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In maart

De dagen worden langer 

en de natuur komt terug 

tot leven.

verwelkomen we

de lente…



75 jaar geleden 
De Brusselse familie Clavareau-
Mendel staat hier voor de villa 
Duinhoekje. Daar waren ze 
sinds 1946 te vinden tijdens elke 
schoolvakantie. Het gaat hier om 
één van die typische koppelvilla’s 
die niet identiek zijn. 

Vandaag
Villa les Asterics bestaat vandaag 
nog. Er staat tegenwoordig een 
vlaggenmast in de tuin waarop de 
bewoners de Belgische driekleur 
hijsen op de nationale feestdag. 
De villa ziet er nog nagenoeg 
identiek uit, behalve de benaming: 
Maraval.  

Blik nostalgisch terug met Koksijdeverbeeldt.be

koksijde verbeeldt

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
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voorwoord

De burgemeester aan het woord

In maart laten we de winter 
achter ons om de eerste 
bloemen en bladeren te 
zien ontluiken. Het wordt 
warmer en zo snuiven 
we meer buitenlucht op. 
Altijd belangrijk, vandaag 
meer dan ooit. Gebruik de 
lentezon om je batterijen 
op te laden. Wandel aan 
zee met onze schelpentips 
op zak. En geniet van de 
langere dagen.

Tij-dingen: Burgemeester, de lente nadert.  
Naar wat kijkt u uit?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik kijk, 
net als iedereen, uit naar de echte start van de 
vaccinatiecampagne. Wij staan klaar, zowel qua 
mobiliteit als qua infrastructuur. Ik maak er een 
erezaak van om alle Koksijdenaars tot in Furnevent 
te krijgen. Hopelijk zorgt de vaccinatie ervoor dat 
we onze horeca vanaf de paasvakantie opnieuw 
kunnen laten draaien. Als kustgemeente blijven we 
bekommerd om onze horecazaken. En als ik dan 
wat verder vooruitkijk, hoop ik dat Night of the Proms 
plaatsvindt in augustus. Dat zou een bekroning zijn na 
een heel moeilijk jaar.”

T-d: We zijn nu bijna één jaar da de eerste 
lockdown. Heeft het voorbije jaar u veranderd?
Burgemeester: “Corona blijft de hoofdbekommernis. 
Ook bijna één jaar na die zwarte vrijdag op 13 maart. 
Ik heb nog nooit zoveel vergaderd – veel online dan 
nog – als in het voorbije jaar. Nu nog altijd vergaderen 
we elke dinsdag en donderdag met de crisiscel met 
telkens veel op de agenda. Daar komen dan nog 
heel wat extra meetings bij, zoals elke twee weken 

met de gouverneur en de andere burgemeesters. 
Het zorgde er wel voor dat we naar elkaar zijn 
toegegroeid. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.”

T-d: Als burgemeester neemt u moeilijke 
beslissingen. Weegt dat soms door?
Burgemeester: “Gelukkig nemen we veel beslissingen 
in team. En daarvoor wil ik de algemeen directeur 
en de andere leden van de crisiscel bedanken. We 
proberen ook altijd een constante aan te houden 
en zo consequent mogelijk te zijn. Ook al is dat niet 
gemakkelijk. En die beslissingen communiceren 
maakt het extra moeilijk. Niemand wordt graag 
beknot in zijn of haar bewegingsvrijheid en dat zorgt 
soms voor discussie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
de mondmaskerplicht. Een gebod invoeren zorgt 
voor veel reacties, maar ook hier trekken we een 
constante samen met mijn twee collega’s van de 
Panne en Nieuwpoort. Als wij op dezelfde lijn zitten, 
dan volgt alles mooi in dat spoor. Als team, zowel 
binnen als buiten de gemeente, lukt het wel om 
begrip los te weken. En hopelijk plukken we daar 
allemaal de vruchten van.”

>> “Ik ben nog nooit zo intens bezig geweest met onze gemeente.” 
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bestuur

Het internet ook jouw 
zaak: infosessies voor 
ondernemers

Leer in vier lessen hoe je gezien wordt op internet. Hoe 
maak je leuke content voor je socialemediakanalen? 
Hoe bereik je jouw doelgroep en op welke kanalen zet je 
best in? 

Jouw zichtbaarheid online versterken is nu – meer dan 
ooit – belangrijk. Want wie niet wordt opgemerkt, wordt 
vergeten.
Boost jouw sociale media en doe mee met één van 
deze gratis infosessies:
	Â dinsdag 23 maart: hoe maak ik mijn online-etalage 
groter via sociale media
	Â donderdag 29 april: contentcreator met smartphone 
voor sociale media
	Â dinsdag 4 mei: aan de slag met sociale media
	Â woensdag 16 juni: e-mailmarketing met Mailchimp

Praktisch
De sessie over Mailchimp (16 juni) vindt plaats in het gemeentehuis tenzij de coronarichtlijnen dat niet toelaten. 
De drie andere sessies zijn online. Hiervoor krijg je een link. De sessies starten telkens om 20 uur. 

Schrijf je nu al in via www.koksijde.be/infosessie

Info: dienst Lokale economie (economie@koksijde.be of 058 53 30 36). 
In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Word jij ons diensthoofd  
Personeel & Organisatieontwikkeling? 

Lokaal Bestuur Koksijde is de grootste werkgever van de Westkust en zoekt versterking. 
Als diensthoofd Personeel & Organisatieontwikkeling werk je mee aan de toekomst 
en resultaten van Lokaal Bestuur Koksijde. Samen gaan we voor een duurzaam 
personeelsbeleid.

Je leidt en coacht je medewerkers en je coördineert de werking van de dienst. Jouw 
energie motiveert en ondersteunt onze medewerkers. En combineer je dat met een 
flinke dosis organisatietalent? Aarzel niet en stel je vandaag nog kandidaat. 
Surf naar www.koksijde.be/vacatures voor meer informatie over de 
voorwaarden, procedure en jobinhoud. 

Solliciteer voor woensdag 10 maart. 
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Koksijde lanceert eigen 
cadeaubon: de KoksijdeBon 
stimuleert lokale economie

Alle bonnen die Lokaal Bestuur Koksijde uitgeeft, zitten voortaan in hetzelfde jasje.  
Of het nu gaat om een jubileum, een wedstrijd of een relatiegeschenk.  
De KoksijdeBon werd al gelanceerd in het kader van de TopeSterk-actie van het Sociaal Huis.  
En krijgt nu een vervolg. De KoksijdeBon zorgt voor herkenbaarheid en Lokaal Bestuur Koksijde  
benadrukt hiermee nog eens dat we moeten kopen bij onze handelaars. Koop lokaal. 

Ben je ondernemer? 
Dan kreeg je al een bericht van onze dienst Lokale Economie om je te registreren. 
Nog niet geregistreerd? Doe dat vandaag nog en volg het voorbeeld van je collega’s. 

Inschrijven als handelaar?
Dat kan gemakkelijk via de link op onze webpagina www.koksijde.be/koksijdebon
De dienst Lokale Economie bekijkt elke aanvraag. Bij bevestiging ontvang je een e-mail met uitleg.  
Problemen bij de registratie? Mail dan naar support@cirklo-light.com. 

Hoe werkt het?
De KoksijdeBon heeft een unieke QR-code. Bij een aankoop met de bon wordt deze code gescand  
(met smartphone of tablet) door de lokale handelaar. Het bedrag van aankoop wordt afgetrokken van  
het totaal. Ook de geldigheidsduur van de bon staat erop vermeld. Hou dit goed in de gaten.

Terugbetaling?
De terugbetaling verloopt via Belfius waarbij het 
bedrag van de aangekochte producten binnen 
enkele werkdagen op je rekening wordt gestort.  
De administratieve last blijft heel beperkt.

KoksijdeBon zorgt voor extra promotie
	Â vermelding deelnemende handelaars op de 
website
	Â deelnemende handelszaken krijgen een 
etalagesticker 
	Â aandacht in de gemeentelijke 
communicatiekanalen: Tij-dingen en sociale 
media

Twijfel dus niet langer en registreer je vandaag nog!

Info: www.koksijde.be/koksijdebon
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Zorg dat je 
huisnummer goed 
leesbaar is
Is jouw huisnummer niet meer goed leesbaar?  
Of heb je geen zichtbaar nummer aan jouw gevel of 
brievenbus hangen? Dan zorg je best snel voor een 
oplossing.

Hulp nodig? 
Voor hulpverleners is het van groot belang dat je 
huisnummer duidelijk en zichtbaar aanwezig is. 
Zo vinden hulpdiensten snel de juiste woning. Het 
ontbreken van een huisnummer is ook lastig voor de 
postbode, koeriersdiensten, artsen, poetsdiensten of 
andere personen die aan huis komen. 

Het is belangrijk dat je huisnummer leesbaar is vanaf 
de openbare weg.

Vraag je huisnummer aan
Heb je geen huisnummer? Of is die onleesbaar? 
Vraag dan een gratis nummer aan.

Waar? Contacteer de dienst Burgerzaken: 
nancy.deprez@koksijde.be 

Bevolkingscijfer: 
daling met  
41 personen
Op 1 januari 2021 telde de gemeente Koksijde 
21.838 inwoners. In vergelijking met vorig jaar 
betekent dat een daling van 41 inwoners of 0,19 
procent.

In de loop van 2020 verwelkomden we 1.675 
nieuwe inwoners in Koksijde. 1.463 mensen trokken 
naar een nieuwe gemeente. Dat komt neer op 
een positief migratiesaldo van 212 personen.  
Vorig jaar was er geen geboorteoverschot - er 
werden 91 meisjes en jongens in de Koksijdse 
registers ingeschreven, terwijl 344 vrouwen en 
mannen overleden. Dat betekent een natuurlijk 
verlies van 253 personen. 

Indeling volgens woonkern
	Â Koksijde-Dorp: 2.908 personen  
(1.394 mannen en 1.514 vrouwen)
	Â Koksijde-Bad: 6.735 personen  
(3.341 mannen en 3.394 vrouwen)
	Â Sint-Idesbald: 3.246  
(1.574 mannen en 1.672 vrouwen)
	Â Oostduinkerke: 8.478 
(4.157 mannen en 4.321 vrouwen)
	Â Wulpen: 471 (264 mannen en 207 vrouwen)
	Â Totaal: 21.838 personen (10.730 mannen en 
11.108 vrouwen)

>> In 2020 noteerde de dienst Burgerzaken 91 nieuwe kindjes in 
ons bevolkingsregister.
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bibliotheek

“Lezen is een feest en zeker in maart”
Dit jaar blaast de Jeugdboekenmaand vijftig kaarsjes uit. Een uitstekende reden om het lezen te vieren. 
Meteen hét moment om dankjewel te zeggen aan iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor  
alle auteurs, illustratoren, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaars, juffen en meesters.  
Hoera ook voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. 

Feest mee met de bib 
Alle leerlingen van de Koksijdse scholen krijgen een 
flyer van de bib. Een strooibriefje vol verrassingen.  
Niet ontvangen? Kom dan langs in de bib om die 
op te halen. Bezorg je ingekleurde kleurplaat terug, 
want dan krijgt je kunstwerk een mooi plaatsje in de 
eregalerij. Of misschien speel je liever de leesbingo? 
Trek een foto terwijl je speelt, zwier je foto op 
Facebook of Instagram en tag de bib. Is je bingokaart 
vol? Kom dan op woensdag- of zaterdagvoormiddag 
langs en draai aan het Plezand-rad. Altijd prijs. 
De allerkleinsten (1 tot 3 jaar) gaan op speurtocht. 
Vraag je zoekkaart aan de balie en zoek in de 
omgeving van de bib naar de verstopte figuren.

De jeugdboekenmaand beleven met je klas? 
Feestpakket vragen: jeugdbibliotheek@koksijde.be
Leestips www.jeugdboekenmaand.be.  

Tij-dingen koos er alvast een paar voor je uit. 

Het hersenhotel
Bedank je brein maar. Want terwijl je dit leest, is het 
hard voor jou aan het werk. Inderdaad, jouw brein is 
een razendsnelle regelaar! Zonder die grijze massa 
zou je niets begrijpen of dromen. 

Een huis vol lekkers
Hou je van eten en heb je zin in een babbel? Dan 
ben je aan het juiste adres. In de Granaatappelstraat 
nummer 10 maken alle bewoners een lekker 
gerechtje klaar. Ben je een kok, een fijnproever of een 
cultuurliefhebber? Dan zal je smullen van dit gezellige 
kookprentenboek.

De griezelbus 
Leraar Maurice gaat met zijn leerlingen op uitstap met 
een griezelbus. Tijdens de rit vertelt schrijver Onnoval 
tien griezelverhalen. En het zijn verhalen die je de 
stuipen op het lijf jagen. Brrrrr. De Griezelbus rijdt al 
vele jaren en is een klassieker.

Lees nog meer op www.tij-dingen.be
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oksijde kort 

Duno: Koksijdse likeur op basis van duindoornbesjes 
Deze bessen bevatten veel vitamine C en zijn daarom enorm 
voedzaam. De vruchten van de duindoorn groeien in onze 
achtertuin, maar hebben een exotisch karakter dat doet denken 
aan citrusvruchten of mango. Op de flessen van 500 ml. verwijst 
Duno naar de link met de duinen: a gift from the dunes. Best serveer 
je Duno ijskoud als digestief. In combinatie met tonic en een 
sinaasappelschil is het ook een ideaal aperitief. Meer info vind je op 
de Facebook-pagina of de website www.seaberryliquids.com.  
Prijs: 29,95 euro.  

Fiets graveren  
in tijden van corona? 
Door de coronacrisis is het niet 
mogelijk voor de dienst Veiligheid 
en Preventie om in te staan voor 
de jaarlijkse fietsgraveeractie. 
Daarom zorgt Lokaal Bestuur 
Koksijde voor een alternatief. 
Wil je je fiets graveren?  
We bezorgen een graveersticker 
aan huis. Surf naar fietsgraveren.be 
voor meer info over hoe je je fiets 
zo beschermt tegen diefstal en 
verlies. Overtuigd? Contacteer 
ons via 058 53 34 95 of 
jens.mares@koksijde.be.

Nieuw: avondzorg aan huis
Het Sociaal Huis werkt nauw samen 
met Familiehulp. Daardoor kunnen 
zorgbehoevende inwoners van Koksijde 
een beroep doen op avondzorg. Wat 
betekent dat? Een verzorgende van 
Familiehulp komt tussen 16.30 en 20.30 
uur langs voor persoonsverzorging, 
huishoudelijke hulp en psychosociale of 
(ped)agogische ondersteuning. Dankzij 
deze samenwerking ondersteunt het Sociaal 
Huis zorgbehoevende inwoners nog meer.
Info: www.familiehulp.be – 059 33 91 66.
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Koksijde Golf ter Hille slaat 
alle records aan diggelen
Koksijde Golf ter Hille sloot 2020 af 
met 1.350 abonnementen. Een cijfer 
dat alle verwachtingen overtreft. 
Begin februari laste Golf ter Hille 
een tijdelijke aansluitingsstop in 
voor volwaardige abonnementen. 
Driving Range-abonnementen 
blijven wel mogelijk. Deze abonnees 
kunnen greenfee spelen. 
Info: www.koksijdegolfterhille.be

Geef bloed en red mensenlevens
Het Rode Kruis van Koksijde blijft alert: ook in maart 
vinden er bloedinzamelingen plaats. En dit jaar zijn deze 
inzamelmomenten belangrijker dan ooit, want door de 
coronacrisis is er een terugval van het aantal bloeddonoren. 
Vandaar nog eens een warme oproep: geef bloed.  
Maak vooraf een afspraak: 0800 777 00. 
	Â Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): 
woensdag 17 maart (17.30-20.30 uur)
	Â Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92):  
woensdag 24 maart (17.30-19.30 uur) 

Info: www.rodekruis.be/afdeling/koksijde

Jean-Marie D’haenen is de 
nieuwe voorzitter van het 
Idesbaldgenootschap
Het Genootschap van de Zalige 
Idesbald vertolkt een prominente 
rol in de organisatie van de 
bedevaart naar het kapelletje van 
Baaldjes Kruus en de Openluchtmis. 
Om de zes jaar organiseert 
het Genootschap statutaire 
verkiezingen. Na twaalf jaar 
geeft Ferdinand Vanfraechem de 
fakkel door aan deken-voorzitter 
Jean-Marie D’haenen. Landelijke Gilde Koksijde start met bewegwijzerde lentewandeling. 

Maak kans op mooie prijzen. Iedereen is welkom.  
Surf naar www.tij-dingen.be of koksijde.landelijkegilden.be
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senioren

Laat je onderzoeken op dikkedarmkanker  
en vergroot je kansen op genezing
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen deze vorm van kanker.  
Ben je tussen 50 en 74 jaar oud? Doe dan elke twee jaar de stoelgangtest. Elk jaar krijgen meer dan  
5000 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Het is de tweede meest voorkomende kanker  
bij vrouwen (na borstkanker) en de derde meest voorkomende kanker bij mannen.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien worden poliepen opgespoord en verwijderd voordat 
er kankercellen ontstaan. Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden 
vastgesteld, vermijd je verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling. En is de kans op volledige genezing groter.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek 
moedigt mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te 
doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in je stoelgang kan 
wijzen op dikkedarmkanker of poliepen - dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.

Wanneer krijg ik een uitnodiging? 
Bekijk één van deze drie websites. Hier vind je ook info over je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema. Log in met je elektronische identiteitskaart of met de app itsme.
	Â www.myhealthviewer.be
	Â www.mijngezondheid.be
	Â www.cozo.be

Wil je meer weten over het bevolkingsonderzoek?
	Â bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 (9-12 uur en 13-16 uur)
	Â stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be 
	Â surf naar www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem dan contact op met je huisarts.
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Heb je het financieel moeilijk  
door de coronacrisis?
Neem dan contact op met het Sociaal Huis en dien een aanvraag 
in voor maatschappelijke hulp. Het Sociaal Huis kreeg subsidies 
om mensen die financieel getroffen worden door de coronacrisis 
te steunen. Tussenkomsten zijn mogelijk voor huisvesting, energie, 
psychosociale bijstand, gezondheid, digitale toegankelijkheid of kosten 
voor je kinderen.

Om recht te hebben op deze tussenkomsten moet je aantonen dat 
je financiële gevolgen ervaart door de coronapandemie. En dat je 
bepaalde kosten zelf niet meer kunt dragen. Het Sociaal Huis onderzoekt 
dan of je aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag je dat aan? 
Maak een afspraak bij het Sociaal Huis: 058 53 43 10 of 
intakewelzijn@sociaalhuiskoksijde.be.  
Zorg dat je deze documenten meeneemt:  
	Â identiteitskaart
	Â rekeninguittreksels van al je rekeningen of je bankkaarten  
(van de laatste maand)
	Â overzicht van je vaste kosten en uitgaven 

Spaar geld uit met de budgetplanner
Ben je niet zeker of je in aanmerking komt voor 
een tussenkomst? 
Vul dan de online budgetplanner in: 
www.koksijde.be/budgetplanner. 
 
Met deze budgetplanner ga je na of je 
inkomsten en uitgaven in evenwicht 
zijn en of je voldoende inkomen 
overhoudt. Je vindt er tips om geld 
te besparen. En je ontdekt er ook 
andere premies en subsidies. 
Probeer de planner vandaag 
nog uit.

Koksijde: mond-
maskerplicht in 
winkelstraten

Het is nog steeds verplicht 
om een mondmasker te 
dragen in onze winkelstraten 
(Zeelaan, Strandlaan en 
Leopold II-laan) en de werfzone 
(werkzaamheden tram) aan de 
Albert I-laan van 8 tot 19 uur en 
vanaf de leeftijd van 13 jaar. Alle 
recente info over mondmaskers 
in Koksijde lees je op: 
www.koksijde.be/mondmaskers  

Wist je ook dat je het alleen 
mag afzetten tijdens de strikt 
noodzakelijke tijd om 
	Â je neus te snuiten
	Â te eten en te drinken 
	Â te liplezen voor doven en 
slechthorenden
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Vaccinatiecentrum
Furnevent

Toiletten

ADMINISTRATIE 1

VACCINATIE

WACHTRUIMTE

INKOM
LIJN 3 EN 4

INKOM
LIJN 1 EN 2

ONTHAAL
LIJN 3 EN 4

UITGANG

EHBO-post
ADMINISTRATIE 2

Vaccinatiecentrum Furnevent  
is klaar voor de strijd

Goed nieuws: evenementenhal Furnevent is sinds eind januari omgebouwd tot een 
vaccinatiecentrum. De verschillende lijnen staan klaar om zo’n 66.000 inwoners van 
deze regio te ontvangen. De vier vaccinatielijnen in de grote hal van Furnevent zijn 
geïnstalleerd. Naast de prikpunten staan ook het onthaal en de wachtruimtes klaar. 

Op uitnodiging
Bij het ter perse gaan van Tij-dingen was de precieze timing van de vaccinatiecampagne 
nog niet bekend. Je krijgt een uitnodiging met jouw vaccinatiedatum. Het heeft geen zin 
om vroeger naar Furnevent te komen. Wacht die uitnodiging af. 

Bereikbaarheid 
Eens het licht op groen staat, krijg je alleen via de Nijverheidsstraat toegang tot 
Furnevent. Via de Albert I-laan kan je de zaal niet bereiken. Heb je een GPS? Kies dan 
voor Nijverheidsstraat 8 in Veurne. Er zal ook signalisatie staan. Je mag een mantelzorger 
meenemen naar Furnevent om je te begeleiden tijdens het volledige vaccinatieproces.  
Er worden rolstoelen voorzien zodat minder mobiele bewoners samen met een 
mantelzorger dit traject ook vlot kunnen afleggen.  

Info vaccin: www.koksijde.be/coronavaccin – 0800 85 670
Algemeen: www.koksijde.be/coronavirus

vaccin
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Stoepbezoekers steken je  
een hart onder de riem

Besmet raken met het coronavirus is een ferme tegenslag. Je moet in 
isolatie, je laten testen en je blijft achter met heel wat vragen. Bovendien 
draag je nog de schrik mee om iemand anders te besmetten. Daarom 
startte Lokaal Bestuur Koksijde een nieuw initiatief: de stoepbezoeker. 
Zijn of haar taak? Besmette personen bezoeken om hen een hart onder 
de riem te steken. Je krijgt ook richtlijnen zodat je perfect weet wat wel 
en niet mag tijdens je isolatieperiode. En om die periode wat draaglijker 
te maken, brengt de stoepbezoeker een attentie mee. Recht uit het 
Koksijds hart.

In Koksijde houden deze personen zich bezig met de opvolging van de 
plaatselijke besmettingen. 
	Â een coördinator voor de COVID-19-opvolging
	Â een brononderzoeker (telefonisch)
	Â een stoepbezoeker

Zij maken op basis van alle info en de contacten met besmette 
personen twee inschattingen. 
	Â Gaat het om personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden? 
	Â En houden ze zich aan de richtlijnen rond isolatie en quarantaine?

Volg zeker de regels rond quarantaine, want de eerste verdedigingslinie 
tegen het virus blijft je afzonderen wanneer je ziek bent. 

Het Sociaal Huis biedt ondersteuning aan personen in een kwetsbare 
situatie. Dat kan gaan van hulp bij financiële moeilijkheden tot 
psychosociale bijstand. Koksijde laat niemand in de steek.

Vragen over 
vaccineren? 

Je bent niet verplicht om 
je te laten inenten tegen 
het coronavirus. Toch raadt 
iedereen het aan, want een 
vaccin beschermt je als individu. 
En als voldoende mensen 
ingeënt zijn, dan is de hele 
samenleving beschermd. 

Nog niet overtuigd? Surf naar 
www.koksijde.be/coronavaccin  
en lees de argumenten. 
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Is netten breien nog iets van deze tijd?
Dat netten belangrijk zijn voor de meeste vissers, begrijp je wel. Anno 2021 worden de meeste netten met 
machines gemaakt en toch is in het maritiem onderwijs netten breien nog altijd een vak. Logisch ook.  
Aan boord moet je een herstelling snel kunnen uitvoeren. Ook onze strandvissers, die netjes leggen of kruwen, 
weten hoe je een gat of een scheur herstelt. Geen rechtse of averechtse steken voor onze vissers. Zij praten 
over driebeen, school of maas. 

Een sociaal gebeuren 
Mannen, vrouwen en kinderen: in 
visserijkringen konden ze vroeger 
allemaal netten breien. Zowel 
aan boord als aan wal werden 
netten regelmatig gecontroleerd 
en indien nodig hersteld. Aan 
wal koppelde men vaak het 
nuttige aan het aangename: 
netten breien gebeurde in groep 
en in combinatie met keuvelen, 
roken en lachen. Het sociale 
aspect van dit ambacht was 
niet te onderschatten. Vanaf de 
jaren 1950-1960 worden netten 
machinaal geproduceerd. Tot op 
vandaag blijft netten breien één 
van de basisvaardigheden in de 
visserij. Herstellingen behoren nog 
altijd tot de orde van de dag.

De essentiële benodigdheden 
Oorspronkelijk werden alle visnetten 
gemaakt uit natuurvezels. Deze 
materialen werden beschermd 
tegen rotting en beschimmeling 
door ze onder te dompelen in een afkooksel van 
water en boomschors. Vanaf de jaren 1900 maakte 
een nieuw materiaal zijn opmars: perlon. Deze mix 
van katoengaren en nylon wordt vandaag nog 
steeds gebruikt in de strandvisserij. Tegenwoordig is de 
visserij volledig overgeschakeld naar kunststof garen. 
Het laatste nieuwe snufje, Dyneema, is een sterke 
slijtvaste kunststofvezel met weinig rek. 

De naalden zijn breed, plat en lang. Ze moeten zowel 
buigzaam als taai zijn. Vroeger was hout de meest 
vanzelfsprekende materiaalkeuze. Later werd dat 
kunststof. 

Zelf eens proberen? 
Het NAVIGO-museum organiseert opleidingen 
netten breien. Vissers leren hun eigen net herstellen 
én een volledig net breien. Wil jij dit ambacht ook 
onder de knie krijgen? Geef je naam door via 
info@navigomuseum.be. Het museumteam brengt je 
dan als eerste op de hoogte. 

Lees meer op www.tij-dingen.be of 
www.navigomuseum.be/nettenbreien 

musea
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Wist je dat je vondsten uit  
de Eerste Wereldoorlog ziet in  
het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille?
Voor de golffans zijn de vitrinekasten in het clubhuis geen onbekend terrein. Alle objecten in die kasten 
werden ter plaatse opgegraven. Eind januari kregen een paar nieuwe vondsten daar ook een plek.  
En het zijn topstukken uit de Eerste Wereldoorlog. Meer bepaald uit de zomer en vroege herfst van 1917.  
Toen waren Franse en Britse legereenheden op het domein van ter Hille en het aanpalende Nonnenhof 
gelegerd.

Pickles en Worcestershire sauce?
Onder de nieuwe objecten vind je enkele getuigen 
van bewaarvoedsel uit die tijd. De Britse sauzen 
Worcestershire sauce, HP sauce en Pickles waren 
toen al gegeerde producten tijdens de maaltijd. 
Verder is er nog een potje van vis- of vleespaté te 
zien, een fragment van een jeneverfles van het merk 
Emile Rossignol-Lefebre & fils uit Lille en een kommetje 
gemaakt van wit aardewerk. 
 
Naast dit tafel- en keukengerei brachten de 
opgravingen ook enkele fraaie exemplaren 
van versierde pijpjes naar boven. Bekijk zeker 
de exemplaren met de hoofden van een 
cavaleriesoldaat en Lord Kitchener, een bekende 
Britse staatsman en veldmaarschalk. 

Wisselende collectie
De voorbije twee jaar werden al enkele vondsten 
uit de (late) middeleeuwen ingewisseld. En dat 
gebeurde dus opnieuw. Waarom? Die stukken 
lagen al in de vitrinekasten sinds december 2018 en 
ondergingen intussen veel klimaatschommelingen 
zoals wisselende temperaturen en relatieve 
vochtigheid. Na een tijd zijn ze toe aan een 
welverdiende en noodzakelijke rustperiode. Voor het 
eerst worden er nu objecten uit WO I tentoongesteld. 
Die mogen terug het daglicht zien na een lange 
periode van opslag in depots. 
 
Liefhebbers van de middeleeuwen mogen niet 
treuren, want er zijn nog altijd vondsten te zien 
uit zowel de volle (tiende-elfde eeuw) als late 
middeleeuwen (veertiende-zestiende eeuw).  

Praktisch
Het clubhuis van Koksijde Golf 
ter Hille is vrij toegankelijk, maar 
hou rekening met de geldende 
coronamaatregelen.  
Info: www.koksijdegolfterhille.be.
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viertoren

“We bundelen de krachten  
van vier gemeenten”
Viertoren is een intergemeentelijke samenwerking 
rond cultuur tussen Koksijde, De Panne, Nieuwpoort 
en Veurne. Sara Broucke is sinds vorig jaar aan de 
slag als coördinator van Viertoren.  “Dit netwerk wil 
alle betrokkenen in de regio verbinden. Viertoren 
ondersteunt vooral achter de schermen, maar zal  
af en toe uitpakken met grotere projecten.”

Tij-dingen: Wat is het verschil tussen Viertoren en 
voorloper Achthoek? 
Sara Broucke: “We blijven samenwerken met 
Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge, 
maar we besloten vooral om de krachten van de 
vier kustgemeenten en Veurne te bundelen. Onze 
neuzen staan in dezelfde richting. Het grootste 
verschil is dus dat Viertoren dichterbij de inwoner 
staat doordat het gebied kleiner is.”

T-d: Waaruit bestaat jouw takenpakket? 
Sara: “Ik hou een vinger aan de pols bij de culturele 
actoren in de gemeenten en probeer iedereen op 
een regelmatige basis samen te brengen. In deze 
coronatijden is dat best wel een uitdaging. Ten 
eerste door de enorme onzekerheid in de culturele 
sector en daarnaast moeten we alles online 
organiseren. Maar ik merk toch dat iedereen elkaar 
helpt en dat we enthousiast samenwerken.”

T-d: Wat zijn de voordelen van een 
intergemeentelijke samenwerking? 
Sara: “De gemeentegrenzen betekenen niet het 
einde van de wereld (lacht). Zo winkelen we in 
buurgemeenten. Of gaan we er naar school of 
de dokter. Dat geldt ook voor cultuurzoekers. Door 
het aanbod op elkaar af te stemmen en samen te 
communiceren, hopen we nog meer in te spelen op 
de vraag van het brede publiek.”

T-d: Velen kennen Artiest zoekt feestneus. Loopt dit 
project nog? 
Sara: “Artiest zoekt feestneus was een mooi project 
van Achthoek. Maar we kijken vooruit. Samen met 
IJzervallei (Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge, red.) 

blazen we dit nieuw leven in met een nieuwe naam: 
Ijzersterk talent. Het doel is om een platform aan te 
bieden waar artiesten, kunstenaars en organisaties 
elkaar kunnen vinden. Later meer hierover.”

T-d: Heb je een boodschap voor de lezers van 
Tij-dingen? 
Sara: “Zeker! Er staan heel wat zaken in de stijgers. 
Hou dus zeker onze website in de gaten.” 

T-d: Wat is je favoriete plek in onze gemeente? 
Sara: “Moeilijke vraag. Er zijn zoveel plekken waaraan 
ik mooie herinneringen heb. Ten Bogaerde en de 
site van het Abdijmuseum ten Duinen zijn voor mij als 
historica magische plekken waar je terug in de tijd 
stapt.”
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Cultuurproject Viertoren:  
nieuw logo en website

Viertoren is de opvolger van Achthoek. Bij een nieuw project past ook 
een nieuwe huisstijl. In het logo herken je de vier gemeenten meteen: 
een geslaagde visual. Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort gaan 
samen voor cultuur. En er is ook een nieuwe website: neem een kijkje op 
www.viertoren.be. Hou ook onze andere communicatiekanalen in de 
gaten voor meer nieuws.  

Koksijde by night: 
terug in de tijd

Tijdens de jaren 50 van vorig 
jaar werd er ferm gefeest in de 
Carillon du Bois. De militairen 
van La Vigie brachten de 
allernieuwste elpees uit de 
Verenigde Staten mee. En er 
werd stevig gedanst. 
‘s Namiddags kon je er ook 
terecht voor thee, wijn en 
likeur. En ook voor een lekkere 
spaghetti op alle mogelijke uren. 

Veel Koksijdenaars hebben 
mooie herinneringen aan de 
Carillon. Jij ook?

Oproep Erfgoeddag
Was het nu 60, 70, 80 of 90? 
Wanneer ging jij op stap 
en wat was jouw favoriete 
plaats voor een feestje? 
Voor Erfgoeddag zoeken we 
jouw herinneringen! De vier 
gemeenten van Viertoren slaan 
de handen in elkaar om een 
openluchttentoonstelling te 
organiseren. Het Thema?  
De Nacht. 

Heb jij ook herinneringen 
aan een avondje stappen in 
Koksijde? 

Stuur dan jouw verhaal en foto’s 
naar cultuur@koksijde.be. 

>> © Westhoek Verbeeldt: privécollectie
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adviesraden

Koksijdse adviesraden in een nieuw jasje
Lokaal Bestuur Koksijde startte het Heroriënteringstraject Adviesraden 2.0. De resultaten zijn verrassend. 
Genoeg gespreksstof dus voor een gesprek met Ann-Sofie Beun, directeur Vrije Tijd. Zij coördineerde dit traject 
samen met de gemeentediensten en de adviesraden. 

Tij-dingen: Waarom was dit heroriënteringstraject 
Adviesraden 2.0 nodig?
Ann-Sofie Beun: “Net als in andere gemeenten 
zaten de Koksijde adviesraden voor Cultuur, Sport 
en Internationale Samenwerking de laatste jaren op 
hun gat. De raden namen vaak een afwachtende 
houding aan en de dynamiek zwakte af. Ook 
maatschappelijke evoluties zoals de instroom van 
vakambtenaren en een veranderende houding van 
de burger waarbij mensen zich op korte, wisselende 
momenten engageren. Dat geldt ook voor de 
digitalisering: hierdoor is de afstand tussen burger en 
beleid kleiner. Daarom stelden de adviesraden hun rol 
in vraag en haakten de leden steeds meer af.”

T-d : Wat hield het traject concreet in en wat was 
het resultaat?
Ann-Sofie: “Gedurende het voorbije anderhalf 
jaar begeleidde Wim Van Roy van vzw De Wakkere 
Burger het gemeentebestuur en onze adviesraden. 
We stelden de werking en de rol in vraag, maar 
dachten ook na over de uitdagingen van morgen. 
Er volgden een paar concrete aanbevelingen over 
de toekomstige werking zoals de aanpak, structuur, 
bereik en adviesverlening. Met die werkpunten 
gingen de adviesraden aan de slag met als 
eindresultaat een nieuwe aanpak en  

structuur in de Sport-, Cultuur- en Jeugdraad.  
De raad voor Internationale Samenwerking wordt 
opgeheven: het contact tussen het bestuur en de 
vierdepijlerverenigingen gebeurt voortaan via de 
dienst Internationale Samenwerking.” 

T-d : Wat verandert er nu ten opzichte van vroeger?
Ann-Sofie: “Onze adviesraden worden draaischijven 
voor lokale participatie waarbij we inzetten op 
flexibiliteit, diepgaander werken (inhoud) en meer 
zichtbaarheid. Kwaliteit in de adviezen en voorstellen 
en reacties op beleidsinitiatieven staan centraal. Elke 
adviesraad heeft nog steeds een vaste kern die op 
vaste momenten bijeenkomt. Daarnaast zetten we 
in op de organisatie van een brede betrokkenheid 
via fora en thema-avonden. Zo bereiken we de 
betrokken burger rechtstreeks en per onderwerp.”  

T-d : Waarmee wil je nog afsluiten?
Ann-Sofie: “Ik doe een warme oproep naar iedereen 
die op een actieve manier – op lange termijn, tijdelijk, 
ad hoc of zelfs eenmalig – wil meedenken en praten 
over sport, cultuur en jeugd in Koksijde. Help ons 
vrijetijdsbeleid vormgeven.” 

In de volgende edities lees je meer over onze nieuwe 
adviesraden. Check ook www.tij-dingen.be.

CULTUUR FORUM
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We stellen JOUW advies op prijs
Cultuur Forum 
Ben je gebeten door het cultuurvirus? Ken je veel 
mensen uit het lokale verenigingsleven en wil 
je je jouw schouders zetten onder het Koksijdse 
cultuurbeleid? Dan zoeken wij jou! De cultuurraad 
krijgt een make-over en jouw enthousiasme is welkom. 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten of ben 
je kandidaat-lid? Contacteer de dienst Cultuur & 
Erfgoed via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

Sportraad
Heb je een sportieve toekomstvisie? Blijf in nauw 
contact met de sportclubs, denk en luister met 
hen mee. Geef een stem aan de sporters in onze 
gemeente en word lid van de Sportraad. Als je wil 
brainstormen over nieuwe projecten ben je aan het 
goede adres. 

Nieuw is het Sportforum als inspraakorgaan voor 
sportclubs, scholen en wie geïnteresseerd is in ons 
sportbeleid. Om hieraan deel te nemen moet je geen 
lid of woordvoerder zijn van een specifieke club. 
Ook jij bent welkom. Je bent niet verplicht om altijd 
te komen, maar je krijgt wel de kans om je stem te 
laten horen. Aarzel niet als je wil meedenken over 
ons toekomstig sportlandschap. Zeker niet als je sport 
hoog in het vaandel draagt.

Benieuwd? Surf naar www.koksijde.be/sportraad of 
mail naar sportraad@koksijde.be. 

Jeugdraad
Heb je innovatieve ideeën of wil je jouw steentje 
bijdragen voor een beter jeugdbeleid? Grijp je kans 
en sluit je aan bij de vernieuwde jeugdraad. Welzijn 
van kinderen en jongeren staat centraal en we 
leggen het vrijetijdsaanbod van onze jeugd onder 
een vergrootglas. Betaalbaar wonen? Of veilig 
feesten? Ook dat komt aan bod. Kortom: alles wat 
jouw leven verbetert. 

Ben jij een gedreven jongere? Mail vandaag nog 
naar jeugddienst@koksijde.be.

Tweede oproepronde

Coronacompensatie voor 
verenigingen: doe nu je 
aanvraag

Erkende Koksijdse verenigingen kunnen een 
financiële compensatie aanvragen voor 
gemaakte kosten of geleden verlies door de 
coronamaatregelen. Voorwaarde is dat je een 
lokale werking aantoont in de socioculturele,  
sport- of jeugdsector. 

Ook voor de periode tussen 1 januari en 30 juni 
2021 kun je een aanvraag indienen.  
Belangrijk: de uiterlijke indiendatum is 31 juli.
Alle info en voorwaarden: 
www.koksijde.be/noodfondsverenigingen 

SPORT JEUGD
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Kunst op straat 

Floating Dreams (Kamagurka, 2018) 
De gelijknamige openluchttentoonstelling Floating 
Dreams vond plaats rond de Diksmuidse IJzertoren. 
70 kinderbeelden stonden er symbool voor 70 
hedendaagse oorlogen en conflicten. Elk beeld 
verwijst naar een conflict dat de afgelopen 100 
jaar plaatsvond of nu nog plaatsvindt. De keuze om 
dit kunstwerk op te stellen voor de gemeentelijke 
buitenschoolse kinderopvang is dan ook niet 
toevallig. 

Kamagurka (°1956) is een cartoonist, theater- en 
televisiemaker en allround kunstenaar. Hij is vooral 
bekend om zijn absurde cartoons en televisieshows. 

Waar vind je het kunstwerk? Dorpsstraat 19 

Jouw kunstgids op zak
Wil je meer weten over een kunstwerk op straat? Wie 
heeft het gemaakt en wat was de inspiratie? Je vindt 
het in de Erfgoedapp van Faro. Met deze app stel 
je zelf je eigen kunstroute samen. Download de app 
via Google Play voor Android of via App Store voor 
iPhone of iPad. 

Meer: www.tij-dingen.be

cultuur & erfgoed

Verenigingsloket: 
alle info voor onze 
verenigingen

Lokaal Bestuur Koksijde ondersteunt verenigingen. 
Op het digitaal verenigingsloket vind je alle 
gemeentelijke informatie waarmee je te maken krijgt 
als je iets wil organiseren. Ken je alle socioculturele, 
senioren- en sportverenigingen uit Koksijde? Maak ook 
kennis met onze jeugdbewegingen en leeskringen. 
De grootste troef? Alles vind je nu op één centraal 
platform.

Digitaal verenigingsloket

	Â alle verenigingen en clubs in Koksijde
	Â organiseer je evenement 
	Â zaalverhuur: tarieven en reglementen 
	Â vrijwilligers
	Â huur materiaal aan de gemeente
	Â erkenningsprocedures en subsidiereglementen
	Â communicatie: maak je evenement bekend

Meer: www.koksijde.be/verenigingsloket 
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Raap schelpen op het strand en help 
onderzoekers om onze kust te begrijpen
Ga op 13 of 14 maart met jouw bubbel het strand op en verzamel honderd schelpen. Identificeer ze, tel ze 
en maak leuke foto’s. Op de online ScHELPdesk helpen experten mee om de probleemgevallen te valideren 
vooraleer je jouw gegevens en foto’s invoert in het systeem. 

Schelpen rapen en identificeren: het blijft leuk. 
Maar ook de wetenschap heeft er baat bij om de 
biodiversiteit van de schelpen op ons strand in kaart 
te brengen en zo evoluties te zien. Dit jaar hebben  
we bijzondere aandacht voor dubbele schelpen 
die van recent gestorven diertjes zijn en ons zo iets 
vertellen over klimaatverandering en menselijke 
activiteiten op zee. 

Hoe deelnemen? 
Verzamel schelpen in de vloedlijn volgens het  
stappenplan: bekijk het filmpje op 
www.groteschelpenteldag.be. Leg de schelpen 
per soort en naam. Neem een overzichtsfoto van 
alle honderd schelpen en enkele detailfoto’s van 
identificaties die je zorgen baren. Op zondag  
14 maart – van 10 tot 17 uur – staan experten ter 
beschikking op de ScHELPdesk voor een online 
privésessie. Zo identificeer je samen de twijfelgevallen. 
Voer daarna de gegevens en foto’s in.  

De Grote Schelpenteldag is een organisatie van het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Provincie  
West-Vlaanderen, EOS Magazine, de 
Strandwerkgroep, Natuurpunt en Kusterfgoed.

Schelpen zijn de harde delen van weekdieren en 
geven deze dieren extra stevigheid. De schelpen op 
het strand zijn bijna altijd van tweekleppigen, slakken 
of inktvissen. Vaak zijn lege schelpen op het strand 
al honderden of duizenden jaren oud. Je vindt zelfs 
fossielen van meer dan 100.000 of zelfs miljoenen 
jaren oud. 

Alleen als er nog vleesresten in zitten of als bij 
tweekleppigen de beide kleppen nog aan elkaar 
hangen, weet je dat het beestje kortgeleden nog 
leefde. Inktvissen hebben een heel breekbare schelp, 
die zijn nooit oud.

Info: www.groteschelpenteldag.be

milieu

?WIST JE DAT
De naam Koksijde komt vanaf 1150 in geschreven documenten voor als Coxhyde. Voor deze naam zijn 
er een aantal verklaringen. Een van de theorieën is dat Cox verwijst naar de kokkel en Yde staat voor 
ankerplaats of kreek. Volgens anderen gaat het om een voorname inwoner met de naam Cok. 
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Zeven dingen die je nog 
niet wist over schelpen  
(en wel moet weten)

1. De allergrootste oester is Belgisch
In 2015 vonden twee spelende kinderen in Knokke-Heist de 
grootste oesterschelp ter wereld. De langgerekte Japanse 
oester mat 38 cm en telde 25 jaarringen. 

2. Schelp met gaatjes
Vind je een mooi, rond gaatje in een schelp? Dan was de tepelhoren 
aan het werk, een roofslak die door schelpen raspt met de tandjes op zijn 
tong. Via dat gaatje verorbert hij zijn prooi. Het proces om zo’n gat te maken, 
duurt al snel een week. 

3. Schelpen hebben last van CO₂
Het overtollige CO₂ in de lucht maakt niet alleen ons klimaat warmer, het verzuurt 
ook onze zeeën. Dat is niet goed voor schelpdieren die daardoor minder kalk uit het 
water halen om hun schelp te bouwen. 

4. Stormweer is schelpenweer
Wil je interessante schelpen vinden? Ga dan na stormweer naar het strand.  
Het woelige water brengt schelpen aan de oppervlakte die anders in de  
diepzee leven. 

5. Tweedehands huis
Niet alleen weekdieren leven in schelpen. Heremietkreeften gaan op zoek naar oude,  
verlaten schelpenhuisjes en sleuren dat overal met zich mee. 

6. Ook fossiele schelpen spoelen aan
Niet alle schelpen die je op het strand vindt, zijn van recent gestorven weekdieren. De meest voorkomende 
schelpen aan onze kust, de kokkels en de halfgeknotte strandschelpen, zijn meestal oude fossielen.

7. Linker- en rechterschelpen
Een tweekleppig weekdier bestaat uit twee schelpen die elkaars spiegelbeeld zijn. Op het strand vind je vaak 
maar één van de twee helften. Gek genoeg is de verhouding tussen linker- en rechterschelp niet altijd 50/50. 

Info: www.onzenatuur.be Ook op www.tij-dingen.be vind je een volledig schelpenoverzicht.
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Schelpen zijn de 
eerste getuigen  
van de klimaat-
veranderingen

De kustlijn van de Lage Landen is de 
laatste 2,5 miljoen jaar veel veranderd. 
In die tijdspanne zijn vijftig ijstijdcycli 
(afwisseling tussen een ijstijd en een 
tussenijstijd) gepasseerd. In de koude 
ijstijd stond de zeespiegel laag en was 
de Noordzee soms helemaal droog. 

De laatste ijstijd, met rondzwervende 
mammoeten en wolharige neushoorns 
over de droge Noordzeebodem, 
eindigde tienduizend jaar geleden. 
Tijdens tussenijstijden was het – net als 
nu – aangenaam warm. De zeespiegel 
stond dan relatief hoog. Door die cycli 
ziet de kustlijn er telkens anders uit. 

Wetenschappers maken boringen 
op het land en in de zee om fossiele 
schelpen te zoeken in verschillende 
lagen, op verschillende dieptes. Door 
die boringen kan je zien of op een 
bepaalde plek (meer landinwaarts) een 
zee geweest is of niet. Zo ontdekken ze 
of het warmer was en de zeespiegel 
hoger stond… 

Lees het volledige verhaal op 
www.tij-dingen.be.

Vanaf april  
is er de nieuwe 
blauwe pmd-zak 

Welke verpakkingen mogen in de nieuwe zak?
Alles wat vandaag mag en nog veel meer. In de 

nieuwe blauwe zak mogen nu alle huishoudelijke 
plastic verpakkingen. Denk maar aan plastic 

yoghurtpotjes, plastic schaaltjes en bakjes, botervlootjes, 
plastic folies en zakken. Thuis sorteren wordt dus een 

stuk eenvoudiger. Al zijn er wel een paar uitzonderingen. 
Zorg ervoor dat je verpakkingen altijd leeg zijn en vul ze 

nooit met andere plastics. Dat maakt recycleren anders 
onmogelijk. 

FostPlus bezorgt je een folder met alle details. Ontdek nu al 
alles via www.denieuweblauwezak.be

Mag ik de oude pmd-zakken nog gebruiken?
Ja. De oude zakken mag je nog gebruiken en vullen volgens 
de nieuwe sorteerregels. Ook de ophaaldata blijven gelden. 

Kan ik nog beter doen?
Zeker. Met de uitbreiding van de sorteerregels werkt FostPlus 
aan een toekomst met meer producten gemaakt van 
gerecycleerde plastics. Iedereen die deze plastic verpakkingen 
goed sorteert bij het pmd-afval, zorgt ervoor dat naar 
verwachting zowat acht kg/persoon per jaar meer wordt 
gerecycleerd. 

Maar hoe minder afval, hoe beter. 
Onze voorkeur gaat daarom steeds uit naar de keuze zonder 

plastic afval. Vul je waterfles met kraantjeswater (dat water 
is bij ons van topkwaliteit) of gebruik herbruikbare zakken 

en fruitnetjes om je boodschappen te doen. 

Info: www.denieuweblauwezak.be
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digitaal loket

Digitaal loket: 
vraag je attest aan 
uit je zetel
We hebben het allemaal druk. Als je iets 
nodig hebt, wil je dat snel én makkelijk 
ontvangen. Bovendien laat corona ons niet 
toe om veel bezoekjes te brengen. Met het 
digitaal loket lossen we deze zorgen op. Voor 
veel documenten moet je niet meer naar het 
gemeentehuis. Print ze gewoon thuis uit.  
Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket en 
je bent één klik verwijderd van wat je nodig 
hebt.

Welke attesten print ik thuis af? 

1.  uittreksels uit het bevolkingsregister 
	Â woonst (o.a. inschrijving op adres en bewijs van woonst)
	Â gezinssamenstelling (een overzicht van alle personen uit één gezin)
	Â nationaliteit (een bewijs dat je Belg bent)
	Â strafregister (vervangt het bewijs van goed gedrag en zeden) 
Heb je dit strafregister aangevraagd maar niet ontvangen? 
Vanuit het digitaal loket krijg je een mail met een link om dat uittreksel te downloaden. Kijk goed na of 
deze mail niet in je spam (ongewenste mails) zit. Controleer of je het correcte mailadres invult. Als je een 
uittreksel uit het strafregister model 596.2 aanvraagt, duurt dit even. De dienst Burgerzaken vraagt hiervoor 
politieadvies. Als het dringend is, bel je best naar de dienst Burgerzaken: 058 53 34 32.

2.  afschriften en uittreksels van akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijks, overlijden)

3. aanvraag adreswijziging
Doe dit door in te loggen met je kaartlezer met je eID, via itsme, een token of beveiligingscode via de 
mobiele app. Als dat niet lukt, kan je de registratie van adreswijziging doen door je gegevens manueel in 
te voeren. Deze registratie doe je best als je effectief en definitief verhuisd bent naar je nieuw adres – en 
niet eerder. Nadat je je adreswijziging hebt doorgegeven, moet je alleen nog langskomen (op afspraak) 
op de dienst Burgerzaken na controle van de wijkagent. Daar passen de medewerkers het adres op je 
identiteitskaart aan. 

4. indienen attest inenting kind tegen polio

5. aanvraag nieuwe pin- en pukcode eID
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Heb je nog vragen?  
Lees hieronder meteen de antwoorden.

Hoe log ik in met mijn eID?
Als je je eID wil gebruiken moet de eID-software geïnstalleerd zijn. Al 
deze info staat op eid.belgium.be. Ook voor specifieke vragen of 
gebruiksproblemen van je eID kan je daar terecht.

Wat is de pincode van mijn eID? 
Elke elektronische identiteitskaart heeft een pincode. Nadat je de eID 
aanvraagt, krijg je een witte omslag met een pin- en pukcode. 

Heb je je pincode gewijzigd en ben je die vergeten?  
Ga langs bij de dienst Burgerzaken. Maak eerst je afspraak via 
www.koksijde.be/afspraak-maken. 

Vind je je pukcode niet? Vraag dan een dubbel aan via het digitaal 
loket. De dienst Burgerzaken contacteert je zodra deze beschikbaar is.

Ik heb geen kaartlezer om in te loggen. Waar koop ik die?
Een eID-kaartlezer vind je in de meeste winkels of online webshops die 
elektro, computers of multimedia verkopen. Ook sommige kaartlezers 
om te internetbankieren kan je gebruiken als eID-kaartlezer. In bepaalde 
laptops zit er zelfs een kaartlezer in het toestel.

Moet ik inloggen met mijn identiteitskaart (eID)? 
Voor sommige aanvragen heb je alleen de keuze tussen inloggen via 
een eID-kaartlezer of via itsme – www.itsme.be. Dat is het geval voor een 
uittreksel uit het straf- of bevolkingsregister. Idem voor een uittreksel uit de 
registers van de burgerlijke stand. Voor veel andere aanvragen moet je 
niet inloggen en geef je jouw gegevens manueel door.

Hoe log ik in via itsme? 
Met deze gratis app kan je inloggen zonder kaartlezer en met één 
enkel wachtwoord op je smartphone. En dit op een veilige, makkelijke 
en betrouwbare manier. Om itsme te gebruiken, download je eerst de 
app in de App Store of via Google Play. Nadien koppel je eenmalig je 
identiteitsgegevens aan je account. Voor specifieke vragen surf je naar 
support.itsme.be     

Heb je thuis alles geprobeerd en lukt het toch niet?
Boek dan een afspraak bij de dienst Burgerzaken via 
www.koksijde.be/afspraak-maken of 058 53 34 32.

Bezoek deze diensten  
alleen na afspraak
Afspraak nodig met de diensten 
Burgerzaken, Stedenbouw, 
Financiën of het Woonloket? 
Boek ook je afspraak in het 
Milieupark of een zwembeurt in 
het Hoge Blekkerbad online. 

Info: 
www.koksijde.be/afspraak-maken 

2021
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Koksijdse jongeren  
reizen goedkoper met het 
openbaar vervoer

Lokaal Bestuur Koksijde subsidieert twee soorten abonnementen 
waardoor het voor jongeren goedkoper is om met het openbaar 
vervoer te reizen. Voor de Buzzy Pazz bedraagt de tussenkomt 50 
procent voor jongeren tussen 6 en 24 jaar. Eenzelfde compensatie 
voor de Campuskaart, vanaf de geboorte t.e.m. je zesentwintigste.  

Buzzy Pazz (bus en tram)  
Met een Buzzy Pazz mag je onbeperkt reizen op alle bussen of 
trams van De Lijn, behalve op de Limburgse snel-lijnen. Vraag je 
Buzzy Pazz rechtstreeks aan bij De Lijn die dit dan doorrekent aan 
Lokaal Bestuur Koksijde. 

Meer info over dit abonnement vind je op www.delijn.be/buzzypazz

Campuskaart (trein)
Met de Campuskaart reis je vijf keer heen en terug met de trein op 
een vast traject, binnen een periode van maximaal zeven weken. 
Ideaal voor kotstudenten. 

Moederkaart
Gebruik je de Campuskaart voor het eerst? Kom dan langs bij de 
dienst Burgerzaken voor een aanvraagformulier. Want er moet 
een moederkaart worden aangemaakt. Breng zeker een recent 
schoolattest mee. Met dit aanvraagformulier ga je naar een 
NMBS-loket om de Campuskaart aan te vragen. En dan krijg je een 
reductie van 50 procent.

Meer info over de kaart vind je op www.belgiantrain.be

Info: dienst Burgerzaken (058 53 30 42 – nancy.deprez@koksijde.be)

Mis je gratis pakket 
taxicheques niet

Droom je nu al van een fuif na 
COVID-19? De jeugddienst blijft 
positief en kijkt uit naar betere 
tijden. Daarom zorgen ze nu al voor 
veilig vervoer na het uitgaan: de 
taxicheques. 

Je bent tussen 16 en 25 jaar? 
Elk pakje cheques is 30 euro 
waard. Daarmee rij je in het 
weekend, tijdens de vakantie en 
op feestdagen met een Koksijdse 
taxi naar huis. Een pakje cheques 
krijg je voor 5 euro. Breng bij het 
ophalen van jouw cheques je 
identiteitskaart mee of een officieel 
document waarop je adres 
staat. Haal je cheques af bij de 
Jeugddienst.

Info en openingsuren:  
jeugddienst@koksijde.be 
www.depit.be 
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Opvang nodig in de 
paasvakantie? 

Schrijf je kind dan in voor speelpleinwerking 
De Speelveugel. Deze speelpleinwerking biedt 
een gevarieerd activiteitenaanbod aan voor 
lagereschoolkinderen (eerste tot en met zesde 
leerjaar). Een plek waar kinderen zich naar hartenlust 
uitleven. En dat in een veilige omgeving, onder 
toezicht van ervaren monitoren.

	Â Openingsdagen: elke werkdag van 7 april t.e.m. 15 april
	Â Openingsuren: van 9 t.e.m. 17 uur. Vooropvang mogelijk vanaf 8 uur en naopvang tot 17.30 uur.
	Â Locatie: Noordduinen, Helvetiastraat 47
	Â Kostprijs: 6 euro per dag
	Â Schrijf je in via: www.koksijde.be/webshop

Let op: je moet je vooraf registreren. Doe dit best minstens een week voor de start van de inschrijvingen.
Vanaf 1 maart om 18.30 uur voor inwoners, kinderen die in Koksijde schoollopen, K-passers en kinderen van 
personeelsleden van Lokaal Bestuur Koksijde.

Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be - www.koksijde.be/speelveugel 

Betalend parkeren in Koksijde in een notendop

Sinds april van vorig jaar is het reglement betalend parkeren in onze gemeente aangepast. Koksijde 
vernieuwde ook de parkeerautomaten. Zo betaal je overal met je bankkaart, per sms of via app. Een 
parkeerticket contant betalen, is nog altijd mogelijk.

Wat veranderde vorig jaar?
	Â Vereenvoudiging zones door de schrapping van de groene zone: groene zone wordt paars.
	Â Zeelaan Koksijde-Bad: stuk tussen de verkeerslichten van de Koninklijke Baan en De Poort is het hele jaar 
betalend (oranje zone).
	Â Extra shop&go-plaatsen in de handelszones, ook in Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp.
	Â Het tarief in de rode en oranje zone bedraagt 1,50 euro per uur met een maximum van 2 uur. 
	Â Een aantal straten worden werd bij de paarse zone gevoegd.
	Â Een kwart van het Kerkplein (de strook het dichtst bij de kerk) in Koksijde-Bad is blauwe zone (met 
parkeerschijf): elke dag tussen 9 en 19 uur.
	Â Het tarief voor een werkabonnement daalt naar 60 euro per jaar.
	Â Het tarief voor aannemerskaarten stijgt naar 15 euro per werkdag.

Lees meer op www.tij-dingen.be.  
Surf ook naar www.koksijde.be/betalendparkeren
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“De Noordzee is mijn inspiratiebron”(Willem)

Onze gemeente telt opnieuw twee sterrenrestaurants. Carcasse prijkt voor het derde jaar op rij in de 
Michelingids. Voor de 39-jarige Willem Hiele is het een primeur. In Carcasse werkt Hendrik Dierendonck net 
zoals in zijn beenhouwerij: niets van het product gaat verloren. “We verkopen niet zomaar vlees. Het is vlees 
met een verhaal dat we delen met onze gasten.” Een kort (virtueel) gesprek met twee culinaire ambassadeurs 
van onze gemeente.  

Tij-dingen: Jullie pakken een Michelinster. Proficiat! 
Wat maakt dat los?
Willem Hiele: “Heel veel. Het was (en is nog steeds) 
een moeilijke periode voor ons als horeca-uitbaters. 
Door elkaar te steunen, blonken we uit dit jaar. We zijn 
natuurlijk heel trots en verheugd met deze erkenning.” 
Hendrik Dierendonck: “Bedankt. Dit doet inderdaad 
enorm veel deugd, vooral tijdens dit historische 
coronajaar. Het is voor mezelf opnieuw het bewijs dat 
we op de juiste manier bezig zijn. Het concept slaat 
aan, ik denk vooral dankzij de zoektocht naar terroir-
producten (artisanaal gemaakt, red.). En natuurlijk telt 
ook de bereidingswijze, dat spreekt vanzelf.” 

T-d: Wat onderscheidt jouw restaurant van andere 
zaken? Heb je een favoriet gerecht?
Willem: “Onze gastentafels staan in het vissershuisje 
van mijn ouders. Dit concept is organisch uitgegroeid 
tot een volwaardig restaurant waar Shannah en 
ik (in niet-coronatijden) dertig gasten per dag 
verwelkomen. Ik kook zoals ik leef. Met respect voor 
het product, vakman en gast. Daarom wil ik ook zelf 

het verhaal vertellen van mijn gerechten. Het meest 
trots ben ik op mijn Bisque van Noordzeegarnalen.”
Hendrik: “Ons West-Vlaams roodrund is en blijft mijn 
favoriet. Sinds 2012 is West-Vlaams rood zelfs erkend 
als streekproduct. We laten deze koe grazen in de 
weiden van de Westhoek waaronder onze eigen 
boerderij. Pas na zes jaar leveren de koeien het 
typische donkerrode vlees met smaakvol vet.” 

T-d: Heb je een oproep, tip of specifieke 
boodschap voor je collega-horeca-uitbaters? 
Hendrik: “Ik wens iedereen enorm veel sterkte 
tijdens deze moeilijke periode. Zelf voel ik me meer 
beenhouwer dan horeca-uitbater. Maar voor 
iedereen met een eigen zaak geldt volgens mij 
hetzelfde: als je gelooft in wat je doet en iets verkoopt 
dat je zelf goed vindt of graag eet, heb je een 
grotere kans op slagen.”
Willem: “Als je je best doet, volgt de erkenning. Het is 
belangrijk dat je je eigen koers vaart en stap voor stap 
je eigen weg kiest.”

sterrenchefs uit koksijde
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T-d: Is er iets dat je absoluut nooit zou 
klaarmaken?
Hendrik: “We houden ons vooral bezig met vlees. 
Dus vis laat ik met veel plezier over aan mijn favoriete 
overbuur (van Julia, red) (lacht).” 
Willem: “Producten met een onethische achtergrond. 
Ik ben een idealist en deze lijn trek ik door in de keuze 
van kwaliteitsvolle producten.”

“Ons West-Vlaams roodrund  
blijft mijn favoriet” (Hendrik)

T-d: Aan wie draag je deze bekroning op? 
Willem: “Iedereen die ons steunde. En ik wil zeker 
mijn grootoom en mijn opa vermelden. De Noordzee 
is een inspiratiebron en dat is deels dankzij mijn 
nonkel die IJslandvaarder was. Mijn vader had dan 
weer appelbomen in onze tuin. Zo geraakte ik al 
snel gefascineerd door de zuivere terroir van ons 
polderlandschap.”
Hendrik: “Aan al mijn medewerkers: in onze slagerijen 
en het restaurant. Zij zijn mijn grootste partners en 
staan er elke dag.”

T-d: Welk adresje zou je aanraden aan onze 
inwoners?
Hendrik: “Er zijn in Koksijde gigantisch veel leuke 
plekken waardoor het moeilijk is om te kiezen. Ik 
zou zeggen: ga langs bij zoveel mogelijk collega’s. 
Ik denk bijvoorbeeld aan Julia Fish & Oysterbar, Oh 
Restaurant, Eethuis ’t Blekkertje of de New Kokkel.  
Ik hoop dat iedereen snel overal terug mag gaan.” 
Willem: “We startten met onze belevingsboetiek 
Raphaël. Deze gezellige openluchtwinkel is telkens 
open op vrijdag, zaterdag en zondag. We bieden 
lokale producten aan, seizoensgroenten, pizza en 
heel wat goodies. Er zijn in onze streek zoveel mooie 
plekken om te eten. Ik hou van De Spelleplekke, 
Boîte, Julia Fish & Oysterbar, Carcasse, de New 
Kokkel, Oh Restaurant, Mondieu. Ook Estaminet de 
Peerdevisscher en niet te vergeten de Siska bij Jo.”  

Steun onze lokale handelaars: check alle 
afhaalpunten via www.koksijde.be/takeaway

Info: www.carcasse.be – www.dierendonck.be
 restaurant.willemhiele.be
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“We moeten onze planning vaak omgooien”
Tij-dingen zet elke maand onze ondernemers in de kijker: een nieuwe handelszaak die opent, een 
zelfstandige die een speciale gebeurtenis viert of iemand die een mijlpaal bereikt. Deze maand ging 
Tij-dingen de creatieve toer op. We spraken met Walter Carels van Carels Photography en Simon Pille van 
Crea-studio. Vindingrijke ondernemers die van de coronanood een deugd maken.

Tij-dingen: Wat is het concept van jullie zaak?
Walter Carels: “Goh, dat is een hele boterham. 
Carels Photography is een team van drie 
beroepsfotografen: mijn dochter Ines, mijn vriend 
René De Prins en mezelf. We gaan altijd op zoek naar 
uitdagingen op fotografisch vlak. Zo kan je bij ons niet 
terecht voor een pasfoto, maar wel voor een zakelijk 
portret. We kijken ook niet op onze horloge wanneer 
we een pasgeboren baby in onze studio fotograferen. 
En een huwelijksdag begint voor ons ’s morgens 
vroeg bij de kapper en eindigt ’s avonds laat met de 
openingsdans. Fotografie is een passie die we heel 
graag delen. En daarom geven we opleidingen en 
workshops. Ook aan kinderen.”

Simon Pille: “Ons bedrijf bestaat uit twee 
zaakvoerders. Ik ben de specialist bedrijfskunde, terwijl 
Robin Hennebel de IT-specialist van ons tweeën is. 
Naast onze dienstleveringen sleutelen wij ook continu 
aan extra projecten in de vorm van digitale diensten 

of producten. We werken ook vanuit twee locaties: 
Brugge en Koksijde.”

T-d: Waarvoor kunnen mensen terecht in jullie 
zaak?
Simon: “Bij Crea-Studio kun je terecht voor marketing, 
drukwerk, grafisch ontwerp en webdesign.”

Walter: “Alles van fotografie eigenlijk. Evenementen 
(van een huwelijk tot toeristische activiteiten), 
portretten (newborns, communies, maar ook zakelijke 
profielfoto’s), marketing en niet-traditionele school- en 
klasfoto’s. We geven ook opleidingen aan mensen 
die – net als wij – gebeten zijn door fotografie.”

T-d: Wat betekent de term zelfstandige voor jullie? 
Walter: “De letterlijke definitie van zelfstandige 
betekent dat je als zaakvoerder alles zelf doet. 
Maar ik zeg liever: ik mag alles zelf doen. Naast alle 
administratieve verplichtingen, kosten en lasten 

ondernemers aan het woord
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overheerst vooral het feit dat ik de vrijheid heb om 
te beslissen wat ik graag doe en vooral niet wil doen. 
Dus voor mij staat zelfstandigheid voor vrijheid en 
loondienst voor veiligheid. Ik ben dan ook gestart als 
zelfstandige in bijberoep: the best of both worlds.”

Simon: “Als zelfstandige is het enorm belangrijk dat 
je zelfdiscipline hebt. Je hebt veel vrijheid, maar dat 
moet je in daden omzetten. Je moet zelf structuur in je 
dag aanbrengen. In onze ogen is het grootste verschil 
dat je zelf de leiding neemt met alle voor- en nadelen 
die daarbij komen kijken.”

“Mensen zijn gewoontedieren 
en veranderen pas als ze uit hun 
comfortzone komen” (Walter Carels)

T-d: De coronacrisis betekent een aardverschuiving 
voor veel handelaars. Geen gemakkelijke 
periode? 
Simon: “Het voornaamste dat we geleerd hebben, 
is dat elke planning op elk moment kan worden 
omgegooid. Voor zelfstandigen betekent dat continu 

jezelf heruitvinden en goed je bestemming voor 
ogen houden. Ik bedoel daarmee dat je de nodige 
flexibiliteit aan de dag moet leggen om je einddoel 
te bereiken. Dat maakt het ook spannend als 
ondernemer.”

Walter: “Dat er voor elk traditioneel concept 
een creatief alternatief bestaat. Mensen zijn 
gewoontedieren en veranderen vaak pas als ze 
uit hun comfortzone moeten komen. En dat is nu 
net wat corona teweegbracht. Corona was het 
burning platform waardoor we verplicht werden om 
zaken anders aan te pakken. We communiceren 
en vergaderen op een alternatieve manier, we 
onderwijzen anders en… we fotograferen anders.”

T-d: Wil je nog iets meegeven aan onze lezers?
Walter: “Ik wil graag mijn levensmotto delen: als je iets 
doet, doe het dan met stijl.” 

Simon: “Blijven hopen. Ondernemen is van alle tijden 
en blijft bestaan. Bovendien zorgt elke crisis voor 
innovatie en deze fase zal een mooiere toekomst 
in gang zetten. Heb je ambitie of interesse om te 
ondernemen? Durf dan de stap zetten.” 
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Geboorten
Pierre Deplancke
Veurne, 18 december
zoon van Cedric en Justine Ruant 
uit Koksijde

Louis Compagnon
Veurne, 2 januari 
zoon van Gregory en Théa Huys  
uit Koksijde

Frances Versteele
Veurne, 5 januari 
dochter van Wouter en Jozefien 
Schockaert uit Koksijde

Huwelijk
Ahmad Mahmoud Alcheik  
en Batoul Al Mousa  
uit Oostduinkerke (9 januari)

Daniël Van Damme en  
Mamik Dwi Nurketmi  
uit Koksijde (16 januari)

Overlijdens
Joseph Declercq, 90 j.
†Veurne, 1 januari

Jean Tubbax, 92 j.
†Veurne, 1 januari

Marc Dierckx, 79 j.
†Brussel, 6 januari

Bernadette Lemaire, 88 j. 
†Doornik, 7 januari

Willy Taveirne, 88 j
†Veurne, 8 januari

Maurits Van Buggenhout, 91 j.
†Brugge, 8 januari

Lucienne Peleman, 87 j.
†Koksijde, 9 januari

Marie Claerhout, 81 j.
†Veurne, 11 januari

Joep van Almenkerk, 66 j.
†Somerset West (Zuid-Afrika),  
11 januari

Ange Vermeersch, 91 j.
†Veurne, 12 januari 

Christophe Wortmann, 47 j.
†Koksijde, 12 januari

Marcelle Bemelen, 89 j.
†Veurne, 12 januari

Veerle De Heyn, 69 j.
†Koksijde, 12 januari

Hilda Theite, 81 j.
†Koksijde, 13 januari

Francine Demol, 61 j.
†Veurne, 14 januari

Guido Verschaeve, 81 j.
†Veurne, 15 januari

Marc Mortelez, 67 j.
†Brugge, 16 januari

Alina De Pauw, 89 j.
†Koksijde, 17 januari

Marie Paule Poncin, 83 j.
†Assisi (Italië), 18 januari 

Guido Pauwels, 83 j.
†Veurne, 18 januari

Carine Coppens, 69 j.
†Veurne, 19 januari

Jack Deschacht, 75 j.
†Koksijde, 20 januari

Marcel Delhier, 81 j.
†Koksijde, 25 januari

Lucie Crombez, 88 j.
†Oostende, 26 januari

Irmgard Porten, 79 j.
†Koksijde, 28 januari

Lucien Lezy, 85 j.
†Zinnik, 29 januari

Linda Vandamme, 54 j.
†Veurne, 29 januari

Eveline Dubois, 90 j.
†Veurne, 30 januari

BE-Alert verwittigt 
je bij noodsituaties 

Een grote brand, stormschade 
of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in onze 
gemeente, willen we jou graag 
snel verwittigen. Daarom maakt 
Lokaal Bestuur Koksijde gebruik 
van BE-Alert, een systeem dat je 
meteen op de hoogte brengt 
van een noodsituatie: via sms, 
e-mail of telefonisch.
BE-Alert stuurt een bericht 
uit naar iedereen op wie de 
noodsituatie impact heeft. Zo 
krijgen alle betrokken inwoners 
snel de nodige aanbevelingen, 
bv. als de coronamaatregelen 
worden aangepast.

Registreer je nu
Inschrijven is simpel en gratis 
via www.be-alert.be. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig 
mogelijk in. 

burgerlijke stand
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casino

“Muziek moet je van 
dichtbij beleven” 
Het is al maandenlang stil in cultuurcentrum 
CasinoKoksijde. Veel te stil. Een huis dat in normale 
tijden bruist van de energie. Waar geroezemoes en 
voetstappen klinken. Waar applaus schalt, soms stil 
en soms héél uitbundig. Tij-dingen sprak met Wouter 
Van den Broeck, hij organiseerde in januari drie 
huiskamerconcerten vanuit het cultuurcentrum.  
Wouter is een jazzpianist en leerkracht aan StapWest.  

Tij-dingen: Hoe bevielen deze concerten? Voor 
herhaling vatbaar?
Wouter Van den Broeck: “Heel erg goed! Toen ik 
hoorde van de culturele activiteitenpremie van de 
Vlaamse overheid ben ik direct aan de slag gegaan. 
Eindelijk weer een project om naartoe te werken. Ik 
heb deadlines nodig voor mijn muziek. De logistieke 
kant was niet te onderschatten. In een normale 
periode heb ik geen tijd voor de omkadering van zo’n 
reeks optredens: administratie, promo en techniek. 
Gelukkig kreeg ik ondersteuning vanuit het team van 
het cultuurcentrum.”

T-d: Hoe beleefde je het coronajaar 2020 als 
muzikant? 
Wouter : “Met gemengde gevoelens. Enerzijds was 
de eerste lockdown een opdoffer in de zin dat er heel 
wat optredens wegvielen waar ik al een hele tijd naar 
toegewerkt had. Aan de andere kant gaf die vrije tijd 
wel ruimte voor introspectie. Als niets meer echt moet, 
dan voel je ook snel waar je als artiest (en als mens) 
naartoe wil.”

T-d: Je bent leerkracht aan StapWest. De lessen 
vinden nog steeds (deels online) plaats. 
Wouter: “Gelukkig kunnen we nu toch al weer 
voor het grootste deel fysiek les geven. Tijdens 
de lockdown gaven we lessen aan de hand van 

videocalls. Dat was even zoeken, maar dankzij 
programma’s zoals Zoom vang je veel op. Je geeft 
meer gerichte feedback en instructies. Een echte 
vervanging zijn die online lessen natuurlijk nooit. Net 
zoals die livestreams trouwens. Muziek moet je van 
dichtbij beleven.”

T-d: Wat zijn je plannen voor 2021? 
Wouter: “Ik wil dit jaar mijn eerste album uitbrengen 
als bandleider van ons kwartet met Janos Bruneel 
& Matthias De Waele (van The Cats Want to Play - 
sessie 1) en saxofonist Warre Van de Putte. Daarnaast 
doen we in mei met Jake Walker (van sessie 3) een 
studiosessie met elf muzikanten waarvan ik een 
deel van de muziek aanbreng. Ik plan ook nog een 
serie livestreams onder de noemer Standards from 
Home. Vanuit mijn eigen woonkamer spelen we 
jazzklassiekers in een kleine bezetting. Daarnaast 
hoop ik dat we de afdeling jazzpoprock van StapWest 
volgend jaar verder uitbreiden en heb ik ook enkele 
ideeën over een educatieve voorstelling rond 
jazzgeschiedenis. We houden ons bezig!”

Ook cabaretier Begijn Le Blue mist het podium van ons cultuurcentrum.
Tij-dingen ging langs voor een gesprek. Lees het extra interview op www.tij-dingen.be.
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1. Koksijde zorgde voor carnavalsgevoel
Carnaval kon dit jaar niet doorgaan. Dankzij de dienst 
Technieken kon Oostduinkerke-Dorp zijn reputatie als 
carnavalsdorp toch een beetje eer aandoen. Lokaal 
Bestuur Koksijde zorgde opnieuw voor enkele mooie 
creaties. Het pronkstuk? Een grote 3D-carnavalskop 
aan het kruispunt van Oostduinkerke-Dorp waar 
normaal Flor Kos staat.

2. Meer dan 10.000 rode hartjes 
De VVV deelde 10.000 papieren hartjes met 
#8670LovesYou uit aan de lokale handelaars. 
Bij aankoop kreeg de klant een hart en schreef 
hij of zij er een mooie liefdesboodschap op. De 
vele hartverwarmende boodschappen werden 
opgehangen in de Zeelaan. Zoals de liefdesslotjes 
aan de Pont des Arts in Parijs, maar dan coronaproof. 

3. Focus-WTV interviewt onze burgemeester
De burgemeester blikte in het programma Unieke 
StadsProjecten vooruit op een jaar vol goede 
vooruitzichten. Lokaal Bestuur Koksijde is trots op de 
vele realisaties en zet ze graag in de kijker via dit 
televisieprogramma. Herbekijk alle afleveringen via 
www.koksijde.be/usp.

4. Bezoek voor de Koksijdse kappers 
Op 13 februari gingen de kappers terug open.  
Lokaal Bestuur Koksijde gaf ze een extra duw in 
de rug. Alle kapperszaken kregen twee doosjes 
mondmaskers en een flesje cava. 

5. Koksijde voegt de klimaatdaad  
bij het woord
Lokaal Bestuur Koksijde maakt werk van een 
ambitieus klimaatplan 2030. Met de steun van 
de Provincie West-Vlaanderen nemen we nu 
volwaardige elektrische bestelwagens met laadbak 
in gebruik. Dat is een primeur voor West- en Oost-
Vlaanderen. De totale kostprijs bedraagt 133.000 
euro. De Provincie West-Vlaanderen geeft een 
subsidie van 100.000 euro.

6. Winnaars Koksijde Fonkelt
Op donderdag 4 februari kregen de winnaars van 
de wedstrijd Koksijde Fonkelt hun prijs van schepen 
Dorine Geerssens, Greta Suber-Delie en Luc Deltombe. 
Nogmaals proficiat aan de winnaars.

37



een babbel met

“We blijven intens op zoek 
naar vrijwilligers”

Majoor Kristof Dorné is sinds december van 
vorig jaar zonecommandant van Brandweer 
Westhoek. Kristof verdiende eerst zijn strepen als 
brandweerman en groeide verder door. Hij maakte 
ook al een uitstekende indruk als waarnemend 
zonecommandant. Tij-dingen ging virtueel langs bij 
de rasechte Oostduinkerkenaar. 
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Tij-dingen: Stel je eens kort voor. 
Kristof Dorné: “Ik ben de zoon van Maurice (ere-
sergeant-majoor bij de brandweer van Oostduinkerke) 
en Lucienne Provoost. Ik ben getrouwd met Eveline 
en heb een dochter van 15 jaar: Noa. Sinds 1 april 
2020 ben ik waarnemend zonecommandant en 
vanaf dit jaar ben ik aangesteld voor zes jaar als 
zonecommandant van Brandweer Westhoek.”

T-d: Wat houdt de (nieuwe) job in?
Kristof: “Als zonecommandant ben je 
eindverantwoordelijke voor de leiding, organisatie 
en het beheer van de hulpverleningszone. Ik doe 
het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend 
vlak. En dat geldt voor alle facetten van de 
veiligheidsketen zoals risicobeheersing, preventie, 
preparatie (vorming, training en opleiding), de 
operationele inzet en de nazorg (debriefing en 
psychosociale ondersteuning). Ik sta onder leiding 
van de zoneraad (de achttien burgemeesters), 
het zonecollege en de voorzitter. Ten slotte ben ik 
operationeel inzetbaar en moet ik grootschalige 
interventies en noodsituaties coördineren.”

T-d: Hoe lang ben je al brandweerman? Op welke 
post ben je begonnen?
Kristof: “Mijn vader was brandweerman en 
als hij van dienst was, ging ik vaak met de fiets 
kijken wat er aan de hand was. Na een hevige 
brand in 1992 reed ik naar huis en diende ik mijn 
aanvraag in. Op 10 juni van datzelfde jaar werd ik 
aangesteld als stagiair-brandweerman in de post 
Oostduinkerke. Ik volgde veel cursussen en groeide 
door. In 2006 werd ik postoverste en drie jaar later 
werd ik aangesteld tot kapitein-dienstchef van de 
posten Koksijde-Oostduinkerke. In 2015 kwam de 
brandweerhervorming en sindsdien spreken we 
over de hulpverleningszone Brandweer Westhoek. 
In die zone groeide ik door tot regiodirecteur van 
de posten De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, 
Nieuwpoort en Veurne. Tot juni 2019 voerde ik deze 
functies uit als vrijwilliger naast mijn vaste job, als Plant 
Verantwoordelijke bij Connect Group in Ieper.” 

T-d: Wat betekent deze job voor jou persoonlijk, 
professioneel en privé? 
Kristof: “Noem het een passie. De brandweer is altijd 
een groot hoofdstuk geweest in mijn leven. Ook mijn 
vrouw komt uit een brandweerfamilie. Zij is de sterke 
vrouw naast mij. De brandweer is een familie en je 
eigen gezin maakt daar ook deel van uit. Het meeste 

voldoening krijg ik als we iemand bijstaan die het 
moeilijk heeft.”

T-d: Wat doe je om tot rust te komen? Heb je 
hobby’s of passies?
Kristof: “Ik ga soms lopen in de duinen en langs het 
strand, een tochtje van ongeveer tien kilometer. 
Zo maak ik mijn hoofd leeg en kan ik herbronnen. 
Joggen geeft me energie. Daarnaast ga ik ook graag 
mountainbiken met mijn dochter: het is genieten om 
met haar een hobby te delen.”

T-d: Een goede brandweerman- of vrouw, wanneer 
ben je dat?
Kristof: “Er bestaat geen definitie van de goede 
brandweerman- of vrouw. We werken vooral met 
vrijwilligers die professioneel actief zijn in verschillende 
sectoren en functies. Die verschillende talenten 
komen van pas bij de brandweer. Het zijn vooral 
mensen met het hart op de juiste plaats.”

“De brandweer is altijd  
een groot hoofdstuk  
geweest in mijn leven.”

T-d: Wat is het meest aangrijpende dat je al 
meemaakte?
Kristof: “Toen ik nog maar een paar jaar 
brandweerman was, kreeg ik ’s nachts een oproep 
voor een verkeersongeval waarbij een paar jongeren 
waren betrokken. Ik kende één van de slachtoffers. 
Op het eerste moment besef je dat niet en doe je je 
job. Het was toen die persoon uit het voertuig werd 
gehaald dat het besef echt binnenkwam. Dat was 
enorm confronterend. Ik heb die interventie nog een 
paar keer voor mijn ogen zien passeren.”

T-d: Heb je nog een anekdote voor onze lezers? Of 
een slotboodschap?
Kristof: “We zijn intens op zoek naar vrijwilligers. 
Zeker voor de posten Koksijde en Oostduinkerke. 
Iedereen kan brandweerman- of vrouw worden. En 
dat hangt niet af van je voorkennis of job. Interesse 
om deel uit te maken van dit prachtig team: surf naar 
jobs.brandweerwesthoek.be. Wij en de burgers van 
onze gemeenten hebben jou nodig!” 

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be 
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de fakkel

De fakkel van Koksijde: 
Maaike Darras
In de rubriek De fakkel van Koksijde draagt een 
inwoner het woord over aan iemand anders. Enige 
voorwaarde is dat hij of zij een directe link moet 
hebben met Koksijde. Griet Van Waes – echtgenote 
van de burgemeester – kreeg als eerste Koksijdenaar 
de fakkel en zij gaf die door aan Maaike Darras. 

Tij-dingen: Dag Maaike, leg eens kort uit wie je 
bent, wat je doet en waar je vandaan komt.
Maaike Darras: “Ik ben afkomstig uit Alveringem en 
kwam op mijn achttiende in Oostduinkerke terecht 
toen mijn ouders hier een tweede verblijf bouwden. 
Oostduinkerke beviel ons zo goed dat we na één 
jaar definitief zijn gebleven. Zo leerde ik trouwens 
mijn man, Frederik Lahousse, kennen. Hij was onze 
buurman. Samen hebben we drie kinderen: Thibault 
(20), Mathieu (16) en Clement (11). Ik studeerde 
rechtspraktijk in Gent en na mijn stage bij notaris Marc 
Vanden Bussche kreeg ik daar een vaste job. Twee 
jaar later zijn Frederik en ik een vastgoedkantoor 
begonnen in Oostduinkerke: Century 21 Lahousse 
en dat doen we nog altijd met heel veel passie en 
enthousiasme.”

T-d: Wat doe je om tot rust te komen? 
Maaike: “Wandelen in Oostduinkerke en afspreken 
met familie en vrienden.”

T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Maaike: “Onze dieren: een hond, een paard en veel 
vogels – hoewel die eigenlijk meer de passie van mijn 
man en kinderen zijn, maar ik vind het leuk om met 
mijn man en de kinderen voor de dieren te zorgen. 
Elke zondag wandelen mijn man en ik met Kamiel, 
onze schotse Collie. Voor andere hobby’s of passies 
heb ik nu geen tijd. Zolang mijn kinderen thuis wonen, 
zijn zij mijn absolute prioriteit. Ik hou er enorm van om 
er te zijn voor hen, een gezellige thuis te maken en te 
zorgen dat zij het goed hebben.”

T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Maaike: “Een gezellige apero met vrienden en 
familie, daar kan ik ongelofelijk van genieten. Een 
aperoplankje van Belinda, Chlodette, Bistronomie 
Egelantier of de Caricole hoort daar standaard bij.”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Maaike: “De rust, de prachtige natuur waarin je 
oneindig mooi kan wandelen. Ook de gezellige 
drukte bij momenten, maar nooit overdreven, goeie 
restaurants, toffe winkels… En het feit dat iedereen 
elkaar kent. Ik voel me hier thuis.”

T-d: Ooit al overwogen om ergens anders te wonen 
of te verhuizen?
Maaike: “Nooit (lacht). Ze krijgen mij hier met geen 
stokken meer weg.”

T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van 
jou en waarom? 
Maaike: “Emily Brondeel, zij startte in maart vorig jaar 
een nieuwe zaak in Oostduinkerke: Int Pand. Echt 
mooi om te zien hoe ze vol passie haar zaak runt, een 
creatieve duizendpoot.”

Lees het volledig gesprek op www.tij-dingen.be 
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sport

Hoera: de Bredene Koksijde 
Classic is terug

In onze streek – en zeker in onze gemeente – is wielrennen 
werelderfgoed. Nadat corona vorig jaar roet in het eten gooide, is deze 
puur Belgische koers terug op vrijdag 19 maart. Wind, waaiers, hellingen, 
kasseien: de Bredene Koksijde Classic is een koers voor echte flandriens. 
De wedstrijd maakt deel uit van de UCI ProSeries (net onder WorldTour). 
Wist je dat de wedstrijd live wordt uitgezonden op televisie?  

Parcours: anyway the wind blows
Het startschot wordt gegeven in Bredene. Dan zet het peloton koers 
richting De Haan, Nieuwpoort, Diksmuide en Vlamertinge. Via Dranouter 
rijden de renners de West-Vlaamse heuvelzone binnen. Vanuit De 
Moeren komt Koksijde dichterbij waar de renners nog drie plaatselijke 
ronden afwerken.

Supporter vanuit uw kot
De wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic en Youngster Coast 
Challenge worden gereden op vrijdag 19 maart. De elitekoers komt 
rechtstreeks op televisie: Sporza en Eurosport zorgen voor een live-
uitzending. Door de coronacrisis is geen publiek toegelaten in de 
aankomstzone en het rennersdorp. Er is een mondmaskerplicht vanaf 
één uur voor de verwachte passage van de coureurs t.e.m. een uur 
nadien.

Mobiliteit
De lokale verkeerssituatie op de koersdag zal anders zijn. Meer nieuws 
over de gevolgen waaronder een gedetailleerd mobiliteitsplan lees je 
via onze (sociale)mediakanalen. Check ook www.tij-dingen.be voor de 
meest recente info en de geschatte passage van de renners. 

Info: www.bredenekoksijdeclassic.be 

De Driedaagse Brugge-
De Panne passeert in onze 
gemeente op woensdag 24 en 
25 maart. 

Meer details over de wedstrijd 
en de doortochten op 
www.driedaagse.be. 

Verenigingswerk 
in de sportsector: 
wat moet je 
weten? 

Op 1 januari wijzigde de wet 
onbelast bijklussen. Deze wet 
behoudt het principe van 
verenigingswerk, maar er 
verandert toch veel. Zeker voor 
de sportsector. De belangrijkste 
wijziging: het is niet meer 
mogelijk om onbelast bij te 
klussen tijdens activiteiten voor 
verenigingen. 

Lees alles uitgebreid op 
www.tij-dingen.be
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sociale media

Koksijde door de ogen van...
Staat jouw foto hier volgende maand?

 art.van.essa
 Oostduinkerke

 erop.ut
 Hannecart Bos

 s_waterloos
 Koksijde - Oostduinkerke

 sadding_up_the_world
 Oostduinkerke

 mustvisits_magazine
 Ster der Zee

 philippevancauteren
 Koksijde

 studio_emma_oostduinkerke
 Oostduinkerke-Bad

 chrisandje
 Koksijde

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

Volg ons. Deel ons. Like ons.
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Burgerparticipatie: 
iedereenmee.koksijde.be
Heb je een zot idee? Dat is goed nieuws, want we willen jou 
zoveel mogelijk bij het beleid of bij specifieke projecten betrekken. 
Via iedereenmee.koksijde.be kan je elk moment een idee 
achterlaten of een vraag stellen. Op de homepagina zie je welke 
processen actief zijn of hoe de timing er 
uitziet. 

Hoe log ik in op het platform?  
Log in door je aan te melden met je 
voornaam, naam en e-mailadres.  
Je kunt ook je Google- of Facebook-
account gebruiken. Alleen je naam en 
voornaam zijn zichtbaar.
Op de homepagina zie je welke 
processen actief zijn of in welke fase een 
proces zich bevindt. 

Volgende editie
	Â Wij zorgen voor een verrassing. 
Zorg jij mee voor een fleurige gemeente? 

	Â Erfgoeddag: ontdek het volledige programma

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

Abonnee worden?
Surf naar 
www.tij-dingen.be/abonneren

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

Tij-dingen ging in druk op 12 februari.
Met wijzigingen na die datum kon de 
redactie geen rekening houden.

Getijden maart
dag hoogwater laagwater

ma 1 02:03 en 14:26 09:05 en 21:20
di 2 02:43 en 15:08 09:47 en 22:02
wo 3 03:25 en 15:52 10:29 en 22:44
do 4 04:10 en 16:39 11:13 en 23:27
vr 5 04:59 en 17:43 11:59
za 6 05:58 en 18:44 00:15 en 12:53 
zo 7 07:13 en 20:01 01:16 en 14:00
ma 8 08:36 en 21:32 02:36 en 15:23
di 9 10:15 en 22:56 04:21 en 17:04
wo 10 11:25 en 23:48 05:36 en 18:05
do 11 12:11 06:27 en 18:49
vr 12 00:26 en 12:45 07:08 en 19:25
za 13 00:57 en 13:17 07:45 en 19:59
zo 14 01:29 en 13:50 08:20 en 20:33
ma 15 02:03 en 14:25 08:55 en 21:06
di 16 02:38 en 15:01 09:30 en 21:38
wo 17 03:12 en 15:34 10:03 en 22:08
do 18 03:43 en 16:03 10:34 en 22:35
vr 19 04:12 en 16:30 11:01 en 23:02
za 20 04:43 en 17:02 11:29 en 23:34
zo 21 05:22 en 17:45 12:08
ma 22 06:19 en 19:08 00:23 en 13:34
di 23 08:04 en 20:55 02:20 en 14:54
wo 24 09:33 en 22:13 03:37 en 16:05
do 25 11:27 en 23:45 05:56 en 18:13
vr 26 11:27 en 23:45 05:56 en 18:13
za 27 12:06 06:40 en 18:55
zo 28 00:21 en 13:44 08:20 en 20:36
ma 29 01:59 en 14:23 09:01 en 21:17
di 30 02:39 en 15:04 09:42 en 21:59
wo 31 03:20 en 15:46 10:24 en 22:41
Referentieplaats is Nieuwpoort.
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EERSTELIJNSZONE
WESTKUST&POLDER

Wij laten ons 
straks vaccineren! 
Jullie toch ook?

#furnevent #exitcorona

Info: 0800 85 670 – koksijde.be/vaccin


