoe verklaar je zijn verhuis dan van
Doornik naar Koksijde?
Chantal: “Mijn vader kwam hier op vakantie omdat
de zeelucht goed was voor de astma van zijn zoon
Georges-Marcel. Hij werd verliefd op de kust en de

duinen en besloot daarom om na zijn scheiding naar
hier te verhuizen met zijn eerste vrouw. Hij had het
prachtige licht van de kust ontdekt in Koksijde en een
eenheid met de natuur gevonden die in Doornik niet
mogelijk was. Hij slaagde er ook in om deze liefde
over te brengen naar bevriende kunstenaars. Velen
trokken naar zee en gingen mee in zijn ritme: veel
werken, maar ook voldoende tijd voor ontspanning
op de gepaste momenten. Zo organiseerden ze hun
eigen Olympische Spelen petanque in de duinen. Ze
speelden voor zelf ontworpen medailles.”
T-d: Kortom: George Grard voelde zich thuis in onze
gemeente?
Chantal: “Zeker weten! En hij voelde zich hier
geaccepteerd en erkend. Hij kreeg hier enkele
tentoonstellingen toen hij nog leefde. Verder zie je
in het straatbeeld zijn creaties De Zeemeermin, De
Lente en De Fluitspeelster. En ook nu nog zijn ze hem
niet vergeten. Vorige zomer werden de werken van
George Grard (in Kunstencentrum Ten Bogaerde) in
dialoog gebracht met hedendaagse kunstenaars.
“Momenteel” loopt er in Museum Paul Delvaux een
tentoonstelling waar je hem in zijn tijdscontext ziet
en de connectie tussen Grard en Delvaux duidelijk
voelbaar is. Twee heel verschillende invalshoeken,
maar beiden zeer boeiend.”
Info: Bekijk de kunstwerken van George Grard online
via www.erfgoedinzicht.be/collecties
Tip: Dat geldt ook voor de collecties van het
Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-museum!
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“In Paramaribo kwam ik als eerste vrouw
over de finish”

Emma Magherman en Amber Dawyndt keerden met een rugzak vol herinneringen terug uit Suriname.
Lokaal Bestuur Koksijde moedigt jongeren aan om hun grenzen te verleggen en een buitenlandse
ervaring op te doen. Vraag net als Emma en Amber een subsidie rugzakverhaal aan bij de dienst
Internationale Samenwerking. Iets om naar uit te kijken na de coronacrisis.
Emma vervolledigde haar laatste stage als studente
Logopedie in een tehuis voor geplaatste kinderen in
Nieuw Nickerie, Suriname. Ook Amber, studente Lager
Onderwijs, trok naar de voormalige Nederlandse
kolonie. Zij gaf er les in het tweede leerjaar in de SintThaddeusschool in Groningen.
T-d: Wat bleef je het meest bij?
Emma: “Toen we afscheid namen van de kinderen in
het kinderhuis, stak één van de meisjes haar hand in
de lucht. Toen ik vroeg wat er scheelde, zei ze: juf ik
moet bijna huilen. Dit was enorm pakkend!”
Amber: “Mijn vreemdste ervaring was het eten in
Suriname. Als leerkracht is het daar een gewoonte
dat je eten meekrijgt van school. Zo kwam ik vaak
thuis met een fles melk, nootjes of een stuk taart en
zelfs één keer met vier potten choco. Een ander mooi
moment was mijn overwinning op de loopwedstrijd
van 10 km in Paramaribo, de hoofdstad. Ik kwam als
eerste vrouw over de finish.”
T-d: Klopt het beeld dat je had van het land?
Emma: “Suriname lijkt veel beter op België dan ik
verwachtte. In sommige wijken waren er zandwegen,
maar de meeste wegen waren verhard en lagen er
zelfs beter bij dan in België!”
Amber: “Mijn ervaringen zijn veel mooier dan het
beeld dat ik had.”
T-d: Wat neem je mee in je
rugzak?
Amber: “Ik heb vooral
geleerd om zaken te
relativeren. Surinamers zien
elke dag als een geschenk
van God. Ze zijn erg
dankbaar voor het leven. Ik
heb leren lesgeven zonder
materiaal en met weinig
mogelijkheden.”
Emma: “Ik neem voor
mezelf vooral de rust mee
die er heerst. Af en toe
onthaasten is iets dat Belgen
meer moeten doen!”

Amber (rechts op de foto)
op feestdag Holi

T-d: Raad je een buitenlandse stage aan bij
leeftijdsgenoten?
Amber: “Absoluut, je leert zoveel bij. Ik ben door deze
ervaring een stuk zelfstandiger en kreeg meer inzicht
in mijn eigen waarden en normen.”
Emma: “Hoewel we vroeger moesten terugkeren
door de coronacrisis, was dit één van de mooiste
ervaringen die ik al heb opgedaan. Je leert je
toekomstig beroep van een andere kant kennen.”
T-d: Wat is voor jou het grootste verschil tussen
Suriname en België?
Amber: “Het stressniveau. In Suriname moet niets.
Ze genieten veel meer van de kleine dingen. Verder
zijn ze ook veel geloviger. De leerlingen bidden voor
elke speeltijd. Toch zag ik ook heel wat gelijkenissen.
Surinamers houden van eten en drinken en hechten
veel belang aan hun familie en vrienden. Wat mij
enorm opviel, is het grote verschil in het land zelf.
In de hoofdstad is alles beschikbaar, maar in het
binnenland is de elektriciteit beperkt en doet de rivier
dienst als vaatwasser, badkamer en wasmachine.”
Emma: “De Surinaamse gastvrijheid. Wij werden
echt overal uitgenodigd! Ook de verschillende
godsdiensten die eigenlijk zonder probleem naast
elkaar bestaan, vond ik indrukwekkend.”
Info: www.koksijde.be/subsidie-rugzakverhaal
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Kunstenaars nu ook creatief in hun kot
Pieter Denuwelaere, leerkracht van het atelier Vrije Grafiekkunst van de Westhoek Academie Koksijde, blijft
samen met zijn cursisten aan het werk. “Ik dacht even dat dit een akelige droom was. De werkelijkheid is
helemaal anders. Ik zag een vrouw met een zomers hoedje helemaal alleen naar de ingang van het station
stappen en ik dacht: Grafiek in tijden van Corona.”

We blijven altijd tekenen

Iedereen heeft een persoonlijk verhaal. De cursisten van het WAK
verwerken elk op hun eigen manier de bizarre dingen die hen
overkomen. “We missen elkaar en het contact in ons atelier, maar
we blijven niet bij de pakken zitten. De cursisten ontvangen dagelijks
een mail met een kort verhaal, een overpeinzing van de dag en
grafisch werk van collega-cursisten”
Een kunstenaar moet
zich uitdrukken. Niets
of niemand kan dat
tegenhouden. En als
ze in hun kot moeten
blijven, dan kunnen ze
evengoed vanuit hun kot
blijven creëren. In een
gesloten Facebookgroep
delen (ex-)cursisten en
leerkrachten werk met
elkaar. Soms met een
bijhorend verhaal, soms
niet. Want beelden
zeggen vaak veel meer
dan woorden.

Pieter Denuwelaere – Grafiek in tijden van
Corona – bister op papier

“Zorgen voor elkaar. Niets dat
momenteel belangrijker is. Dank je
wel aan alle zorgverleners.”

Luc Leye – Hoe lang nog –
tekening in schetsboek

“We hebben verdriet
omdat veel mensen
ziek worden en sterven,
maar we leren ook
onthaasten. We
hebben bewondering
voor de mensen die
nu veel harder moeten
werken dan anders.”

Katrien Van Rie –
Depression-time –
droge naald en
druktechnieken

“Recent werk uit een reeks die samenvat op welke
manier ik grafisch en schilderkundig bezig ben. Het
werk verenigt veel tegenstellingen, zowel inhoudelijk
als vormelijk.”

Joost Denuwelaere – Zonder titel – houtsnede
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Mag je nog sporten in tijden van corona?

Sporten is en blijft gezond. Zorg wel dat je afstand bewaart (social distancing) en alle hygiënische
maatregelen respecteert. Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen) worden aanbevolen,
maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met maximum twee personen.
En op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt is tot minstens 1,5 meter. Het is ook toegestaan
om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. De toegang tot kleedkamers,
gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
Ziek (geweest)? Dan is sporten uit den boze.
Had je drie dagen koorts? Dan wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport.
Pas op de zevende dag na de start van je koorts sport je opnieuw.

Vier tips om thuis met sporten te starten
1. Leg een realistisch doel vast
Niets werkt zo demotiverend als trainen zonder
trainingsdoel. Ga voor kleine en realistische doelen.
Zoals Over één maand wil ik twee kilogram kwijt
of Over een maand wil ik twintig push-ups achter
elkaar doen. Wanneer je dit doel binnen een maand
bereikt, kies je een volgende uitdaging.
2. Beloon jezelf als het goed gaat
Liefst niet met eten, natuurlijk. Trakteer jezelf op een
nieuwe sportuitrusting als je je doel hebt gehaald.
Of bekijk een dubbele aflevering van je favoriete
serie op Netflix.
3. Plan een vast tijdstip in
Elke dinsdagavond en donderdagavond van 19 tot 20 uur bijvoorbeeld. Wanneer je elke week twee of drie
keer 45 tot 60 minuten vastzet in je agenda, zorg je ervoor dat je je sportafspraak niet vergeet. Het zorgt ook
voor meer zelfdiscipline.
4. Stel meerdere sportschema’s samen
Wanneer je altijd hetzelfde schema traint, verdwijnt het plezier snel. Zoek daarom twee of drie schema’s uit
en wissel ze af. Maandag schema A, woensdag schema B en vrijdag schema C. Of vier weken hetzelfde
schema en de volgende vier weken het tweede schema, etc.

Koksijde Golf ter Hille terug open (onder voorwaarden)
De golfbaan is in topconditie. En hopelijk jij ook.
Het team van Koksijde Golf ter Hille zat de voorbije
weken niet stil en maakte alles klaar.
Voorlopig gelden nog wat beperkingen op
het golfen. Bekijk dus eerst goed de site voor
je je golftenue uit de kast haalt.
Info: www.koksijdegolfterhille.be.
Atletiek, Tennis en Padel is weer mogelijk
De poorten van Sportpark Hazebeek zijn opnieuw
open voor individuele training. Ook tennis en padel
zijn opnieuw deels toegelaten. Tennis en Padelclub
Koksijde en TC Tip-Top zijn er alvast klaar voor.
Info: www.tennisvlaanderen.be
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BBC Koksijde promoveert naar
tweede landelijke
De herenploeg van Basketbalclub
Koksijde zorgde voor leuk nieuws tijdens
deze moeilijke coronatijden. BBC Koksijde
promoveert dankzij een knappe tweede
plaats in eerste provinciale, na kampioen
Avanti Brugge.
Onze lokale baskettrots promoveert dus als
extra stijger naar tweede landelijke. Een
knalprestatie. En ook een unieke kans voor
deze jonge ploeg.
Proficiat en veel succes volgend seizoen!

Fietsen in Koksijde:
mooi én gezond
Geniet vanop je fiets of te voet van de mooie natuur in Koksijde
en omstreken. De gezondheidsvoordelen krijg je er gratis bij.
Via www.visitkoksijde.be/stap-en-trap-onze-schitterende-natuur
vind je heel wat wandel- en fietsroutes.
Of test je liever de schitterende mountainbikeroute?
#blijfsporten #sportersbelevenmeer

Tips voor senioren die fit willen blijven
Dit is de eerste en misschien wel belangrijkste tip: doe zoveel mogelijk bewegingen van lichte intensiteit
tijdens de dag. Voorbeelden? Rechtstaan, traag stappen, koken of afwassen.
Zorg ook voor extra inspanningen om de lichte bewegingen aan te vullen. Tips? Wij geven er alvast drie!
1. Bewegingen met matige intensiteit: minstens 150 minuten per week
Splits je tijd op, bij voorkeur telkens een halfuurtje op vijf werkdagen (maar élke dag bewegen is nog
beter). Ook dat halfuur mag je spreiden. Eventueel drie keer tien minuten per dag. Voorbeelden: stevig
wandelen, (elektrisch) fietsen of harken in de tuin, etc.
2. Bewegingen met hoge intensiteit: 75 minuten per week
Verspreid je beweging, bijvoorbeeld telkens 25 minuten op drie dagen. Die 25 minuten hoef je niet
ononderbroken te doen. Twee keer minstens 10 minuten per dag is prima. Voorbeelden: joggen, stevig
fietsen of spitten in de tuin.
3. Of een combinatie van matige en hoge intensiteit: minstens 150 minuten per week
Een mix is altijd goed. Goed om weten: beweeg je een minuut aan hoge intensiteit? Dan telt die
dubbel. Met 25 minuten joggen en 100 minuten rustig (elektrisch) fietsen kom je dus al aan je wekelijkse
hoeveelheid.
Pas op. Bewegen met hoge intensiteit is gezond, maar het eist natuurlijk wat van je lichaam. Ben je ouder
dan 65 jaar en deed je lange tijd niets van beweging aan hoge intensiteit? Bel dan eerst naar je huisarts
voor je eraan begint. Luister naar je lichaam en hou rekening met je beperkingen!
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Senior en fit workout-oefeningen voor in uw kot
Deze sessies duren maximum een halfuurtje. Kies het juiste niveau voor elke oefening. Voer elke oefening 30 tot
60 seconden uit en herhaal die drie keer. Zorg voor 30 seconden rust tussen iedere herhaling.
1.

Kniebuiging
niveau 1

niveau 2

2.

Op de tenen staan
niveau 1

niveau 2

3.

Evenwicht (voer beide oefeningen uit op je linker- en rechtervoet)
niveau 1
niveau 2

4.

Push-up
niveau 1

niveau 2

5.

Bicycle crunch
niveau 1

niveau 2
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Beste cultuurliefhebber. We missen jullie…
“Halfweg maart veranderde onze wereld. Gedaan met gezellig samenkomen, genieten van een
flinke brok theater, een ontroerend concert of met vrienden napraten aan de bar. Plots zijn corona,
quarantaine en social distancing de codewoorden.

Donderdag 12 maart was een verwarrende dag. De situatie leek elk uur te veranderen. Die avond
stond het Bruno Vansina Quintet op ons programma, maar in de loop van de dag werd duidelijk dat
er misschien geen concert zou plaatsvinden. Van het quintet kwamen kort na de middag enkele
muzikanten en technici aan in CasinoKoksijde.
Er werd in de bar bang afgewacht. De tournee was met een succesvol concert gestart in Antwerpen,
maar zou die nu al abrupt tot stilstand komen in Koksijde? Na maandenlang plannen en je hart en ziel
in de muziek te steken?
Helaas was die 12de maart het beginpunt van een warrige en woelige periode waarvan niet duidelijk is
wanneer alles voorbij zal zijn.
We zitten wereldwijd in hetzelfde schuitje. Bijna van de ene op de andere dag werd ons doen en laten
overhoop gegooid. We moeten hier door. Samen. Tope sterk is de leuze in Koksijde.
Toegegeven, we hadden onze twintigste verjaardag net iets anders voorgesteld. Achter de schermen
bereiden we nu al hard het volgende cultuurseizoen voor. Want na deze onzekere tijden willen we er
weer zijn voor jullie: ons publiek. Met een warm, ontroerend, pakkend en verrassend programma.
Om samen te beleven. Om samen te lachen. Om samen een traan weg te pinken. Om samen te wiegen
op de muziek. Samen.
We missen jullie. Tot gauw.”
Team CasinoKoksijde

© Walter Carels

Koop nu een mooie cd aan een
nog mooiere prijs
Het Bruno Vansina Quintet zag acht concerten in rook opgaan door je weet wel…
Dat waren ook acht kansen om hun prachtige nieuwe album (12 12) aan de man te brengen.
JazzLab Series doet daarom een fijne geste: stort 10 euro op rek. nr. BE56 0013 4353 6488 en stuur een
mailtje met je naam en adres naar info@jazzlab.be. Zo ontvang je het album snel in je bus.
Als begunstigde mag je JazzLab Series Vzw invullen. JazzLab legt het verschil bij en bezorgt de opbrengst
aan Bruno Vansina.
Jij een fijne cd. Het vijftal wat recuperatie van hun gemaakte kosten.

De jaarlijkse seizoensvoorstelling van cultuurcentrum CasinoKoksijde zal dit jaar waarschijnlijk niet of in een
andere vorm plaatsvinden. Team Casinokoksijde zoekt een verantwoorde en toch fijne manier om jou
warm te maken voor het volgende cultuurseizoen. Hou de website, de socialemediakanalen en je mailbox
in de gaten. Want volgend seizoen vliegen ze er met nog meer goesting in.
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Werkzaamheden gaan terug van start

Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde
informeert je zo goed mogelijk over de planning. Hieronder een overzicht van een aantal werken. Het
meest recente overzicht vind je op onze website via www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische dienst
houdt deze pagina (dagelijks) up-to-date.

Werken in uitvoering
Koksijde-Dorp: kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan – Robert Vandammestraat
Vanaf deze week zal, onder voorbehoud van goed weer, aannemer De Brabandere de
fietssuggestiestroken aanleggen en nog wat putdeksels aanpassen in Koksijde-Dorp.
De uitvoering gebeurt in drie fases:
 Fase 1: Zeelaan vanaf de Helvetiastraat tot de verkeerslichten, kant oud gemeentehuis en in de
Houtsaegerlaan, overkant bakkerij Tyteca. Aan de kant van de bakkerij kan er niet worden geparkeerd.
Duur: ongeveer één werkdag.
 Fase 2: Zeelaan vanaf de Helvetiastraat tot aan de verkeerslichten, kant Colruyt en de Houtsaegerlaan,
kant bakkerij Tyteca, waardoor je niet kan parkeren t.h.v. de bakkerij. Duur: ongeveer één werkdag.
 Fase 3: Zeelaan vanaf de verkeerslichten tot aan de Noordstraat en de Noordstraat zelf aan beide
zijden. Duur: twee à drie werkdagen.
Tijdens fase 1 en 2 rijdt het verkeer in de Zeelaan telkens in één richting. Voor de andere richting is er een
omleiding via de Abdijstraat en Hostenstraat. In de Houtsaegerlaan is een vertraagde doorgang mogelijk.
Gedurende fase 3 is er geen doorgang via het Louise Hegerplein. Vlakbij het kruispunt van de Zeelaan met
de Houtsaegerlaan vinden de laatste werkzaamheden plaats, maar het kruispunt blijft open. Het gaat o.a.
om de aanleg van voetpaden, fietssuggestiestroken en een groenzone.
Sint-Idesbald: omleiding Koninginnelaan
Tot ongeveer 17 juli zal de Koninginnelaan tussen de H. Christiaenlaan en de Koninklijke Baan volledig
afgesloten zijn voor alle verkeer wegens rioleringswerken. Er is een omleiding voorzien voor zwaar
verkeer via de Strandlaan en Koninklijke Baan (+3,5 ton). Plaatselijk verkeer mag tot aan de hoek van de
Christiaenlaan en Smeyerslaan.
Sint-Idesbald: omleiding Dwarsstraat
Tot vermoedelijk 10 juli is de Dwarsstraat tussen de Tennislaan en de Kroonlaan volledig afgesloten voor alle
verkeer wegens rioleringswerken. Er zijn omleidingen voorzien.

OPGE
LET:
gepla
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weers
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.

28

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Kaïn Hounkpatin
Veurne, 9 december
zoon van Olivier en van Manimba
Camara uit Koksijde
Mason Rez
Oostende, 30 januari
zoon van Mathias en Angie Forrez uit
Koksijde
Rachelle Trooster
Veurne, 11 februari
dochter van Roeland en van
Charlotte Mattheeuws uit
Oostduinkerke
Paolo Mshati
Veurne, 3 maart
zoon van Elias en Hajjar Nour uit Koksijde
Basil Vanden Broucke
Brugge, 9 maart
zoon van Ben en Aurélie Van Daele uit
Oostduinkerke
HUWELIJKEN
Dries Warreyn en Stefanie Velle,
beiden uit Wulpen (1 februari)
Adriaan Cleeren en Shana Moeyaert,
beiden uit Oostduinkerke (20 februari)
Christian Depoorter en Geneviève
Depret, beiden uit Koksijde (20 februari)
Neal Baelen en Ilse Chamon, beiden
uit Koksijde (20 februari)
Rudy Boedts uit Frankrijk en Anja
Lensen uit Koksijde (28 februari)
Jean-Marie Marie Capieau en AnneMarie Demaldré, beiden uit Koksijde
(21 maart)
OVERLIJDENS
Edgard Gérard, 85 j.
†Koksijde, 28 januari
Georgius Stevens, 87 j.
†Koksijde, 29 januari
echtgenoot van Christiane Van Helleputte
Yvonne Lejeune, 93 j.
†Koksijde, 1 februari
weduwe van Albert Randaxhe
Andreas Brouckaert, 73 j.
†Antwerpen, 1 februari
Eugeen Craeymeersch, 88 j.
†Koksijde, 6 februari
echtgenoot van Ginette Van Rentergem
Denise Velle, 89 j.
†Koksijde, 11 februari
weduwe van Jozef Vandersteene
Yvan Corthouts, 68 j.
†Oostende, 12 februari
echtgenoot van Ann Van Steertegem
Abel Desmaricaux, 89 j.
†Koksijde, 13 februari
echtgenoot van Hélène Leys
Maria Vandenberghe, 86 j.
†Koksijde, 14 februari
weduwe van Marcel Cloet
Andrea Debaere, 96 j.
†Koksijde, 14 februari
weduwe van Marcel Soetaert

Jacqueline Lips, 85 j.
†Veurne, 15 februari
Maurits Schramme, 92 j.
†Koksijde, 16 februari
echtgenoot van Elza Danneels
Raoul De Smet, 91 j.
†Veurne, 16 februari
weduwnaar van Jacqueline Peters
Claudette Galleyn, 74 j.
†Oostende, 18 februari
echtgenote van Marc Gyssels
Willy Bril, 81 j.
†Oostende, 18 februari
echtgenoot van Maria Stubbe
Frans Degel, 86 j.
†Koksijde, 19 februari
echtgenoot van Alice Vandenbroucke
Marguerite Flahou, 85 j.
†Veurne, 20 februari
weduwe van Noël Dekeyser
André Despierre, 80 j.
†Veurne, 20 februari
echtgenoot van Lilianne Noyelle
Jeannine Séquaris, 76 j.
†Veurne, 20 februari
Ivan Blondeel, 69 j.
†De Panne, 20 februari
echtgenoot van Maryke Accou
Daniel Derche, 77 j.
†Koksijde, 21 februari
echtgenoot van Anne-Marie Bettig
Simonne Neetens, 89 j.
†Koksijde, 21 februari
weduwe van Pierre Dekelver
Jean Pierre Dosogne, 82 j.
†Koksijde, 22 februari
weduwnaar van Marguerite Delporte
Dirk Van Belle, 70 j.
†Gent, 24 februari
Robert Desmadryl, 83 j.
†Brugge, 27 februari
echtgenoot van Maria Hillewaere
Eduard Vandenplassche, 92 j.
†Koksijde, 27 februari
echtgenoot van Albertine Vermeulen
Gerard Decoene, 83 j.
†Koksijde, 29 februari
Eric Reschké, 59 j.
†Koksijde, 2 maart
Jean Louwers, 88 j.
†Koksijde, 4 maart
weduwnaar van Juliette Verdoot
Marc Plaetevoet, 64 j.
†Koksijde, 5 maart
echtgenoot van Marie-Christine Rillof
Mariette Deberdt, 92 j.
†Veurne, 5 maart
weduwe van Julianus Ryckbosch
Gabriël Clarysse, 82 j.
†Wevelgem, 5 maart
echtgenoot van Nicole Staelens
Marguerite Segers, 91 j.
†Veurne, 6 maart
weduwe van Théophile Lippens
Jenny Goessaert, 89 j.
†Veurne, 6 maart
weduwe van André Velghe

Alice Battel, 97 j.
†Veurne, 7 maart
weduwe van Albert Claeys
Raymond Goffin, 90 j.
†Morlanwelz, 8 maart
Roger Limbourg, 80 j.
†Schaarbeek, 8 maart
echtgenoot van Nicole Nijs
Anna Seynaeve, 97 j.
†Koksijde, 9 maart
weduwe van Gustaaf Calcoen
Carine Maddens, 53 j
†Roeselare, 9 maart
echtgenote van Jean-Claude Huyghe
Rosette Demeere, 89 j.
†Koksijde, 11 maart
weduwe van Eloi Vandermeulen
Rosina De Graeve, 89 j.
†Koksijde,12 maart
weduwe van Frans Cobbaut
Philippe Priem
†Koksijde, 13 maart
Weduwnaar van Therese Decock
Régine Potmans, 82 j.
†Koksijde, 13 maart
weduwe van Savely Nachmanson
André Ruidant, 70 j.
†Oostende, 16 maart
echtgenoot van Josiane Delporte
Myriam Félix, 71 j.
†Veurne, 16 maart
Renée Vlassenbroek, 82 j.
†Veurne, 17 maart
echtgenote van Guy Caroyez
Denise Vandenbroucke, 90 j.
†Koksijde, 19 maart
weduwe van André Hessel
Walter Janssen, 70 j.
†Gent, 20 maart
echtgenoot van Monique Verschooten
Marie Bruyneel, 89 j.
†Koksijde, 21 maart
weduwe van Zéphir Passelecq
Pierre Zelck, 85 j.
†Koksijde, 21 maart
echtgenoot van Edith Delarbre
Blanche Aspeslagh, 92 j.
†Veurne, 22 maart
Luciano Cappucci, 67 j.
†Veurne, 24 maart
echtgenoot van Ghislaine De Pessemier
Christiane Moreels, 93 j.
†Gent, 27 maart
weduwe van Frans Froeyman
Maurice Vermoote, 95 j.
†Koksijde, 29 maart
weduwnaar van Denise Branders
Maria Elst, 86 j.
†Koksijde, 29 maart
weduwe van Gerardus Janssens
Achille Coeman, 98 j.
†Veurne, 29 maart
weduwnaar van Georgette Dornez
Denise Everaert, 86 j.
†Veurne, 30 maart
weduwe van Werner Bourry
Jeannine Legein, 86 j.
†Veurne, 31 maart
weduwe van Paulus Dezutter
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Blijf in je kot en win een zomer lang ijsjes

Zon, zee, strand én ijsjes! Heel wat mensen worden er gelukkig van. En hoe cool zou het niet zijn om de hele
zomer gratis ijsjes te eten in jouw gemeente?
Wat moet je doen zodat deze droom werkelijkheid wordt? Stuur een foto van je mooiste of meest originele
ijsje. Er is maar één voorwaarde: zorg dat je creatie een connectie heeft met ons strand, de zee of onze
gemeente.
Meeste likes zorgen voor finaleticket
Stuur je foto voor 28 mei naar zomeractie@koksijde.be en vermeld zeker je telefoonnummer. Slechts één
inzending per persoon is mogelijk. Daarna verzamelen we alle foto’s in een album op de gemeentelijke
Facebookpagina. En dan… begint het liken.
Roep je familie, vrienden en kennissen op om op jouw foto te stemmen! De foto’s worden op 1 juni in een
album op onze facebookpagina gedeeld (@KoksijdeOostduinkerke). Verzamel de meeste likes van 1 tot en
met 15 juni. De vijf foto’s met de meeste likes en vijf foto’s geselecteerd door de ijsjeszaken gaan door naar
de finale waarin een jury met ijsjes-specialisten de laureaat aanduidt.
We maken de winnaar bekend op 25 juni, hou onze Facebookpagina dus zeker in de gaten.
De gelukkige verzekert zichzelf van een zomer lang gratis ijsjes in onze gemeente!
Info en voorwaarden: www.visitkoksijde.be/nl/zomeractie

BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties:
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, willen we
jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Lokaal Bestuur Koksijde gebruik van BE-Alert, een systeem dat je
meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken
inwoners snel de nodige aanbevelingen, zoals bv. tijdens de coronacrisis.
Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
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De voorbije maand in woord en beeld
Nieuwe laptops voor digitaal onderwijs
Lokaal Bestuur Koksijde heeft 25 nieuwe laptops
aangekocht voor het digitale onderwijs in de
basisscholen. Deze toestellen zijn bedoeld voor
leerlingen van alle lagere scholen die moeilijk
toegang kregen tot de online leerplatformen.
Particulieren die hun steentje willen bijdragen in
deze digitale onderwijsnood mogen mailen naar
patricia.beddeleem@koksijde.be.

Archeologisch onderzoek hockeyterrein
Op het terrein van het toekomstige hockeyveld in
Oostduinkerke zorgde het archeologisch bedrijf
BAAC, in opdracht van Lokaal Bestuur Koksijde, voor
de aanleg van proefsleuven om meer duidelijkheid
te krijgen over de archeologische waarde van
het terrein. Er worden sporen verwacht uit de late
middeleeuwen en WO I.

Kokpit krijgt historische versiering
De Kokpit is het kloppend hart van het gemeentehuis én misschien wel van Koksijde-Oostduinkerke tout
court. Het glasraam dat de Kokpit sinds kort versiert, is een ontwerp van Ingrid Meyvaert (atelier Mestdagh)
en recupereert stukken glasraam uit het oud-gemeentehuis van Koksijde. Je herkent negen wapenschilden
van verschillende abten van de Duinenabdij. De originele glasramen werden door burgemeester Jaak Van
Buggenhout gebruikt ter promotie van de opgraving van de Duinenabdij die van start ging in 1949.

Heb je het even gehad met corona?
Bezorg ons jouw #kiekjevandedag
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Op haar socialemediakanalen lanceerde Lokaal Bestuur Koksijde het kiekje van de dag. Zo dromen we
allemaal even weg van de bikkelharde realiteit en de forse inspanningen die iedereen moet leveren.
Doe allemaal mee en tover een fijne glimlach op ons gezicht. Samen kunnen we de wereld aan.
Deze kiekjes zorgen voor positiviteit en creëren een online solidariteit. Het socialemediateam van Lokaal Bestuur
Koksijde roept op om jouw leukste thuisbeelden te posten. Bezorg ze ons met de hashtag #kiekjevandedag en
de -tag.
We vragen iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Haal de lente daarom naar jouw huiskamer en neem
allemaal deel aan deze rubriek. We hopen dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. En wie weet genieten
we binnen enkele maanden van een prachtige zomer? #savethesummer #topesterk

Koksijde - Oostduinkerke

🦐 De garnaalvissers te paard moeten nog
eventjes wachten met het vangen van garnalen.
😋 Met deze heerlijke lekkernij kan je heel wat
lekkere gerechtjes op je bord toveren. Wat is jouw
favoriete garnalen-recept? Tomate Crevette? 🍅
Garnaalkroketten? Kom, doe ons watertanden.
Wij zijn benieuwd! #kiekjevandedag

Koksijde - Oostduinkerke

💥

Kinderen hebben tonnen energie.
Vele
ouders hebben dat de voorbije weken wellicht
al opgemerkt.
Spelen of sporten in de tuin,
een fikse wandeling maken, gaan fietsen of
rollerskaten kan deugd doen!
Hoe gaan jullie
om met de energie van kinderen? Deel je tips
en foto’s met ons in de reacties hieronder!
#kiekjevandedag

😉

🛴

🏼

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/GemeenteKoksijde

Koksijde - Oostduinkerke

👇

🚴

Vandaag is Koksijde een fietsstraat rijker. ️
Een belangrijke dag voor de vele fietsers in
onze gemeente. Het college van burgemeester
en schepenen besliste dat vanaf nu de fietser
de hoofdgebruiker is van de A. Boudrystraat,
Vanmaldeghemstraat, Pylyserlaan en de
Abdijstraat. De snelheid is max. 30 km/u en
gemotoriseerde voertuigen halen niet in. ️
Koksijde heeft nu in totaal al drie fietsstraten.
#kiekjevandedag

🚴

HOU MOED!

Alles komt goed

WINKELS
TERUG OPEN!
#TopeSterk #8670lovesyou

Nood aan
een babbel of zorg?
058 53 43 10

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
@gem_koksijde
koksijde_oostduinkerke

0800 85 670
corona@koksijde.be
koksijde.be/coronavirus

