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Night of
the Proms
wordt ook deze zomer een hit

Summer Edition
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koksijde verbeeldt

Ontdek ons onroerend erfgoed  
dankzij Koksijdeverbeeldt.be 

De Gasterie van het Abdijmuseum 
David Vermoote pachtte dit huis 
en de gronden van de familie 
Fastenaekels. Zijn echtgenote 
Rachel Chamon poseert voor 
de seringenstruik met haar drie 
kinderen: Louis, de grootste en in 
het zwart, Gerard in het wit met op 
haar arm baby Daniel. Ondanks de 
moeilijke levensomstandigheden 
beleefden de kinderen er een 
mooie jeugd. 

Vandaag
Aan dit vissershuis is weinig 
veranderd. Oorspronkelijk 
bestond het uit een slaapkamer, 
een keuken, twee kelders, een 
woonruimte, een stal met wc, 
een schuur en een kookhuis. Het 
huis is opgenomen in de hoogste 
categorie van de gemeentelijke 
inventaris bouwkundig erfgoed: 
de viersterrenwoningen. 
De Gasterie maakt deel uit van 
de archeologische site van 
de Duinenabdij en geniet ook 
bescherming als monument.

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
De zomervakantie is begonnen. Na een lange winter zijn we allemaal klaar voor twee maanden zon en 
zee. Deze editie is historisch, want voor het eerst sinds maart 2020 vinden terug evenementen plaats in onze 
gemeente. Eindelijk. De redactie wenst iedereen een fijne zomer. 

Tij-dingen: Koksijde blijft het goed doen op het 
vlak van vaccinaties? 
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, en 
daar ben ik echt trots op. Hélène Ingels, mijn 
kabinetsmedewerker, is centrumleider en helpt mee 
om alles in goede banen te leiden. Halfweg juni was 
Koksijde koploper met 70 procent van de volwassen 
bevolking die haar eerste prik kreeg. Daarmee staan 
we aan de top in Vlaanderen. Van in het begin 
hebben we ingezet op persoonlijk contact, onder 
andere door onze oudste inwoners op te bellen en 
te zorgen dat iedereen in het vaccinatiecentrum 
raakte. Maar ook door een klantvriendelijk callcenter 
op te zetten, dat werd opgestart door Bieke Van Belle 
van cultuurcentrum CasinoKoksijde. Ik wil ook alle 
vrijwilligers bedanken die zich elke dag inspannen. 
Dat toont nog maar eens dat Koksijde een gemeente 
is met een groot hart.”

T-d: Hebt u een verklaring voor die koppositie?
Burgemeester: “Zoals ik al zei, ben ik ervan overtuigd 
dat die persoonlijke contacten de eerste 
stap zijn. Daar komt nog eens de goede 
werking van het vaccinatiecentrum bij 
waar geen vaccins verloren gaan. En niet 
te vergeten: de hoge vaccinatiebereidheid 
van de Koksijdenaars. Ook tijdens 
de vakantieperiode staan het 
vaccinatiecentrum en de 
huisartsenkring klaar om al uw  
vragen te beantwoorden.”

T-d: Het belooft een mooie zomer te worden?
Burgemeester: “Deze zomer kunnen we weer vrijer 
ademen. We zetten terug in op onze klassiekers om 
iedereen dat vertrouwde gevoel terug te geven. 
Denk maar aan de tennistoernooien en de Beach 
Run. Wandelen en fietsen kregen een enorm succes 
tijdens de coronaperiode en daar zetten we verder 
op in. Ook onze zomerkampen keren terug, want 
kinderen moeten samen kunnen spelen. Wat ik zeker 
ook wil benadrukken: deze zomer versterken 350 
jobstudenten onze diensten: 350 jongeren die een 
eerste werkervaring opdoen. Dat gaat van onze 
redders, over monitoren tot werkmannen aan de 
dienst Openbare Netheid. Het gaat grotendeels 
om jongeren uit Koksijde. En nu ik het over jongeren 
heb, wil ik nog meegeven dat het bestuur, mede 
op initiatief van schepen Van Hove, zorgde dat de 
zesdes uit onze gemeentescholen het schooljaar 
mooi konden afsluiten met een uitstap.”

T-d: Heeft u nog een boodschap voor onze 
inwoners om mee te nemen tijdens het 

zomerverlof?
Burgemeester: “Heel wat diensten schakelen drie 
versnellingen hoger: politie, brandweer en de 

medewerkers die alle evenementen in goede 
banen leiden. Ik wil hen nu al bedanken. 
Tot slot wens ik iedereen een mooie zomer. 
Geniet van al het moois dat Koksijde biedt.”
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bestuur

PZ Westkust brengt alle politiehonden samen: 
mis de WVL4 National K9-dag niet

Politie Westkust 
zet app, 
patrouille- en 
drughonden in
In Politiezone Westkust zijn (bijna) 
twee drughonden actief: Miss 
en Marco. Marco moet nog 
beginnen aan zijn opleiding van 
800 uren. Verwacht wordt dat 
hij binnen twee jaar volledig 
klaarstaat. Daarnaast is onze 
politiezone de eerste zone die 
gebruikmaakt van de app 
Buurtpreventie24. 

Lees meer op www.tij-dingen.be 

Een dag vol actie. Véél actie. Met spectaculaire hondendemo’s van 
politie, douane en Defensie, maar verwacht ook demonstraties met 
boten en helikopters. Aangevuld met animatie op de dijk: bezoek de 
verschillende infostanden, waag je op de klimtoren, neem plaats in de 
tuimelwagen en… durf jij de deathride bedwingen? 

WVL4 staat voor West-Vlaanderen 4, een samenwerking van 
verschillende politiezones: Westkust, Polder, RIHO en Vlas. K9 is de 
afkorting van het woord canine (CA = K, nine = 9) dat hond betekent. 

Wanneer? 
Op 26 augustus (internationale dag van de hond) ter hoogte van  
Ster Der Zee (Professor Blanchardlaan). 

!TIP 
Ben jij een echte waaghals? Verzeker jouw afdaling 
op de deathride door deel te nemen aan de 
wedstrijd. Raadpleeg de vragen via de QR-code en 
win deze prijs. Deelnemen kan nog tot 26 juli. 
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Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen 
meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde informeert je zo 
goed mogelijk over de planning. Het meest recente overzicht 
vind je op onze website via www.koksijde.be/wegenwerken

Karel Vanneckestraat 
wordt klaargestoomd voor 
betaalbare woningen Afgescheiden 

fietspaden 
tussen Veurne en 
De Panne (N35)
Het fietspad tussen Veurne en 
De Panne wordt aangepakt. 
De werken starten dit najaar, in 
verschillende fases, en duren 
tot eind 2023. De N35 ligt maar 
voor een klein stuk op ons 
grondgebied, maar Koksijde 
is bijna een comfortabele 
fietsstrook rijker. 

Deze werken omvatten de aanleg van nieuwe wegen met 
nutsvoorzieningen (waaronder riolering), parkeergelegenheid 
en groenvoorzieningen met onder andere een speelterrein. 
Grenzend aan de Kerkstraat komt een parking voor een 16-tal 
auto’s. Zo ontstaan veertien betaalbare bouwpercelen.

Alle nutsvoorzieningen zijn al voorzien (riolering en nutsleidingen).  
Daarna volgde de fundering van de parkeerplaatsen.  
Na het zomerreces worden de funderingen afgewerkt en de 
borduren van de parking en parkeerstroken gelegd.  
In september (vermoedelijk) volgt dan de asfaltering en het 
plaatsen van betonblokken voor de parkeerplaatsen.  
Het einde van de werken is voorzien in oktober. 

Wil je meer weten over betaalbaar wonen?  
Lees dan www.tij-dingen.be 
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Westhoek Academie Koksijde  
blaast 50 kaarsen uit

Koksijdse erediensten  
vinden opnieuw plaats

In juli en augustus vinden opnieuw erediensten plaats 
in de zes kerken van Pastorale Eenheid Ster der Zee 
Koksijde. De kerken zijn overdag open voor individueel 

gebed en bezoek. Ook de vieringen gaan opnieuw 
van start (zolang de coronamaatregelen niet 

wijzigen). Het toegelaten aantal personen hangt 
af van kerk tot kerk en is o.a. afhankelijk van de 

grootte van het gebouw.

Belangrijk! Dit jaar gaat Night of the Proms 
Summer Edition door. Hierdoor is het 

onmogelijk om eind juli samen 
te komen in de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Duinenkerk. Blijf op 

de hoogte via de website 
www.kerknet.be en de affiches 

in de kerken. Lees het 
overzicht van de erediensten 
op www.tij-dingen.be 

Vijftig redenen om te feesten. En daarom staat het schooljaar 
2021-2022 in het teken van deze verjaardag. Verwacht je 
aan heel wat festiviteiten die je zintuigen verwennen. Een 
extra motivatie dus om je in te schrijven voor het volgend 
academiejaar. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen 
komen aan hun trekken.

Twijfel je toch nog? Volg dan in september een gratis proefles en 
laat je overtuigen. Neem contact op met het secretariaat en zij 
helpen je op weg.

De eerste lessen van de WAK vonden plaats in oktober 1971 in 
het flatgebouw Atlantic (Zeedijk 172 in Koksijde). Wie vandaag 
op het dak van de WAK staat, ziet in de verte nog altijd de zee.

Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.westhoekacademie.be
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Win mooie prijzen tijdens de Week van de Markt 

Maak kans op een weekendje weg tijdens de vrijdagmarkt in Koksijde-Bad (J. Van Buggenhoutlaan) van 2 juli. 
Hetzelfde geldt drie dagen eerder (29 juni) in Oostduinkerke (plein voor de Sint-Niklaaskerk – let wel: vanaf  
13 juli vindt deze markt wellicht terug plaats op de Zeedijk). Doe je aankopen op de markt en win! 

Ga je op reis?  
Wij houden  
de wacht
Vertrek met een gerust gevoel 
op jaarlijks verlof en vraag 
afwezigheidstoezicht aan. Tijdens 
je afwezigheid voeren onze 
gemeenschapswachten en 
de lokale politie toezicht op je 
woning. Dat is gratis en eenvoudig 
aan te vragen: ga langs bij de 
lokale politie (twee weken voor je 
vertrekt) of vul het online formulier 
in. Prettige reis! 

Tips en informatie: 
www.tij-dingen.be en 
www.koksijde.be/inbraakpreventie
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Puzzel mee met de Koksijdse 
handelaars en win
Deze Puzzle-Game start op 1 juli en 
eindigt op 31 augustus en is een 
organisatie van de handelaarsvereniging 
van Koksijde-Bad. Deelnemersformulieren 
krijg je gratis bij de dienst Toerisme en 
de deelnemende handelaars. Vul het 
nummer in – naast de naam van de 
handelszaak – dat overeenstemt met 
het stuk in de etalage en win één van de 
mooie aankoopbonnen! 

Fortenbouwwedstrijd voor kinderen 
Op woensdag 11 augustus organiseert 
de handelaarsvereniging een wedstrijd 
forten bouwen. Er zijn twee categorieën: 
7-10 j. en 11-14 j. Iedereen krijgt een prijs. 
Inschrijven: individueel of per 5, horloge 
Zeedijk in Koksijde-Bad op 11 augustus: 
10-12 uur. Meer weten?  
Surf naar www.tij-dingen.be 

oksijde kort 

IWVA heet voortaan Aquaduin 
De IWVA zorgt voor kraanwater in 
Alveringem, De Panne, deelgemeenten 
van Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort 
en Veurne. Daarnaast voert de IWVA 
de saneringsopdracht uit. In 2002 
startte dit bedrijf met het hergebruik 
van afvalwater bij de productie van 
kraanwater. Met dit duurzame proces 
zette de IWVA zich op de internationale 
kaart. 

Aquaduin staat voor water en de 
grondwaterwinning in duingebied (duin). 
95 procent van de eigen productie komt 
van onder de duinen van Koksijde.  
Sinds 31 mei dragen alle wagens de 
nieuwe naam en huisstijl. 

Snookerzaal Ster der Zee:  
van kapel naar biljartzaal
In het unieke kader van kapel Ster der Zee 
speel je voortaan pool, snooker, darts en biljart. 
Tijdens een proefperiode (t.e.m. 15 oktober) 
houdt een medewerker de zaal open. 
Daarna volgt de beslissing over een 
eventuele concessie. Openingsuren, info en 
contactgegevens: www.tij-dingen.be 
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Busuitstap Beaufort 21 met Cultuur Forum Koksijde 
Bezoek de openluchtexpo aan zee op woensdag 
18 augustus. Vertrek om 8 uur op de parking voor de 
O.L.V.-ter-Duinenkerk (Van Buggenhoutlaan).  
Prijs: 35 euro, lunch inbegrepen. 

Inschrijven via christy.bailleul@gmail.com.

Goed nieuws: twee nieuwe 
webcams in onze gemeente
Zin in een virtuele strandwandeling? 
Dat kan! Waai online uit aan zee 
dankzij onze webcams.  
Er komt een nieuw exemplaar 
aan het stranddienstencentrum 
in Sint-Idesbald en aan het 
Duinenhuis. De webcams in 
Koksijde- en Oostduinkerke-Bad 
worden vernieuwd. Check via 
www.koksijde.be/webcams

Oproep: Wie baat de 
clubshop uit van Koksijde 
Golf ter Hille?
Het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB) Koksijde doet een 
oproep naar kandidaten voor 
de uitbating van de clubshop 
van Koksijde Golf ter Hille. 
Gelieve de kandidaturen 
te richten aan de dienst 
Secretarie (Zeelaan 303) met de 
vermelding Concessie voor de 
uitbating golfshop op Koksijde 
Golf ter Hille. Info is verkrijgbaar 
via jan.deramoudt@koksijde.be 
of 058 53 34 10.  
Deadline: 20 september.
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Wat te doen op warme dagen?
Het is belangrijk om bij (te) warm weer je lichaam koel te houden. Extreme temperaturen brengen risico’s met 
zich mee. Ben je ouder dan 65? Wees dan extra aandachtig. Hieronder vind je enkele tips om jezelf koel te 
houden in Koksijde.

Niet alleen veel drinken is belangrijk
Naast voldoende drinken is ook kledij belangrijk. Draag bij warm weer een hoofddeksel en losse kledij.  
Zorg dat je kledij lichte kleuren heeft en doe zoveel mogelijk een zonnebril aan. Bescherm ook je huid en smeer 
je goed in.

Vermijd grote inspanningen. Kan het toch niet wachten? Doe ze dan ’s ochtends of ’s avonds wanneer het 
minder warm is. Het is belangrijk te rusten en afkoeling te zoeken. 

Ook je huis kan je afkoelen
Een eerste belangrijke tip is om zonnewering te voorzien. Een rolluik houdt al heel wat warmte buiten. Wanneer 
het buiten wat koeler is, zoals 's avonds, zet je de ramen open. Verlucht je slaapkamer goed en zorg voor 
luchtig beddengoed. Je creëert ook extra schaduw door meer groen te planten of luifels te installeren.

Wil je toch naar buiten? Tij-dingen geeft enkele tips hoe je een warme zomerdag overleeft in Koksijde:

	Â Zoek verkoeling met een wandeling langs de waterlijn: de grootste troef is natuurlijk de zee, hier vind je dan 
ook verfrissing. Ga met je voeten in het water en geniet van de zeebries.
	Â Of neem een duik in het openluchtzwembad in Oostduinkerke. Het is nog open tot begin september.
	Â Hou je niet van wandelen? Neem je fiets en rij langs onze prachtige dijken. Of steun de plaatselijke horeca 
en drink een heerlijk drankje op één van de vele terrassen, schaduw vind je onder de parasols. 

Lees meer op www.tij-dingen.be
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seniorencursussen

“Alles wordt heel duidelijk uitgelegd en de 
lesgever heeft oneindig veel geduld”
Je bent nooit te oud om bij te leren. En in deze snel veranderende tijden is het belangrijk om mee te blijven. 
Koksijde biedt daarom cursussen aan, zodat je op de digitale trein springt. Ook je taalkennis kan je verrijken. 
Tij-dingen sprak met Jenny Reynaert, zij volgt al verschillende jaren cursussen via het Sociaal Huis. Jenny is 
beeldend kunstenaar en extra computerkennis is ook handig voor creatieve geesten.

Praktische informatie
Een overzicht van de cursussen vind je in 
de vorige editie van Tij-dingen (juni) en op 
www.tij-dingen.be 

Alle cursussen vinden plaats in het 
annexgebouw (Zeelaan 44) in Koksijde-
Dorp.

Contact: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 
(katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 
058 53 43 42) 

Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go  
(058 41 51 61 – info@cervogo.be  
www.cervogo.be)

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, 
iPhones, tablets, smartphones en laptops. 
Breng je eigen toestel mee. 

Tij-dingen: Welke cursussen heb je al gevolgd?
Jenny Reynaert: “Ondertussen al redelijk veel. De 
basiscursussen voor laptop en pc en ook de lessen 
rond het gebruik van smartphones: Android 1 en 2.  
Ik probeer altijd de vervolgcursus mee te pikken.  
Zo ontdek je nieuwigheden.”

T-d: Was de drempel hoog om te starten?
Jenny: “Voor mij niet. Ik had al een laptop en een 
computer. Dus kon ik daar al een beetje mee 
overweg. Toch volgde ik de basiscursus. Zo leer je 
ook het waarom van bepaalde functies en leer je die 
ook allemaal kennen. En wat de gevolgen zijn. Soms 
sta je daar niet bij stil. Alle cursussen zijn ook op maat 
gemaakt van de cursisten.”

T-d: Zou je de cursussen ook aan iemand anders 
aanraden?
Jenny: “Zeker. Ik vind het goed dat je die 
basisvaardigheden zelf hebt. Anders hang je altijd af 
van iemand anders. Basiskennis is ook nuttig wanneer 
je een probleem moet omschrijven op het moment 
dat je toch niet verder kan. Ik zou ook niet weten wat 
de mensen tegenhoudt om te starten. Alles wordt 
heel duidelijk uitgelegd en de lesgever heeft oneindig 
veel geduld.”

“Deze cursussen zijn echt  
op mijn maat gemaakt”

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be
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een gesprek met

"De cijfers dalen spectaculair  
en bewijzen dat vaccinatie  
de oplossing is" Vaccinatiecentrum Furnevent draait op volle toeren 

en staat aan de top in Vlaanderen. Bijna nergens gaat 
het zo goed vooruit als bij ons. Meer dan 70 procent 
van de volwassen Koksijdenaars kreeg begin juni al 
zijn of haar eerste prik. Achter Furnevent draait een 
heel team. Tij-dingen sprak met Sigrid D'haeninck, zij is 
verantwoordelijk voor het medische luik.

>> Sigrid D'haeninck
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Tij-dingen: De vaccinaties lopen vlot. Wat is uw 
taak? Werken jullie met een uitgebouwd team?
Sigrid D'haeninck: "Ik ben verantwoordelijk voor de 
organisatie van het medische: ik zorg dat er altijd een 
arts aanwezig is en dat de juiste richtlijnen worden 
gevolgd. Ik voorzie ook opleiding voor zowel artsen 
als verpleegkundigen en bereid de thuisvaccinaties 
voor. Het is voortdurend puzzelen om geen enkel 
vaccin te verspillen."

T-d: Zijn er problemen geweest? Praktisch of 
medisch, zoals allergische reacties of erger?
Sigrid: "Die mogelijke allergische reacties waren 
een hele kluif. De richtlijnen kwamen laat waardoor 
we zelf al een oplossing hadden uitgewerkt om 
deze mensen in az West te vaccineren. Na onze 
eerste vaccinatiedag kwamen dan ineens nieuwe 
richtlijnen waardoor we moesten werken met een 
referentiecentrum (een referentiecentrum bestaat 
uit een team van specialisten en paramedici die 
gespecialiseerd zijn in een bepaalde aandoening, red.). 
Gelukkig hebben we nog geen enkele ernstige 
reactie gezien. Dat is heel positief."

T-d: Hoe evalueer je de voorbije maanden? 
Sigrid: "Ik vond het een verrijking om eens niet-
klinisch werk te doen, maar meer beleidsmatig en 
organisatorisch."

T-d: Hoe schat je de varianten in? 
Sigrid: "Ik vermoed dat we in de toekomst boosters 
(extra vaccin, red.) nodig hebben, aangepast aan 
nieuwe varianten. Een beetje zoals we dat met 
griepvaccinatie doen."

Koksijde versoepelt de mondmaskerplicht

Dat gebeurt dankzij de goeie coronacijfers en de hoge vaccinatiegraad in onze gemeente. Voortaan 
gelden de federale regels. Je draagt dus een mondmasker in publieke ruimtes en als 1,5 meter afstand niet 
mogelijk is (voor wie ouder is dan 12 jaar). Lees meer op www.koksijde.be/mondmaskers

T-d: Hoe ervaarde je de coronasituatie als 
huisdokter?
Sigrid: "Ik vond het geen lastige periode. Het was 
boeiend om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 
We hadden veel werk, maar er waren ook mensen 
die helemaal niet meer konden werken. Dus, ik klaag 
zeker niet."

“Ik vermoed dat we later een extra 
vaccin nodig hebben, aangepast 
aan nieuwe varianten”

T-d: Bij sommige mensen heerst wantrouwen over 
het vaccin. Wat is jouw mening daarover?
Sigrid: "Ik beweer zeker niet dat bijwerkingen 
onmogelijk zijn, maar de kans is zo ontzettend klein 
en zoveel zeldzamer dan het aantal overlijdens door 
COVID-19 (ook bij jonge mensen) dat ik absoluut 
voorstander ben van vaccinatie. De cijfers dalen 
spectaculair en bewijzen dat vaccinatie de oplossing 
is om terug te keren naar het normale leven."

T-d: Wat betekent groepsimmuniteit precies?
Sigrid: "Doordat je de grote meerderheid van je 
groep vaccineert, verhinder je dat het virus zich 
verder verspreidt. Het botst altijd tegen iemand die al 
gevaccineerd is. Zo stopt de verspreiding."

T-d: Heb je al vakantieplannen?
Sigrid: "Ik ga zeker ergens kamperen met de kinderen 
en onze hond. Ik laat het van het weer en de 
coronasituatie op dat moment afhangen waar dat 
zal zijn."

Lees meer op www.tij-dingen.be

Alle informatie over vaccinatie voor onze inwoners: www.koksijde.be/vaccinatiekoksijdenaars
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musea

Expo 

Geheimen van de Noordzee:  
een verborgen geschiedenis onder water
Duik deze zomer naar de bodem van de Noordzee. Ontdek de 
geheimen die de Noordzee verborgen hield. Ga mee op reis 
langs de meest indrukwekkende scheepswrakken. Hoe kwamen 
ze op de zeebodem terecht? Van een mythisch zeilschip van 
enkele honderden jaren oud tot een Duits oorlogsschip. Je leert 
ze allemaal kennen. Meer nog, je maakt kennis met het leven 
dat zich rond die wrakken heeft genesteld. Fascinerend. 

Deze tentoonstelling werd gemaakt door de dienst Marien 
Milieu, DG Scheepvaart en het kabinet van de minister van de 
Noordzee.

Mis je laatste kans 
niet om het oude 
NAVIGO-museum 
te bezoeken 
Tijdens juli en augustus is een 
deel van het museum open. 
Bezoek de aquaria en de 
zaal van museumschip OD1. 
Martha. Bekijk de expo over 
scheepswrakken of test de 
familiezoektocht met Vlieg. 
Allemaal gratis. 

Reserveer wel je bezoek via 
www.navigomuseum.be.  
Alleen zo ben je zeker van je 
plekje. 
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Tentoonstelling: Laat je verrassen door  
de tekens en symbolen van de Duinheren 

Abdijavonden (elke woensdag) en Feest in de abdij op 14 augustus
Lees meer op p. 38. Surf naar www.tenduinen.be en www.tij-dingen.be voor praktische informatie. 

Tekens vind je overal in allerlei vormen. En dat was vroeger ook zo. We gebruiken ze al eeuwen als 
communicatiemiddel. Zo dragen inscripties op grafstenen bij tot de herinnering aan de overledene. 
Sommige tekens zijn duidelijk, andere minder. Herkenbaar voor ingewijden, maar niet voor iedereen.

Eeuwenoude symbolen veranderen van 
betekenis in tijd en ruimte. De draak wordt 
in het Westen gelinkt aan het kwaad en 
onder meer bestreden door Sint-Joris. In 
Azië wordt de draak geassocieerd met 
verwekking, vruchtbaarheid en activiteit. 
Zelfde beeld, andere betekenis. 

Oorkonde uit 1228 voor het eerst te zien 
Een topstuk. De zegels garanderen 
de echtheid van het document. Ze 
symboliseren de autoriteiten die de 
materiële oorkonde afleverden. Soms 
gebruikten die nog een tegenzegel tegen 
misbruik en vervalsingen. Een stempel 
voor zo’n tegenzegel van de Duinenabdij 
werd recent herontdekt.

Wisselende betekenissen
De kerk nam veel oude symbolen over en 
gaf ze een nieuwe betekenis. Dat geldt 
zeker voor vissen. Natuurreligies verwezen 
hiermee naar de vruchtbare natuur 
en gebruikten ze bij offermaaltijden. 
Vandaag verwijzen vissen binnen de 
christelijke cultuur naar Christus. Ook die 
komen meermaals op tegels voor.

Laat je verrassen en ontdek tekens en symbolen die 
je nog nooit zag. Maak kennis met de fascinerende 
wereld van de Duinheren en de rijke collectie van 
Abdijmuseum Ten Duinen. Een onuitputtelijke bron 
aan verhalen en mysterie…

Praktisch: ontdek de opstelling Tekens & Symbolen 
van 26 juni tot 9 januari 2022 in het Abdijmuseum. 
Reserveer je museumticket via www.tenduinen.be

>> De draak heeft een andere betekenis in de westerse wereld
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Ook Patricia Beddeleem (beleidsmedewerker onderwijs) en Anke Inghelbrecht (armoede-, integratie en 
gelijkekansenbeleid) vind je in Koksijde-Dorp. Je leest er meer over in de volgende editie van Tij-dingen. 

annexgebouw

Koksijde-Dorp is nieuwe thuishaven  
voor meerdere gemeentediensten
Het annexgebouw is opnieuw in gebruik. Vorige editie zetten we De Speelkriebel en de jeugddienst in de 
kijker. Nu is het aan de dienst Wonen, de buurtwerker en onze gemeenschapswachten. 

Dienst Wonen: meer parkeergelegenheid en extra ruimte
Tijs Vandewoude (diensthoofd Wonen) is intussen helemaal geïnstalleerd. 
“Dankzij de verhuis is de toegankelijkheid voor de burger veel verbeterd. 
Dat komt mede dankzij het groot aantal beschikbare parkeerplaatsen. 
Ook voor de dienst zelf is het een stap vooruit. Ons adres? 
Zeelaan 42. Let wel: het postadres blijft Zeelaan 303. Ook ons mailadres 
(wonen@koksijde.be) blijft ongewijzigd. Je kan bij ons terecht voor vragen 
over huurwetgeving, leegstand, premies, woonkwaliteit, sociale huur, 
energievragen, renovatieadvies of een energielening.”

Gemeenschapswachten houden nog steeds de wacht 
Arne Goderis en Jens Mares zorgen ervoor dat inwoners een veilig 
gevoel hebben in onze gemeente. Ze staan in voor fietsgraveren, 
vakantietoezicht op je woning (meer op p. 9), fietsbegeleiding, 
voetgangers- en fietsexamens in de scholen. “Mensen kunnen bij ons 
terecht voor al hun vragen, ook als er problemen zijn.”  
Contacteer ze: jens.mares@koksijde.be of arne.goderis@koksijde.be.

Buurtwerker Chiara Sartor  
neemt intrek in annexgebouw
Ook onze buurtwerker vind je in Koksijde-Dorp. “De verhuis biedt kansen, 
want ik start binnenkort met een nieuw project in de omgeving. Leuk is dat 
je hier diensten terugvindt die te maken hebben met jeugd, integratie en 
onderwijs.” Als buurtwerker is Chiara de brugfiguur tussen Lokaal Bestuur 
Koksijde en de inwoners. “Het doel is om zorgzame buurten te creëren. Een 

klimaat waar buurtbewoners voor elkaar zorgen. Met speciale aandacht 
voor de meest kwetsbare personen. En als er problemen zijn, zoeken we naar 

een efficiënte en duurzame oplossing.”  
Mail naar chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be. 

18

mailto:wonen@koksijde.be
mailto:jens.mares@koksijde.be.of
mailto:arne.goderis@koksijde.be
mailto:chiara.sartor@sociaalhuiskoksijde.be


bib

Heb je de boekenruilhuisjes  
al gezien?
Boekenruilhuisjes zijn minibibliotheken en gaan uit van het principe take 
a book, return a book. Je mag één of meerdere boeken uit de kast 
nemen, zolang je er evenveel terugplaatst. Heb je thuis boeken die je 
een tweede leven wil geven? Stop ze dan in één van de huisjes.

Kunstenaars in actie
Vorige zomer gingen kunstenaars van de Westhoek Academie Koksijde 
aan de slag met deze ruilhuisjes. De resultaten daarvan zie je langs 
straat: echte kunstwerken.

Waar vind je de boekenhuisjes?
Je vindt ze in Koksijde-Bad, Koksijde-Dorp, Oostduinkerke-Bad, 
Oostduinkerke-Dorp, Sint-Idesbald en Wulpen. Ook aan het station van 
Koksijde en aan de Westhoek Academie staat een exemplaar. 

Hou jij ook een oogje in het zeil?
Elke maand stuurt de bibliotheek een medewerker op stap die alle 
boekenruilhuisjes bezoekt. Alles dat er niet in thuishoort, verdwijnt. Ook 
boeken die uit de collectie van de bibliotheek vertrekken, worden over 
de huisjes verdeeld. 

!TIP 
Hou zelf ook de huisjes in de gaten, want veel handen maken licht werk.  
Merk je iets op? Verwittig dan de bibliotheek: bibliotheek@koksijde.be

Zzzomer mee  
met Vlieg
Ben je een speurneus? Ga dan 
op zoek naar de schat van 
Vlieg. Welke weetjes koos Vlieg 
voor je uit? Kom naar de bib 
in juli en augustus en doe mee 
aan de zoektocht.

Info
	Â koksijde.bibliotheek.be 
	Â 058 53 29 53
	Â jeugdbibliotheek@koksijde.be 
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cultuur en erfgoed

hedendaagse tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde

Dach: randprogramma
Op 5 juni werd de expo Dach officieel geopend, 
met kunst uit de S.M.A.K.-collectie. Dat las je al in 
onze vorige editie van Tij-dingen. Naast de gewone 
openingsuren vinden ook heel wat extra’s plaats. 
Momenten waarop je de tentoonstelling vanuit een 
andere invalshoek leert kennen. 

Art Talk Ten Bogaerde op 30 juni
Philippe Van Cauteren (directeur S.M.A.K.) is curator 
van deze tentoonstelling. Hij geeft tekst en uitleg over 
de expo op woensdag 30 juni om 17.30 uur.  
Schrijf je in via www.koksijde.be/dach 

Nocturne op dinsdag: 13 en 27 juli &  
10 en 24 augustus
Avondopening Kunstencentrum Ten Bogaerde: 
bezoek Dach tussen 18 en 21 uur. 

Rondleidingen op 11, 18 en 25 juli &  
1, 8, 15 en 29 augustus 
Telkens op zondagnamiddag, om 14.30 uur  
Schrijf je in via www.koksijde.be/erfgoedwandelingen

Familierondleiding op 22 augustus 
De ideale gezinsuitstap op zondag. Start: 14.30 uur. 
Schrijf je in via www.koksijde.be/erfgoedwandelingen

Huifkartochten (in samenwerking met het 
Abdijmuseum Ten Duinen)
Op vrijdagen 23 juli, 6 en 20 augustus.

Lees meer op www.tij-dingen.be 

Voor kunstzinnige gezinnen: Night@Ten Bogaerde op 7 en 8 augustus
Dit verrassende en hippe evenement is voor het hele gezin mét overnachting in tenten op een exclusieve 
locatie. Het belooft een leuke kunstnacht te worden met o.a. kunstworkshops, animatie, muziek, een spannend 
bezoek aan de expo Dach met zaklamp, gezellig samenzijn aan het kampvuur en de vertoning van een 
familiefilm. Op zondag is er ochtendyoga gevolgd door een lekker ontbijt. Het einde is voorzien om 11 uur. 
Praktisch: www.tij-dingen.be

Expo Dach vertaald in Vlaamse gebarentaal
Kunstencentrum Ten Bogaerde maakt de expo Dach toegankelijk voor doven en slechthorenden.  
Vanaf 1 juli krijgen zij via een app op hun smartphone uitleg in Vlaamse gebarentaal bij de expo.  
Meer info op www.visitkoksijde.be/erfgoedapp
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tentoonstellingen

Kunsttentoonstellingen 

Keunekapel – Kapel Rozenkrans – Galerie Welnis 

Expo Net Iets Anders, bewoners Rozenwingerd (i.s.m. Westhoek Academie Koksijde): 5 juli - 3 september

Info, openingsuren en volledig zomers tentoonstellingsprogramma vind je op www.tij-dingen.be 
Je leest er ook praktische informatie voor een bezoek aan het huisje Nys-Vermoote.

Erfgoedwandelingen
Herontdek je eigen gemeente tijdens de zomer tijdens één van onze rondleidingen. Een ervaren gids neemt 
je mee en vertelt over de rijke geschiedenis. Surf naar www.tij-dingen.be voor het programma.

Openluchtexpo Kabien Nostalgiek  
op strand van Koksijde-Bad 
Strandcabines verwijzen naar zon, zee en vakantie. De 
achterwanden van onze strandhokjes krijgen zelfs een 
tweede functie dankzij de tentoonstelling Kabien Nostalgiek: 
nostalgische foto’s brengen het typisch erfgoed van strand 
en kust in beeld. Badmode staat centraal. Lees meer op 
www.tij-dingen.be

Vanneuvillehuis:  
ga op Duinsafari met het hele gezin
Deze zomer kunnen gezinnen op avontuur in en rond het 
Vanneuvillehuis. Ontdek op een speelse manier meer over 
kunstenaar Walter Vilain en de Noordduinen. Praktisch: deze 
zoektocht is gratis beschikbaar (excl. waarborg van 10 euro) 
tijdens de openingsuren van het Vanneuvillehuis. Surf naar 
www.tij-dingen.be. 
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cultuurcentrum CasinoKoksijde
PROGRAMMA 21 | 22

17.09 Studio Guga 

15.10 Steven Mahieu 
© Bart Salember

05.03 Brihang
© Jef Boes

25.11 The Breath 
© Duncan Elliot

26.11 Muziektheater De Kolonie
© Pat Verbruggen
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cultuurcentrum CasinoKoksijde
PROGRAMMA 21 | 22

17.09 Studio Guga 

15.10 Steven Mahieu 
© Bart Salember

INFO & TICKETS: www.casinokoksijde.be
ABONNEMENTEN vanaf 27 augustus
LOSSE TICKETS vanaf 3 september

26.12 plastiekBERTRAND
© Phile Depre

23.04 Geike  
©  Isabel Miquel Arques

24 & 25.03 Wouter Deprez 
©  KREW

26.11 Muziektheater De Kolonie
© Pat Verbruggen
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vereniging in de kijker

“Ik droom er stilletjes van  
om de kaap van honderd 
leden te bereiken”

>> Het bestuur van TTC Oostduinkerke

Tafeltennisclub (TTC) Oostduinkerke bestaat al sinds 
maart 1969. Op dat moment besliste een handvol 
tieners om een tafeltennisclubje op te richten: The Flying 
Ping-Pong club Oostduinkerke was geboren. Vandaag 
boomt onze lokale tafeltennisclub als nooit tevoren 
dankzij de meer dan tachtig actieve leden. Tij-dingen 
ging op bezoek bij Birger Marteel, voorzitter van  
TTC Oostduinkerke.
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Tij-dingen: Wie waren de eerste drijvende 
krachten?
Birger Marteel: “Twee 13-jarigen stonden aan 
de doopvont: Didier Lefere en Ronny Delanghe. 
De oude garage van beenhouwerij Lefere, er 
was amper plaats voor één tafel, was het eerste 
clublokaal. Na een passage bij herberg Moeder 
Lambik stelde het gemeentebestuur een oude 
feestzaal ter beschikking. Tot op vandaag is dat de 
vaste stek van onze tafeltennisclub. Op 26 september 
1970 trad TTC Oostduinkerke voor het eerst aan in 
competitieverband, met drie ploegen. In de loop 
van de voorbije vijftig jaar verwierf de club een 
stek in alle reeksen van het provinciaal tafeltennis. 
TTC Oostduinkerke waagde soms zelfs de sprong 
naar landelijke. Dankzij de inzet van verschillende 
voorzitters, secretarissen en andere bestuursleden 
is TTC Oostduinkerke uitgegroeid tot de grootste 
tafeltennisclub van de Westhoek. Sinds 2019 draagt 
onze club de koninklijke titel.”

T-d: Wie zijn jullie leden?
Birger: “TTC Oostduinkerke is een club waar iedereen 
welkom is. We hebben ruim tachtig leden van alle 
leeftijden (tussen 6 en 85 jaar), vrouwen en mannen, 
beginners en gevorderden. Iedereen die graag 
tafeltennist en een toffe sfeer belangrijk vindt, is 
welkom.”

T-d: Welke activiteiten organiseren jullie?
Birger: “Met acht ploegen is de club goed 
vertegenwoordigd in alle provinciale reeksen 
van West-Vlaanderen. Verder stomen we 
competitiespelers klaar voor deelname aan 
toernooien en bekerwedstrijden. Met meerdere 
gediplomeerde trainers en gevorderde 
sparringpartners voorziet onze tafeltennisclub 
genoeg tijd en ruimte voor training. Onze jaarlijkse 
clubkampioenschappen zijn hét moment voor onze 
spelers om zich met elkaar te meten. Zowel in het 
enkel- als dubbelspel verdedigt iedereen zijn eer. 
Daarnaast proberen we onze spelers scherp te 
houden met interne competities zoals Speler van de 
Maand en Speler van het Jaar.”

T-d: Wat doen jullie nog zoal in clubverband?
Birger: “Onze club is meer dan een tafeltennisclub. 
Dat onze spelers goed met een pingpongballetje 
overweg kunnen, wisten we. Onze bowlingactiviteit 
is het ideale moment om te laten zien dat ze dat 
ook met een iets zwaardere bal kunnen. Tijdens 
de kerstvakantie van 2019 stond er opnieuw 
een kraampje van onze tafeltennisclub op de 
Smoefelmarkt in Oostduinkerke-Dorp. Elk jaar nemen 
we ook deel aan de zwerfvuiljacht om de gemeente 
net te houden. En tijdens het souper sluiten we het 
jaar traditiegetrouw af met een knal.”

“TTC Oostduinkerke groeide uit  
tot de grootste tafeltennisclub  
van de Westhoek”

T-d: Is er nog een bijzondere wens die je hebt als 
voorzitter?
Birger: “Op sportief vlak is het mijn ambitie als 
hoofdtrainer van TTC Oostduinkerke om zoveel 
mogelijk jeugd en senioren van Koksijde aan het 
tafeltennissen te krijgen op een zo hoog mogelijk 
niveau. Het is een cliché, maar zonder de jeugd is er 
geen opvolging en dus geen toekomst.”

T-d: Wat wil je nog benadrukken?
Birger: “Door de jaren heen werd de beoefening van 
een sport steeds minder belangrijk. Vandaag is het 
aanbod zo groot dat sport nu niet meer op de eerste 
plaats staat. Toch houden we ons ledenaantal op 
een mooi niveau en op competitief vlak zijn we  
in West-Vlaanderen niet te onderschatten.  
We staan bekend als een warme en familiale club.  
Hier zijn we natuurlijk trots op.”

Info: voorzitter Birger Marteel (0496 535 758) 
info@ttcoostduinkerke.be

Volg TTC Oostduinkerke op Facebook! 

Lees het volledige interview op www.tij-dingen.be
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Plastic soep in de Noordzee:  
hoe groot is het probleem?

milieu

De laatste jaren horen we de term plastic soep steeds meer opduiken. 
Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem dat blijft toenemen in alle 
zeeën en oceanen. Op de zeebodem van het Belgisch deel van de 
Noordzee komen gemiddeld 126 afvalitems per vierkante kilometer voor. 
Op ons strand vind je 137 items per 100 meter vloedlijn.

Het grootste deel van het afval op de zeebodem en het strand bestaat 
uit plastic. Ook microscopisch plastic afval (microplastics) is talrijk 
aanwezig in het Belgische deel van de Noordzee. Plastic afval kan, o.a. 
door verstikking of verstrikking, leiden tot de dood van zeedieren zoals 
walvissen, zeevogels en zeehonden. Bijkomend probleem: plastic breekt 
niet of nauwelijks af.

Plastic is de grote boosdoener
Wereldwijd is ongeveer 80 procent van het mariene zwerfvuil afkomstig 
vanop het land. Voor de Noordzee ligt dat percentage lager: 56 procent 
is afkomstig van bronnen op land. Vaak komen deze afvalstromen via 
rivieren en kanalen in zee terecht. De rest van de vervuiling is afkomstig 
vanop zee: scheepvaart en aquacultuur (kweken van o.a. vissen, red.). 
Driekwart van het afval bestaat uit plastic, zowel grotere stukken als 
microplastics. Dat afval bedreigt het leven op zee en komt via de 
voedselketen in het menselijk lichaam terecht. 

er is ook goed nieuws 

In tien jaar tijd 
27 procent 
minder afval op 
Noordzeestrand 
Dankzij de strijd tegen plastic en 
een betere bewustwording is de 
hoeveelheid afval op het strand 
gedaald. Dat blijkt uit recente 
cijfers van de milieuorganisatie 
Stichting De Noordzee, die het 
afval op de stranden sinds 2001 
monitort. Die dalende trend is 
goed nieuws en geeft hoop. 
Vooral het aandeel ballonnen 
en afval uit de visserij daalde. 
(Bron: www.vilt.be)
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duinenhuis

expo strandafval

Wat spoelt allemaal aan op ons strand?

Het volledig programma van het duinenhuis en alle info vind je op 
www.koksijde.be/duinenhuis en via www.tij-dingen.be. Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17 

In deze tentoonstelling worden onnatuurlijke aanspoelsels op een andere manier in de 
kijker gezet. De foto’s tonen wat niet op ons strand hoort en waar het vandaan komt. 
Op een grappige manier zie je hoe plastic afval ons leven beïnvloedt. Ben je tussen 
3 en 12 jaar? Kom dan zeker kijken en vul het wedstrijdformulier in. Openingsuren: 
maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur, op donderdag ook van 20 tot 22 uur.

!ZOMERTIPS
Soirée aan zee en de sterrenwacht 
Geniet elke donderdagavond vanaf 15 juli (begint om 20 uur) van het dakterras op het 
Duinenhuis. Bekijk met een drankje in je hand hoe de zon zich in zee laat zakken.  
Om 22 uur opent de sterrenwacht. Onder deskundige begeleiding zie je de sterren en  
planeten van dichtbij (alleen bij helder weer). 

Ga op safari met je fiets 
Vertrek vanuit het Duinenhuis voor een fietstocht van 22 kilometer. Door bos, duinen en langs fietsstraten verken 
je de natuurgebieden met elk hun eigen specifieke fauna en flora. Proef van de Koksijdse culturele troeven en 
geniet aan de Panoramalaan van één van de mooiste vergezichten aan de kust.  
Wanneer? Woensdag 30 juni, donderdag 1 juli, vrijdag 2 juli, woensdag 28 juli, donderdag 29 augustus en 
vrijdag 30 augustus. Meer: www.tij-dingen.be

Workshop natuurlijke zeepjes maken 
Maak met natuurlijke ingrediënten je eigen huid- en milieuvriendelijke zeepjesketting. Je kiest zelf je 
zeepvormen, kleuren en geuren. Wanneer? Dinsdag 13 juli van 14 tot 16.30 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Zin in nog meer workshops? Bekijk alle activiteiten op www.koksijde.be/duinenhuis
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Help je de kustlijn mee in kaart brengen?

Doe mee met de samenaankoop van  
(fruit)bomen, hagen, wilgentenen en klimplanten 
Dan ben je zeker van streekeigen plantgoed en klimplanten aan een goede prijs. Bekijk het aanbod (vanaf 
augustus) en bestel vanaf 1 september (tot 15 oktober) jouw pakket op www.behaagjetuin.be. Het bestelde 
plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt op zaterdag 18 december.

De kustlijn verandert voortdurend onder invloed van stormen, zandaanvullingen en de klimaatwijziging. 
Wetenschappers willen die evolutie opvolgen door de kustlijn te meten. En jij kunt daarbij helpen.  
Via het CoastSnap-project. Dit project, ontstaan in Australië, telt intussen al meer dan zeventig stations, 
waarvan twee aan onze kust: één in Oostende en één in Koksijde. 

Hoe kan jij helpen? 
Dat is heel eenvoudig. Ga naar de CoastSnap-paal aan het strand van Groenendijk-Oostduinkerke  
(bij Surfclub Windekind) en zet je smartphone in de houder. Neem een foto volgens de richtlijnen en deel die 
foto via je eigen socialemediakanalen (met vermelding: #CoastSnapKoksijde) of mail naar coastsnap@vliz.be. 

Hoe meer mensen foto’s nemen, hoe beter onderzoekers veranderingen in kaart brengen. Met die beelden 
help je wetenschappers om strandkliffen, het strandreliëf en de evolutie van de kustlijn op te volgen.  
Zeker doen. Info: www.kustportaal.be/coastsnap-belgie 

Wijziging afspraken Milieupark
Vanaf zaterdag 12 juni ga je op woensdagvoormiddag en zaterdag zonder afspraak naar het Milieupark.  
Hou wel rekening met een mogelijke wachtrij. Op dinsdag, woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag moet 
je een afspraak maken. Hoe? Via www.koksijde.be/afspraak

28

http://www.behaagjetuin.be
http://www.koksijde.be/afspraak


sport

Nieuw in de regio vanaf september: 
hockey voor 55-plussers 

BK Tijdrijden 
jeugdcategorieën 
op 17 juli

Algemene parcours-, verkeers- 
en wedstrijdinformatie: 
www.koksijde.be/bk 

Info Beach Run, Flanders Ladies 
Trophy en Koksijde Men’s Trophy: 
pagina 38 en www.tij-dingen.be

Dit initiatief heeft talloze troeven. Mannen en vrouwen sporten 
samen dankzij de aangepaste spelregels. Je beweegt veilig en sport 
buiten. Ook leg en onderhoud je sociale contacten. Plezier beleven 
is de belangrijkste prioriteit. Kortom: de ideale bewegingsvorm voor 
55-plussers. Wat heb je nodig? Sportieve kledij, scheenbeschermers, 
mondstuk en stick.

Enthousiaste begeleiding 
De lessenreeksen worden begeleid door enthousiaste 
fithockeybegeleiders, onder leiding van Hubert Staquet. We zoeken 
nog enthousiaste sportievelingen om deel uit te maken van ons 
begeleidersteam. Voel je je geroepen? Neem dan zeker contact op.

Wanneer? Vanaf september, op maandagavond of op zondagmorgen: 
de meerderheid beslist. Praktische info: info@hckoksijde.be
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“Als het kan, haal ik mijn 
ingrediënten bij mensen  

uit de streek”

belinda’s homemade cookies

Belinda MacDonald groeide op in Australië. De lokroep 
van de liefde bracht haar naar Oostduinkerke. Samen 
met haar echtgenoot Gianni Biebuyck heeft ze twee 
zonen: Xander (16) en Nicholas (13). Al jarenlang runt 
Belinda de gelijknamige Trattoria op de Zeedijk van 
Oostduinkerke. Dit voorjaar bracht Belinda haar eigen 
boek Belinda’s Homemade Cookies uit met  
66 verrukkelijke koekjes uit heel de wereld. Een gesprek. 
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Tij-dingen: Stel je eens kort voor aan onze lezers.
Belinda MacDonald: “Ik kom uit Wagga Wagga, een 
klein Australisch plaatsje, niet echt the outback, maar 
toch vrij afgelegen. Toen ik op reis was in Europa, 
ontmoette ik in Parijs mijn huidige man. Ondertussen 
woon ik al 18 jaar in België. We baten al sinds 2004 
een ijssalon en eethuis uit op de Zeedijk. Maar met 
Belinda’s Kitchen zet ik een stapje verder. Ik creëerde 
een gamma gezonde granola dat in een honderdtal 
winkels in West-Vlaanderen verkrijgbaar is. En nu is er 
met het boek over huisgemaakte koekjes een nieuw 
project.”

T-d: Belinda’s Homemade Cookies bevat 66 
recepten om zelf koekjes te maken?
Belinda: “Inderdaad. Ik ben uitgeverij Lannoo erg 
dankbaar. Het was een spannende periode vol 
intense samenwerkingen met fotografen, uitgeverij en 
vormgever. Ik ben trots op het uiteindelijke resultaat. Ik 
probeer op een passionele en soms grappige manier 
te vertellen hoe de recepten tot stand kwamen.”

“Ik ontmoette mijn man in Parijs, 
ondertussen woon ik al 18 jaar in 
België”

T-d: Zijn er plannen om meer boeken uit te geven?
Belinda: “We zullen zien hoe de mensen mijn eerste 
uitgave onthalen. Na al die jaren beschik ik over een 
gezonde dosis West-Vlaamse bescheidenheid.”

T-d: Wat is de link met deze regio?
Belinda: “Ik ben blij dat je die vraag stelt. Elk koekje 
heeft een eigen verhaal. Vooraleer de coronacrisis 
uibrak, reisde ik enorm veel. Dat merk je als je 
het boek leest. Elk koekje is een herinnering. Mijn 
ingrediënten haal ik bij mensen uit de streek. Als ik kan 
kiezen, ga ik voor lokale producten. Als dat tenminste 
mogelijk is, sommige ingrediënten zoals enkele 
notensoorten produceren ze hier niet.”

T-d: Er is ook een koekje dat verwijst naar de 
paardenvissers?
Belinda: “Leuk hé. De koekjes bevatten een print 
met de beeltenis van een paardenvisser. Ik vond het 
belangrijk om ook een koekje te hebben met een 
knipoog naar Oostduinkerke.”

T-d: Op de cover staat een foto van de anzac 
biscuits. Hier hangt een hele geschiedenis aan 
vast?
Belinda: “Dit koekje staat symbool voor de 
Australische en Nieuw-Zeelandse identiteit en 
betekent veel voor ons. Deze koekjes bakten moeders 
om mee te geven met de boot naar hier tijdens de 
Eerste Wereldoorlog voor de soldaten aan het front. 
Elk jaar rond Anzac Day (25 april, herdenking van de 
Slag om Gallipoli, red.) bakken alle Aussie moms deze 
koekjes voor de kinderen. Bij ons zijn ze populair en 
het hele jaar verkrijgbaar.”

T-d: Wat is je lievelingsplekje in onze gemeente?
Belinda: “Vooral de duinen. Oostduinkerke ligt tussen 
prachtige landschappen. Ook de zee is speciaal voor 
mij.”

Lees meer op www.tij-dingen.be
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Twee nieuwe ereburgers:  
paardenvissers Eddy D’Hulster  
en Bernard Debruyne 
Lokaal Bestuur Koksijde kent actieve paardenvissers met 25 jaar dienst automatisch het ereburgerschap toe. 
Twee van hen vallen in de prijzen: Eddy D’Hulster is 53 jaar actief en Bernard Debruyne heeft 38 jaar op de 
teller. Op 26 juni kregen ze ter gelegenheid van de Garnaalfeesten het diploma van hun ereburgerschap.  
Ze vervoegen het rijtje van drie eerdere paardenvissers-ereburgers: Amandus Mang Vanbillemont, Henri 
Durant alias Jules de Rosten Durang en Maurice Denecker. Jan Huyghe, voormalig hoofdredacteur van 
Tij-dingen, ging langs bij Eddy en Bernard. Surf naar www.tij-dingen.be voor een uitgebreide versie van dit stuk 
en voor twee ruime interviews.

garnaalvissers

Eddy D’Hulster
Eddy (78) startte met garnaalvissen te 
paard in 1968. Toen was hij kind aan huis 
op de ranch van de Rosten Durang. 
Mang Vanbillemont, een andere 
iconische figuur, werd zijn leermeester. 
De paardenvisserij slorpte al Eddy’s vrije 
tijd op, na zijn job als radio-operator bij 
Radio Oostende. Ook zijn vriendin Rosa, 
Jules’ dochter, waarmee hij huwde, was 
vele jaren paardenvisser, evenals later 
dochter Corinne. Maar niet officieel, 
toen waren de mannen daar nog niet 
rijp voor…

Wonderbaarlijke vangst
Al die jaren noteerde Eddy in zijn 
zeeboekjes nauwgezet het uur van 
laagwater en de gevangen kilo’s. 
Gemiddeld zo’n honderd keer per jaar 
trok hij met paard en kar naar zee. Door zijn leeftijd 
is dat nu uiteraard veel minder. Zijn recordvangst 
bedroeg ooit 106 kg. in één tij.

Eddy: “Eigenlijk had het record veel meer kunnen 
zijn. Op een dag viste ik samen met Roland 
Vanbillemont. Na de eerste sleep zaten onze korren 
tot aan de ketting vol met garnaal. Maar Rolands 
boei had door het gewicht losgelaten en hij verloor 
heel z’n vangst. Ik deelde mijn eerste wonderbare 
vangst met hem.”Medio de jaren ’90 werd Eddy de 
woordvoerder van de paardenvissers. In februari 
1996 was hij initiatiefnemer van een eigen vereniging: 
d’Oostduinkerkse paardenvissers. Het doel was om op 
te treden voor de belangen van de paardenvissers. 

De gemeente had meteen een aanspreekpunt. 
Daarnaast organiseerde de vereniging ook het 
jaarlijkse Feest van d’Oostduinkerkse paardenvissers, 
met o.a. uitreiking van de Paardenvisserstrofee.

Zijn mooiste herinnering vindt hij de periode toen hij 
samen te paard viste met zijn dochter Corinne en 
haar grootvader de Rosten Durang. Drie generaties 
samen in zee. 

Eddy droomt ervan om in het jaar 3000 even terug te 
komen en te zien dat de paardenvisserij, “waar ik met 
hart en ziel voor geleefd hebt”, nog springlevend is, 
“met gedrevenheid en passie zoals ik het steeds heb 
gedaan.”
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Mis jouw kans niet om de paardenvissers live te zien
Surf naar www.visitkoksijde.be om de kalender met demonstraties te raadplegen. 

Bernard Debruyne
Bernard stapte op zaterdag 12 juni in het 
huwelijksbootje met zijn Katleen. Exact 
veertien dagen later werd hij ereburger. 
Bernard (57) is een telg uit het Oostduinkerkse 
gezin Michiel Debruyne-Denise Desaever. 
Moeder Denise is vooral in kringen van 
strandvissers bekend als legendarische 
aasdelfster.

Zoals Eddy bracht ook Bernard veel 
vakantiedagen door op het domein van 
Jules Durant. In die sfeer zette hij zijn eerste 
stappen als paardenvisser. Ook Bernard 
voelde zich onweerstaanbaar door paard 
en zee aangetrokken. Daarom opteerde hij 
beroepshalve voor weekendwerk. Zo had hij 
vijf dagen in de week vrij om te paardenvissen. 

Bernard: “Heel dikwijls trek ik er alleen op uit. Alhoewel 
er aan zee altijd wel iemand rondloopt. En je soms 
dingen ziet die het daglicht niet verdragen… Als ik 
dan aan zee ben, moet ik nog een tijdje in het donker 
vissen. Maar ook dan vis ik zonder licht. Ik heb genoeg 
aan het licht van de maan, de lichten van de dijk, de 
schijn op het water, het is nooit helemaal donker.”

Zijn recordvangst bedraagt 89 kg. in één tij. Dat 
zijn natuurlijk zeldzame uitzonderingen, maar een 
gemiddelde van 10 à 12 kg. per tij over een jaar vindt 
hij heel goed. Om zijn vangsten te roken, zweert hij 
nog bij een houtvuur onder de ketel, goed voor de 
smaak, geen gas dus. Uit zijn album herinneringen 

kiest Bernard een hilarische: “Miss België Ann Van 
Elsen zou zich in bikini laten fotograferen bij mij en 
mijn paard. Collega Xavier Vanbillemont was er ook. 
Ze stond heel dicht bij het paard, dat natuurlijk zijn bit 
in had. Daar is een haakje aan. Dat haperde ineens 
aan haar bikini. En hup, haar bikini de lucht in! Daar 
stond Miss België te springen met haar handen voor 
haar borsten...”

En ook Bernard koestert een verlangen: “Dat ik 
gezond mag blijven en veel jaren kan paardenvissen. 
En dat geldt ook voor mijn zoon Gregory. Hij trad in 
mijn voetsporen. Op hem ben ik heel trots, hij is nu 25 
en al bijna tien jaar paardenvisser.” 
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1. Kindergemeenteraad neemt afscheid  
van een bewogen schooljaar 
Het was amper mogelijk om samen te komen, maar 
ze sloten wel af in schoonheid: op het dakterras van 
het Duinenhuis. Wie zijn ze? Juul Vandenbussche 
en Alina De Couck (VBS De Ark), Suleyman El 
Wahabi (vervangt Yaro Mertens) en Kiyan Sarrazijn 
(De Strandloper), Briek De Block en Niel Hanssens 
(VBS Oostduinkerke), Malou Kok en Gitte Markey 
(De Letterzee), Manon Van Geluwe (vervangt Eline 
Debandt), Nienke Burki en Nolan Daniels (GBS 
Koksijde), Maxine Van Leuven en Lyam Jacques (GBS 
Oostduinkerke) en Brend Debaillie (MPI De Viertorre). 
Ze kregen allemaal een oorkonde van Koksijde om 
hen te bedanken.

2. Vrij-laten fleurt Keunekapel op
De Keunekapel kreeg er een nieuw kunstwerk bij. 
Vrij-laten is een werk van Els Pleysier. Een toepasselijke 
titel in coronatijden. We willen niet alleen onze vrijheid 
terug, maar we denken ook aan de dierbaren die 
ons verlieten. Een mooie aanvulling in de prachtige 
beeldentuin.

3. Toeristische bewegwijzering  
in een nieuw jasje 
Koksijde telt 15 nieuwe toeristische palen met 191 
wegwijzers die je wegwijs maken. Zo vind je de weg 
naar bezienswaardigheden, gebouwen, infokantoren, 
sportfaciliteiten, het strand en openbare toiletten. 
Superhandig want op elke pijl staat een icoontje en 
het aantal wandelminuten.

4. Zoeaven herdacht op Pinkstermaandag
Een jaarlijkse traditie op Pinkstermaandag. Dan 
herdenken we de 8.000 Zoeaven die in de Westhoek 
stierven. Deze mannen in opvallend uniform zijn 
eenheden van het Franse koloniale leger. Meestal 
waren dat vrijwilligers: zo vochten bakkers, muzikanten 
en voddenrapers zij aan zij. Tijdens WO I verbleven ze 
een 14-tal maanden in onze streek. Koksijde (vnl. in 
Quartair Sénégalais) was hun tijdelijke thuis. 

4

2

3

35



jeugd

Huiswerkklas TOPPIE zoekt helpende handen 
om jongeren een boost te geven
TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. 
In deze huiswerkklas krijgen kinderen extra ondersteuning bij het leren 
leren. De TOPPIE-klas maakt van kinderen betere studenten. 

De huiswerk- of TOPPIE-klas vindt plaats in alle lagere scholen in 
Koksijde. Eén keer per week begeleiden vrijwilligers o.l.v. Shirley Tyteca 
acht kinderen bij het maken van hun huiswerk, het leren plannen en 
organiseren. 

Wie?
Werk je graag met kinderen? Of ken je oud-leerkrachten, (groot)ouders 
of mensen die dit graag doen? Mooi. De organisatoren zoeken nog 
vrijwilligers (pedagogische ervaring is niet vereist) die jongeren graag 
helpen op schoolvlak. 

Wanneer?
De huiswerkklas duurt van 16.15 tot 17 uur. Tweemaandelijks komen alle 
vrijwilligers samen om te overleggen, te brainstormen en een potje koffie 
te drinken. 

Is dit op jouw lijf geschreven? Of wil je nog meer info?  
Contacteer dan vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30.

Ook voor het TOPPIE-kamp van 16 tot 20 augustus zijn nog vrijwilligers 
nodig. Het TOPPIE-kamp is een mix van leer- en speeltijd voor kinderen 
uit het lager onderwijs. Ze oefenen de hoofdvakken (rekenen, taal en 
soms Frans) en combineren dat met leuke activiteiten.

Een zomer  
vol fun…
Summerfun: activiteiten met 
dat tikkeltje meer
Ben je tussen 11 en 16 jaar? 
Heb je zin in een onvergetelijke 
zomer? Kijk dan vandaag nog 
op www.depit.be en ontdek 
het aanbod. Schrijf je in via 
www.koksijde.be/webshop

Zomerpret in De Speelveugel
Ben je tussen 6 en 14 jaar 
en heb je zin om je uit te 
leven op het speelterrein in 
de Noordduinen? Kom dan 
naar speelpleinwerking De 
Speelveugel. Voor elke leeftijd 
is er een leuk aanbod met 
activiteiten en spelen. Schrijf je 
in via www.koksijde.be/webshop 

Lees meer op www.tij-dingen.be
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evenementen

 LEGO-blokjes komen terug naar Koksijde
Honderdduizenden blokken zorgen voor deze unieke 
expo die loopt vanaf 3 juli t.e.m. 28 augustus in het 
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dirk Denoyelle houdt 
halt in Koksijde na een doortocht in LEGO Masters op 
VTM, Stukken van Mensen op Play 4 en een eigen 
kunstwerk in de grootste Belgische Lego®-winkel. 

Nieuw: een blik achter de schermen van een 
professionele LEGO®-kunstenaar
Neem plaats in de theaterzaal en bekijk exclusief 
beeldmateriaal waaronder een reportage over Dirk 
Denoyelle, leuke weetjes over LEGO®-sculpturen en 
een unieke kijk op enkele projecten van Denoyelle. 

Info, openingsuren en online boeken via 
www.visitkoksijde.be/lego

Goed nieuws: Night of the Proms Summer 
Edition komt terug
Night of the Proms Summer Edition 2021 gaat door op 
vrijdag 30 juli en zaterdag 31 juli. Ozark Henry, Stan 
van Samang, John Miles en Bart Peeters bevestigden 
hun komst al eerder. De organisatie is trots om 
nu ook Sylver, de internationale komische fluitist 
Gabor Vosteen, de Gibson Brothers en The Starlings 
aan de affiche toe te voegen. Lees meer op 
www.tij-dingen.be 
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Landelijk Feest vindt plaats op 17 juli
Kom langs op de ambachtenmarkt waar we zorgen 
voor animatie. Lees meer op www.tij-dingen.be

Beach Run: jeugd- en massajogging  
Mis deze strandloop op 22 juli niet. Kinderen leven 
zich uit op een afstand van 1 of 2 km. Volwassenen 
kiezen tussen 5 of 10 km. Deze loopwedstrijd is een 
onderdeel van het Loopcriterium van de Kust. Een 
aanrader voor recreatieve en wedstrijdlopers. 
Praktische info en inschrijven (verplicht) via 
www.tij-dingen.be en www.koksijde.be/beachrun. 

Toptennis voor het gemeentehuis: Flanders 
Ladies Trophy en Koksijde Men’s Trophy
Van 7 t.e.m. 15 augustus vindt de 35e editie plaats 
van de Flanders Ladies Trophy (25.000 dollar). 
Centercourt ligt nog steeds voor het gemeentehuis, 
in de evenementenput. Daarna, vanaf 15 t.e.m. 
22 augustus is het aan de heren tijdens de 
dertiende editie van de Koksijde Men’s Trophy 
(25.000 dollar). Dankzij het stijgende prijzengeld is het 
mannentoernooi het grootste outdoor in België. 

21 augustus: swing mee  
op Sint-Idesbald zingt 
Op zaterdag 21 augustus (van 19 tot 23 uur) vindt op 
het G. Grardplein het evenement Sint-Idesbald zingt 
plaats. Aansluitend is er vuurwerk.

Feest in de Abdij: feest met ons mee in de 
middeleeuwse sfeer
Maak jullie klaar voor een portie familiepret op 
zaterdag 14 augustus. Middeleeuws vertier voor 
jong en oud tussen de oude abdijmuren met onder 
andere theater, roofvogeldemonstraties, muziek en 
animatie. Praktisch: tickets, timing & programma: 
www.tenduinen.be 

Abdijavonden
Geniet van een fijne muzikale ontdekking en een 
drankje. Er zijn zeven woensdagconcerten: tussen 
7 juli en 18 augustus. Met o.a. B touched Trio, Matt 
Watts, Helder, Sunshine Cleaners, People in Houses, etc.

Praktisch, tickets & programma: www.tenduinen.be 
Gratis, zittende concerten. Reservatie is verplicht: 
programma en boeken via www.tenduinen.be. 

Wat is dat GeLUIT?
Koksijdenaar Stefaan Demoen zorgt voor de 
soundtrack bij je museum- en expobezoek, met 
middeleeuwse muziek op luit, lier en viool. Elke 
dinsdagnamiddag in juli en augustus. Reserveer je 
tijdslot via www.tenduinen.be

Bekijk het volledige programma (huifkartochten, 
virtualrealitybeleving, geleide rondleidingen) van 
het Abdijmuseum Ten Duinen op www.tij-dingen.be of 
www.tenduinen.be. 

Tip! Ga eens langs in het museumcafé De Gasterie, 
beklim de Zuid-Abdijmolen of drink een glas in onze 
huisbrouwerij op de site van Ten Bogaerde.

>> De Koksijde Men’s Trophy is dankzij het gestegen prijzengeld 
(25.000 dollar) het grootste outdoor tennistoernooi in België
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Vuurwerk 
Nieuw dit jaar: vuurwerk op de Vlaamse (11 juli) en Belgische (21 juli) feestdagen en dat in onze drie 
badplaatsen (Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald) om 23 uur.  
Op 21 augustus is er ook vuurwerk in Sint-Idesbald aansluitend op Sint-Idesbald zingt. 

	Â Belgian Open Aerobatic Championship Koksijde (3-4 juli): schrijf je in op www.westaviationclub.be
	Â EK voetbal (t.e.m. 11 juli): www.kvko.org
	Â Programma Vlaamse (11 juli) en nationale (21 juli) feestdag: www.tij-dingen.be
	Â Aperitief- en wandelconcerten: www.visitkoksijde.be
	Â Fortenwedstrijd (11 augustus): lees meer op blz. 10
	Â Vierdaagse van de IJzer: eerste wandeldag op 17 augustus. Meer: www.vierdaagse.be 
	Â National K9-day (26 augustus): zie ook op pagina 6
	Â Helmgras (27 en 28 augustus): neem een kijkje op de Facebookpagina van Helmgras Festival
	Â Tentoonstellingen in Koksijde: meer info op pagina 21 en www.tij-dingen.be

Er is nog veel meer…

Bal Populaire Quatorze Juillet
Op dinsdagavond 13 juli is er een optreden van Alain 
Dès die een ode uitbrengt aan Claude François. Van 
20 tot 22.30 uur op het Grardplein in Sint-Idesbald.

Lotto’s muziekshow op de Zeedijk
Geniet van drie zomerse muziekshows (14-22 uur) op 
de dijk van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald.

	Â din. 20 juli met optredens van Sam Gooris, Udo en 
De Corsari’s, Zeedijk, Zoeavenplein (Koksijde-Bad)
	Â woe. 28 juli met van Sam Gooris, Sergio en Belle 
Perez, Zeedijk, Astridplein (Oostduinkerke-Bad)
	Â don. 5 augustus met Luc Steeno, Laura Lynn en 
Willy Sommers, Grardplein (Sint-Idesbald)

Rommelmarkt in Oostduinkerke-Dorp 
Tussen 6 en 17 uur kan je op zondag 8 augustus 
terecht in Oostduinkerke-Dorp.

Avondmarkten
Gezellig langs de kraampjes kuieren terwijl je geniet 
van de ondergaande zon. Avondmarkten hebben 
een aparte sfeer en zijn onlosmakelijk met de zomer 
verbonden. 

	Â din. 6 juli op de Zeedijk van Sint-Idesbald
	Â don. 8 juli aan Groenendijk 
	Â don. 15 juli in Koksijde-Bad
	Â woe. 4 augustus op de Zeedijk van Koksijde-Bad
	Â don. 12 augustus op de Zeedijk van Sint-Idesbald
	Â don. 19 augustus op de Zeedijk van Oostduinkerke-Bad 
	Â din. 24 augustus aan Groenendijk

Alle meest recente en geüpdatete informatie lees je op www.visitkoksijde.be 
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Geboorten
Aycha Ammar
Oostende, 7 mei
dochter van Samer en  
Huda Al-Bayati uit Koksijde 

Huwelijken
Mathieu Cauchie uit 
Oostduinkerke en Julie Oosterbos 
uit Etterbeek (14 mei)

Dirk De Meester en Karine 
Simoens 
uit Oostduinkerke (29 mei)

Bram Goderis en Lucie Baes 
uit Wulpen (29 mei)

Dimitri Callewaert en Miranda 
Callens
uit Oostduinkerke (4 juni)

burgerlijke stand

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? Stel je dan 
vandaag nog kandidaat. Surf naar www.koksijde.be/vacatures voor 
meer informatie over de voorwaarden, procedure en jobinhoud. 

Solliciteer voor woensdag 8 september.

Overlijdens
Maria Penninck, 83 j.
†Koksijde, 14 mei

Freddy Herpigny, 82 j.
†Veurne, 23 mei 

Ginette Plasman, 87 j.
†Koksijde, 26 mei

Richard Vansteenkiste, 72 j.
†Veurne, 26 mei

Olivier Dekeyser, 72 j.
†Koksijde, 28 mei

Robert Steyaert, 90 j.
†Koksijde, 31 mei

Henri Verlegh, 90 j.
†Kortrijk, 2 juni

Hendrik Deschacht, 78 j.
†Veurne, 4 juni

Jeannine Detré, 84 j.
†Veurne, 5 juni

Andreina Lorenzetto, 95 j.
†Veurne, 7 juni

Donatienne Decrop, 92 j.
†Veurne, 8 juni

Gisèle Lamoote, 89 j.
†Veurne, 8 juni

Renée Boone, 86 j.
†Veurne, 11 juni 

Anna Dekens, 78 j.
†Veurne, 11 juni

Cyrille Schietecatte, 72 j.
†Koksijde, 13 juni

Malvina Vanvoorden, 76 j.
†Antwerpen (Hoboken), 13 juni

Maria Stevens, 89 j.
†Veurne, 13 juni

Roger Vandenbroucke, 83 j.
†Koksijde, 14 juni
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de fakkel

De fakkel van Koksijde: 
Christopher Loose

Tij-dingen: Leg eens kort uit wie je bent, wat je 
doet en waar je vandaan komt.
Christopher Loose: “Samen met mijn ouders en zus 
groeide ik op in Koksijde. Na een paar eerste jobs 
besliste ik om mij in te schrijven bij Defensie waar ik 
nog altijd actief ben. De eerste vijf jaar was dat in 
Kleine-Brogel als technicus-wapenmaker, waardoor ik 
opdrachten in Afghanistan en Jordanië meemaakte. 
De pendelritten richting Kleine-Brogel begonnen door 
te wegen en toen ik de kans kreeg om naar de basis 
in Koksijde te komen, heb ik niet getwijfeld. Zo kwam 
ik terecht bij de Belgian Navy heliflight om met de 
helikopter Allouette 3 te vliegen. De opdrachten? 
Onder andere antidrugoperaties in het Caraïbisch 
gebied en vluchtelingen redden in de Middenlandse 
zee. Dit (Christoper zat op buitenlandse missie tijdens 
het interview, red.) is de laatste missie met deze 
helikopter, want na 50 jaar dienst gaat het toestel in 
juli op pensioen.”

T-d: Wat doe je om tot rust te komen?
Christopher: “Lopen, fietsen of wandelen. Op een 
zonnige dag met vrienden een rondje fietsen en 
stoppen om een koffie te drinken of een ijsje te eten. 
Samen met mijn vriendin en haar familie hebben 
we een ritueel om elke zondagmiddag een grote 
wandeling te maken in de Romeinse vlakte (De 
Panne, red.) om dan langs het strand naar huis te 
gaan en samen te aperitieven.”

T-d: Heb je nog andere hobby’s of passies?
Christopher: “Tot voor kort deed ik op hoog niveau 
mee aan triatlonwedstrijden, op de lange afstand. 
Ik sprokkelde een mooi palmares bijeen met als 
uitschieters: vicewereldkampioen en Europees 
kampioen op de lange afstand (Ironman) bij de 

In de rubriek De fakkel van Koksijde 
draagt een inwoner het woord over aan 
iemand anders. De enige voorwaarde 
is dat hij of zij een directe link moet 
hebben met Koksijde. Els Snauwaert kreeg 
de fakkel in juni en gaf die door aan 
Christopher Loose.

militairen. Ondertussen vond ik een nieuwe uitdaging: 
ultratraillopen. Sinds kort kitesurf ik ook graag en als 
kind van de zee moet ik dit onder de knie krijgen. 
(lacht)”

T-d: Genieten: wat is dat voor jou?
Christopher: “Samen met familie of vrienden aan 
het strand zitten of op reis gaan: in de zomer met de 
camper of skiën in de winter. Ik kijk ook graag naar 
een basketbalmatch van mijn vriendin, zij speelt in 
eerste klasse bij Kortrijk Spurs. Eens in een heel andere 
sportwereld vertoeven, doet deugd.”

T-d: Wat maakt onze gemeente uniek?
Christopher: “De Sea Kings en de vroegere Airshows 
hebben mijn keuze om bij Defensie te gaan alleszins 
gestimuleerd. De serie Windkracht 10 speelde tijdens 
mijn kinderjaren op televisie en de heli’s vlogen 
dagelijks over. De Sea King en de SAR (Search and 
Rescue, red.)… dat is gewoon Koksijde.”

T-d: Tot slot. Wie krijgt De fakkel van Koksijde van 
jou en waarom?
Christopher: “Ik geef de fakkel door aan mijn beste 
vriend Romeo Glorie. Romeo is ook een sportmens 
en nam al deel aan het WK Ironman en de Marathon 
des Sables. Hij is medeoprichter van Sandman Events 
dat wedstrijden aan onze kust organiseert.”

Lees meer op www.tij-dingen.be
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sociale media

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

 jnmavan 
 Kunstencentrum Ten Bogaerde

 carinepatfoort
 Oostduinkerke

 tomrotsaert 
 Koksijde-Bad

 bernardcatrysse
 Oostduinkerke-Bad

 wetraveltheworld 
 Oostduinkerke

 joyjoy_pictures 
 Oostduinkerke Sint-André

 t.i.e.n.a
 Oostduinkerke-Bad

 matsaertnathalie 
 Oostduinkerke

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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Volgende editie
	Â Koket Koksijde: bloemen met smaak
	Â Samen veerkrachtig 
	Â Week van de mobiliteit: 16-22 september

Getijden juli
dag hoogwater laagwater

do 1 6:48 en 19:11 0:59 en 13:20
vr 2 7:46 en 20:09 1:54 en 14:13
za 3 8:45 en 21:08 2:49 en 15:11
zo 4 9:47 en 22:10 3:49 en 16:19
ma 5 10:52 en 23:13 4:57 en 17:37
di 6 11:53 6:03 en 18:38
wo 7 0:11 en 12:44 6:56 en 19:26
do 8 0:58 en 13:27 7:39 en 20:05
vr 9 1:38 en 14:04 8:14 en 20:38
za 10 2:12 en 14:33 8:42 en 21:07
zo 11 2:41 en 14:58 9:12 en 21:40
ma 12 3:11 en 15:27 9:48 en 22:17
di 13 3:45 en 16:02 10:27 en 22:58
wo 14 4:24 en 16:42 11:10 en 23:43
do 15 5:08 en 17:26 11:56
vr 16 5:57 en 18:18 0:30 en 12:45
za 17 6:56 en 19:21 1:21 en 13:38
zo 18 8:05 en 20:30 2:16 en 14:38
ma 19 9:11 en 21:37 3:17 en 15:44
di 20 10:17 en 22:43 4:23 en 16:57
wo 21 11:24 en 23:48 5:35 en 18:14
do 22 12:26 6:44 en 19:17
vr 23 0:47 en 13:18 7:40 en 20:08
za 24 1:37 en 14:02 8:29 en 20:54
zo 25 2:22 en 14:44 9:12 en 21:37
ma 26 3:05 en 15:25 9:54 en 22:20
di 27 3:49 en 16:08 10:36 en 23:03
wo 28 4:34 en 16:52 11:18 en 23:46
do 29 5:21 en 17:39 11:59
vr 30 6:10 en 18:28 0:30 en 12:42
za 31 7:01 en 19:20 1:16 en 13:27

Getijden augustus
dag hoogwater laagwater

zo 1 7:54 en 20:15 2:04 en 14:18
ma 2 8:51 en 21:15 2:58 en 15:20
di 3 9:57 en 22:25 3:58 en 16:32
wo 4 11:13 en 23:39 5:05 en 17:55
do 5 12:17 6:18 en 19:00
vr 6 0:35 en 13:02 7:14 en 19:45
za 7 1:16 en 13:38 7:52 en 20:19
zo 8 1:49 en 14:07 8:23 en 20:51
ma 9 2:19 en 14:35 8:56 en 21:25
di 10 2:51 en 15:07 9:34 en 22:03
wo 11 3:27 en 15:43 10:14 en 22:43
do 12 4:06 en 16:22 10:56 en 23:25
vr 13 4:48 en 17:05 11:38
za 14 5:33 en 17:52 0:09 en 12:22
zo 15 6:25 en 18:47 0:54 en 13:09
ma 16 7:28 en 19:55 1:46 en 14:05
di 17 8:41 en 21:10 2:47 en 15:15
wo 18 9:56 en 22:29 3:57 en 16:36
do 19 11:18 en 23:48 5:18 en 18:06
vr 20 12:25 6:37 en 19:09
za 21 0:47 en 13:11 7:33 en 19:57
zo 22 1:31 en 13:49 8:17 en 20:39
ma 23 2:09 en 14:25 8:56 en 21:19
di 24 2:47 en 15:03 9:34 en 21:58
wo 25 3:26 en 15:42 10:12 en 22:37
do 26 4:07 en 16:23 10:50 en 23:17
vr 27 4:49 en 17:03 11:26 en 23:55
za 28 5:30 en 17:42 12:02
zo 29 6:10 en 18:22 0:33 en12:35
ma 30 6:52 en 19:09 1:11 en 13:14
di 31 7:47 en 20:14 2:01 en 14:20
Referentieplaats is Nieuwpoort.

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. 

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 18 juni.
Met wijzigingen na die datum kon de redactie geen rekening houden.
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Toptennis in Koksijde
	Â Flanders Ladies Trophy: van 7 t.e.m 15 augustus
	Â Koksijde Men’s Trophy: van 15 t.e.m. 22 augustus

Ontdek al onze evenementen: www.visitkoksijde.be 
en www.tij-dingen.be

http://www.visitkoksijde.be
http://www.tij-dingen.be



