
Tij-dingendingen

infoblad voor 
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen
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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst jou zo goed mogelijk te informeren.
Digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden 
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s zijn te bewonderen op 
YouTube en Instagram. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via 
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s, websites via Pinterest!

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/ 
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/ 
koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling 
centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

• Overdag, behalve op weekend- en feestda-
gen, van 8 tot 19 uur, moet je je eigen 
huisarts contacteren.

Apotheken 
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).
Volledige lijst op www.apotheek.be

Telefonisch:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000 
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor 
Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 
bereikbaar op zaterdag, zondag en 
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het 
betalend oproepnummer 0903 39 969. Tijdens 
de wachtdienst is de behandeling beperkt tot 
het urgente karakter van de aandoening. Dit 
betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
058 53 30 30
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor alle vragen over gemeentelijke diensten, 
openingsuren, etc. bel je het algemeen 
telefoonnummer. Daar helpen we je verder 
of verbinden we je door met de gewenste 
dienst.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen -  
schepen van Communicatie Lander Van Hove

Eindredactie:  
Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
Thierry Boonefaes en Dries Dawyndt

Redactie:  
diverse gemeentelijke diensten

Lay-out:  
Sofhie Legein

Fotografie en bewerking:  
Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant 
en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Redactieraad:  
Lander Van Hove, Ilse Chamon, Dries 
Dawyndt, Thierry Boonefaes, Marie Godderis, 
Sofhie Legein 

Word abonnee 
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde 
Niet-inwoners betalen 3 euro (tot eind 2020) 
op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van  
Gemeentebestuur Koksijde, dienst  
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2020”

Getijden september
dag hoogwater laagwater

di 1 01:23 en 13:39 08:04 en 20:24
wo 2 01:57 en 14:11 08:40 en 21:00
do 3 02:30 en 14:43 09:13 en 21:34
vr 4 03:04 en 15:17 09:45 en 22:09
za 5 03:38 en 15:51 10:17 en 22:42
zo 6 04:12 en 16:23 10:47 en 23:14
ma 7 04:42 en 16:52 11:16 en 23:43
di 8 05:11 en 17:23 11:45
wo 9 05:43 en 17:59 00:13 en 12:17
do 10 06:22 en 18:46 00:48 en 12:57
vr 11 07:17 en 19:59 01:43 en 14:14
za 12 08:53 en 21:34 03:08 en 15:47
zo 13 10:20 en 22:54 04:19 en 17:00
ma 14 11:30 en 23:55 05:27 en 18:13
di 15 12:19 06:35 en 19:10
wo 16 00:41 en 13:00 07:27 en 19:56
do 17 01:21 en 13:38 08:12 en 20:38
vr 18 02:01 en 14:18 08:54 en 21:20
za 19 02:42 en 14:59 09:37 en 22:03
zo 20 03:25 en 15:42 10:19 en 22:46
ma 21 04:09 en 16:27 11:02 en 23:30
di 22 04:56 en 17:14 11:45
wo 23 05:47 en 18:09 00:15 en 12:31
do 24 06:50 en 19:18 01:04 en 13:25
vr 25 08:02 en 20:35 02:04 en 14:35
za 26 09:23 en 22:08 03:18 en 16:02
zo 27 10:56 en 23:35 04:54 en 17:38
ma 28 11:59 06:16 en 18:39
di 29 00:26 en 12:42 07:07 en 19:25
wo 30 01:05 en 13:16 07:45 en 20:03

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Reserveer jouw afspraak in het 
gemeentehuis online
Heb je een afspraak nodig met de diensten Financiën, Wonen, 
Stedenbouw of Burgerzaken?
Boek die dan via www.koksijde.be/afspraak-maken (lees meer op p.4)
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Verken Koksijde met een 
deelfiets
In september gebruik je de fietsen 
gratis voor een halve dag. Jouw 
kans om ze uit te testen.

En verder:

Bestuur 

Digitaal loket 4

Senioren 10-11

Cultuur en erfgoed 

Abdijmuseum Ten Duinen 14 

NAVIGO-museum 15

Geef bloed 17

Bib 18-19

Jeugd 21-22

Milieu 25-27

Sport 28-29

Burgerlijke stand 30

In memoriam 31

Jubilarissen 32-33

In woord en beeld 34-36

Sociale media 37

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 41

Activiteiten 42-43

09
Open Monumentendag 

Het grootste culturele 
eendagsevenement in Vlaanderen 
strijkt opnieuw neer in onze 
gemeente.  

De Zeevonk ademt natuur
De Zeevonk is een natuurgerichte 
vereniging voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 16 jaar. Hilde 
Busschaert, secretaris, vertelt er 
meer over.

100 jaar brandweer 
Oostduinkerke
De brandweerpost van 
Oostduinkerke blaast 100 kaarsjes 
uit. Tij-dingen sprak met Rudy 
Baelen en Sarah Dejonghe.

9

12-13

23-24

38-40
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Vraag je attest aan vanuit je zetel
Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken 
(bevolking en burgerlijke stand) is sinds enkele 
maanden geactualiseerd. Vraag je attesten van thuis 
uit en ontvang die in je mailbox. Zeker vandaag is 
deze tool geen overbodige luxe.

Hoe werkt het?
Surf naar www.koksijde.be/digitaal-loket. Je vindt er 
o.a. bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister 
(woonst, gezinssamenstelling, leven), aangifte van 
een adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, 
afschriften van akten en uittreksels uit de registers van 
de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijksakten). 

Koksijde versoepelt mondmaskerplicht 
Vanaf dinsdag 1 september moet je geen mondmasker meer dragen op het volledige grondgebied van 
PZ Westkust (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort), maar wel nog altijd op drukke plaatsen.  
Deze versoepeling vindt uiteraard alleen plaats als de besmettingscijfers aan de Westkust goed blijven.  
Blijf er wel voor zorgen dat je altijd een mondmasker bij hebt.

Dit is een gezamenlijke beslissing van de drie Westkustburgemeesters Marc Vanden Bussche (Koksijde), 
Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) en Bram Degrieck (De Panne).

De stelregel is en blijft: draag altijd een mondmasker  
op plaatsen waar je de afstand van 1,5 meter niet  
kan garanderen. 

Op de dijk, in winkelstraten, in horecazaken (tot je zit) 
en op het openbaar vervoer blijft een mondmasker 
sowieso verplicht. Hiervoor volgen de kustburgemeesters 
de regelgeving van de federale overheid en de 
provincie(gouverneur). 

Meer info: www.koksijde.be/corona
Hou de website en onze socialemediakanalen in de  
gaten voor de laatste updates. 

Let wel: mondmaskers blijven verplicht op drukke plaatsen.

Aantal diensten voortaan alleen bereikbaar op afspraak

Reserveer jouw afspraak in het 
gemeentehuis online
Sinds de zomervakantie boek je een afspraak digitaal voor de diensten Burgerzaken, 
Stedenbouw, Financiën en het Woonloket. Eerder was dat al het geval voor reservaties 
in het Milieupark. Zo garandeert Lokaal Bestuur Koksijde uitstekende dienstverlening in 
coronaveilige omstandigheden.
Raadpleeg alle afspraken via één online portaal op de website. Lange wachtrijen zijn verleden tijd. En zo 
vermijden we ook een toevloed van veel mensen in één ruimte. Kies zelf het moment dat jou het best past. 
Kom wel op het afgesproken tijdstip.
Het digitaal reservatiesysteem wordt stap voor stap ingevoerd. Uiteraard staan onze medewerkers paraat 
om jou te helpen bij het inplannen van een afspraak.

Info: www.koksijde.be/reserveer-je-afspraak - Boek via www.koksijde.be/afspraak-maken 
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De burgemeester aan het woord
De scholen openen (hopelijk) opnieuw de deuren, want ’t Is weer voorbij die mooie zomer. Zo zong Gerard 
Cox in 1973. We keken er maandenlang naar uit en gelukkig waren de weergoden ons ook dit zomerseizoen 
grotendeels gunstig gezind. En wie weet… zomert het ook nog tijdens de negende maand van het jaar? 

Tij-dingen: Het was een 
speciale zomer 
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche: “Een 
zomer om nooit te 
vergeten. Al bij al is het 
beter meegevallen dan 
gedacht. Heel wat mensen, 
jongeren ook, hebben 
Koksijde herontdekt. De 
druktebarometer op het 
strand kleurde zelden 
anders dan groen. Dat we 
in Koksijde het breedste 
strand hebben, kwam 
goed van pas. Zo konden 
we de volkstoeloop 
aan, ook opstootjes 
bleven achterwege. De 
Koksijde-coaches, politie 
en technische diensten 
leverden uitstekend werk. 
De mondmaskerplicht hield onze cijfers in het groen 
en als er al een opstoot was (in MPI De Steiger en de 
KYC, red.), pakten we die kordaat aan dankzij een 
goede organisatie, de werking met bubbels en de 
hulp van de directie. Ook onze treinverbinding bleek 
een geluk bij een ongeluk. Een rit naar Koksijde duurt 
niet alleen lang, het is ook oncomfortabel door de 
verouderde staat van de treinstellen. Er zit bv. geen 
airco of wifi in. Ik doe er nu wat cynisch over, maar 
eigenlijk is het onbegrijpelijk.”

T-d: Op 20 augustus vond het BK tijdrijden plaats 
op ons grondgebied. Een succes? 
Burgemeester: “De kers op onze zomertaart. De 
komst van toppers als Campenaerts, De Gendt en 
van Aert plaatste Koksijde – nog maar eens – sportief 
op de kaart. Ik ben trots dat we de organisatie van dit 
topevenement in deze speciale omstandigheden tot 
een goed einde brachten. Begin augustus zorgden 
we ervoor dat het parcours coronaproof werd 
omgeleid. En met Wout van Aert hebben we een 
mooie winnaar! (lees meer op blz.29)”

T-d: De brandweer van Oostduinkerke bestaat 
100 jaar!  
Burgemeester: “Een enorme prestatie! Dankzij deze 
Tij-dingen werpt u een blik achter de schermen 
van deze brandweerpost. In 1920 opgericht door 
commissaris Alfons Quaghebeur die toen ook de 
eerste bevelhebber werd. Net voor de uitbraak van 
het coronavirus hielden we nog een jubileummaaltijd 
met vertegenwoordigers van brandweerkorpsen 
uit Duitsland. Als burgemeester ben ik overigens 

iedereen die zich ten dienste stelt voor het algemene 
welzijn van de burger enorm dankbaar. Ik wens alle 
betrokkenen oprecht proficiat met dit feestelijke 
jubileum. (lees meer vanaf blz. 38)” 

T-d: Zondag 13 september staat de 32e editie op 
het programma van Open Monumentendag. Tips?
Burgemeester: “Vooral het recent gerenoveerde 
Vanneuvillehuis is een aanrader, met het atelier  
van wijlen Walter Vilain. Het ligt op een prachtige 
plek in de Noordduinen en vormt ook een startpunt 
voor heel wat wandelingen. Ook het beschermd 
graf van architect Horta is beslist een bezoekje 
waard. En dat geldt natuurlijk ook voor de vaste 
waarden: het Jommekeshuis, Duinenhuis, onze 
musea, Kunstencentrum Ten Bogaerde en de Zuid-
Abdijmolen. Ook nog meegeven dat de opening 
van de nieuwe craftbrouwerij eraan komt. Dat wordt 
een nieuwe trekpleister in onze gemeente. Stip het 
weekend van 3 oktober maar aan in uw agenda.”

T-d: Hebt u nog een bemoedigend woord voor 
onze inwoners?
Burgemeester: “Ik wil alle horeca-uitbaters en 
handelaars bedanken voor hun inspanningen. 
Iedereen doet zijn uiterste best, ook tijdens de 
moeilijkste omstandigheden. Tot slot wil ik nog 
meegeven dat Koksijde begaan blijft met onze oudste 
inwoners. We doen er alles aan om hen te behoeden 
voor sociaal isolement en ons telefoonteam blijft 
actief: 0800 85 670.”  
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Snippers uit de raad van 29 juni
Coronafonds voor verenigingen – Elke vereniging krijgt ca. 50 procent extra subsidie om de moeilijke 
COVID-19-periode te overbruggen. In geval van andere noden of moeilijkheden is het eveneens mogelijk 
om extra middelen aan te vragen. Unaniem. 

Toevoeging 19 woningen (Sint-Idesbald) aan viersterrenlijst bouwkundig erfgoed  
In het cultuurbeleidsplan 
(2003-2007) werd een 
gemeentelijk erfgoedbeleid 
uitgetekend. Een 
daartoe aangeworven 
cultuurfunctionaris maakte 
een inventaris van het 
bouwkundig erfgoed op. 
Deze inventarisatie gebeurde 
aan de hand van kleurcodes 
om zo tot een gemeentelijk 
stedenbouwkundig en 
erfgoedbeleid te komen. De 
hoogste categorie woningen, 
de zgn. viersterrenwoningen, 
kunnen in aanmerking komen 
voor een gemeentelijke 
restauratiepremie. Dankzij 
deze update kan de 
dienst Cultuur & Erfgoed 
tijdig bijsturen op mogelijk 
geplande werkzaamheden. 
Unaniem. 

Sven Astaes is de nieuwe 
wijkagent van Koksijde-Bad
De wijkdienst Koksijde is sinds kort een werkkracht rijker.  
Maak kennis met Sven Astaes, het nieuwe gezicht van 
Koksijde-Bad. Na een 23-jarige carrière bij de interventiedienst 
(eerst bij gemeentepolitie Nieuwpoort, na de hervorming 
PZ Westkust), maakte hij de overstap naar de wijk. 

Wat doet een wijkagent? 
Een wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de buurt. 
Hij of zij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in 
de wijk. Een wijkagent staat ook in voor de uitvoering van 
administratieve en gerechtelijke opdrachten zoals:
 controleren van adresveranderingen en nazicht verblijf
 signaleren van incidenten in de wijk
 bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en 

notarissen

Wil je weten wie jouw wijkinspecteur is? 
Surf dan naar www.politiewestkust.be, klik op contact en 
vervolgens op je wijk. 
Je geeft vervolgens je straat en huisnummer en klikt daarna 
op zoeken. 
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Toegangsweg Aquafin tijdelijk onbereikbaar
Op 7 september start de aanleg van de persleiding voor Koksijde Golf ter Hille op de toegangsweg naar 
het zuiveringsstation van Aquafin. Deze toegangsweg is hierdoor ontoegankelijk. Vrachtverkeer van en naar 
het zuiveringsstation wordt omgeleid via de Conterdijk. Tijdens het weekend geldt deze maatregel – onder 
voorbehoud – niet. 

De Conterdijk is een belangrijke fietsverbinding. De combinatie fiets- en vrachtverkeer is niet veilig, daarom is 
het fietsverkeer langs de Conterdijk (op het stuk tussen de Burgweg en de Nieuwstraat) verboden. 

Er komt een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad langs de Veurnekeiweg. Als fietser rij je dan in beide richtingen 
langs de Florizoonebrug, de Dijk, de Veurnekeiweg en de voetgangersbrug. 
Woon je in de Conterdijk, tussen de Burgweg en de Langeleedstraat? Dan bereik je je woning via de 
Langeleedstraat (aan de oostkant van de Toekomstlaan). De werken duren tot half oktober.

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. De Technische dienst houdt deze pagina (dagelijks) up-to-date. 

Geplande werken
Sint-Idesbald: heraanleg Hagedoornstraat en Lusthuisjesstraat
De nutsmaatschappijen starten halverwege september met de rioleringswerken.

Werken in uitvoering
Wulpen: verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats 
De wegeniswerken zijn half mei gestart. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en 
betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog de aanplanting van hagen en het 
inzaaien van de groenzones.

Koksijde-Bad: Middelkerkestraat – Sint-Idesbaldusstraat – Albertplein 
 Middelkerkestraat: verdere aanleg voetpaden en parkeerstroken en toplaag op de rijweg
 Sint-Idesbaldusstraat: toplaag op de rijweg 
 Albertplein: deze werken starten in september

Koksijde-Dorp: herinrichting L. Hegerplein – Noordstraat – Zeelaan
Na de zomer worden nog een aantal werken uitgevoerd zoals de aanleg van een groenzone op de 
vroegere locatie van Woonhuis Nieko, de aanplanting van bomen in boomspiegels op het Hegerplein, 
de voorziening van fietsbeugels en beveiligingenbeugels aan het kruispunt en de aanleg van 
fietssuggestiestroken. De volledige lijst vind je op de website. 

OPGELET: geplande data kunnen altijd veranderen doorweersomstandig- heden.

Waar vroeger Woonhuis Nieko stond, komt een zithoek
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Gebruik uw
gezond verstand Volg de algemene richtlijnen Respecteer uw bubbel

Hou 1,5m afstand

Respecteer de 
hygiënerichtlijnen

Volg de aanwijzingen in de 
handelszaken Blijf thuis bij symptomen

Wandel rechts en wees 
hoffelijk

Mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

mondmasker verplicht
op drukke plaatsen

Zorgeloos aan zee: volg deze tips

Belangrijk: bekijk altijd www.koksijde.be/corona voor de meest recente richtlijnen.
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Gebruik in september de deelfiets  
vier uur gratis 
Handig toch? Even een fiets lenen en die 
achteraf terugzetten. 

Koksijde startte samen met Veurne 
en De Panne met een eigen 
deelfietsensysteem. Zestig fietsen staan 
verspreid over zes vaste parkeerlocaties: 
de drie treinstations, het stadspark 
van Veurne, het gemeentehuis van 
Koksijde en de markt van De Panne. 
De parkeerplekken herken je aan de 
speciale fietsrekken, zodat je weet waar 
je de deelfietsen moet stallen.
Het systeem van deelfietsen met vaste 
standplaatsen gebruikt slimme sloten, die 
een ingebouwde GPS hebben. Je opent 
het slot met een app op je smartphone.

Unieke kans in september
De hele maand september gebruik je de 
deelfiets gratis voor een periode van vier 
uur. Daarna plaats je de fiets terug in één 
van de fietsparkeerplaatsen. Vergeet dat 
niet, want anders betaal je een boete van 10 euro.

Nieuw: inwoners van Koksijde betalen geen waarborg.

Hoe werkt het? 
1. Download de Mobit-app (Android of Apple) op je smartphone. 
2. Registreer je en voeg krediet toe aan je wallet. 
3. Via de app zoek je naar een Mobit-fiets in je buurt. Daar aangekomen, scan je de QR-code op het slot 

van de Mobit-fiets. Als je correct geregistreerd bent en de fiets beschikbaar is, opent het slot vanzelf.
4. Gebruik de fiets zolang je die nodig hebt.
5. Als je de fiets terug wil sluiten, plaats je je fiets correct terug op één van de zes vaste parkeerlocaties en 

sluit je handmatig het slot. De rit wordt dan automatisch in de app beëindigd.

Op www.mobit.eu vind je een handig filmpje waarin je ziet hoe je de deelfietsen gebruikt. 

Info: 058 53 30 84 – griet.maenhout@koksijde.be

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
De Potteblomme ligt in de Leopold II-Laan 33 en dateert uit de jaren 1920. 
Tijdens de golden sixties startte hier een decoratiezaak. Het rijhuis is opgetrokken 
in gele baksteen en oogt eclectisch (de combinatie van kenmerken van 
verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een mooi geheel, red.).

Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of 
Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of  
caroline.vandenberghe@koksijde.be. 

Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt
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Koksijde lanceert digitaal vrijwilligersplatform 
Ben je op zoek naar vrijwilligers? Of ben je zelf vrijwilliger? Dan is dit platform uitstekend nieuws voor jou.  
Lokaal Bestuur Koksijde start met een digitaal vrijwilligersloket voor alle organisaties en verenigingen in Koksijde. 

Op het platform worden alle kandidaat-vrijwilligers en verenigingen die vrijwilligers zoeken, samengebracht. 
Maak er nu gebruik van. Bovendien is het gratis.

Voordelen
1. Het platform biedt een databank aan met alle zoekertjes.
2. Er is een sociale kaart met alle organisaties uit Koksijde.
3. Je vindt ook een databank van vrijwilligers. 
4. Een tool vereenvoudigt het beheer van je vrijwilligers (contracten, informatienota’s en onkostenvergoeding)
5. Check de gratis widget om je zoekers in te geven en te publiceren, ook op je eigen website. 

Interesse?
Kom dan naar de gratis workshop digitaal vrijwilligers werven en beheren op dinsdag 8 september.  
Plaats van afspraak: theaterzaal cultuurcentrum CasinoKoksijde van 19 tot 21 uur.

Info: 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be – www.sociaalhuiskoksijde.be

Wandel mee langs de zitbankenroute
Elke dinsdag organiseert het Sociaal Huis een wandeling 
voor senioren langs de zitbankenroute. De activiteit start 
om 14.30 uur aan de ingang van het Sociaal Huis en 
duurt tot ongeveer 16.30 uur. Alleen bij slecht weer gaat 
de wandeling niet door. Draag je mondmasker en neem 
een flesje water mee. Tijdens de wandeling wordt de 
onderlinge afstand gerespecteerd.

Schrijf je in via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. 
Per wandeling mogen maar tien personen mee. 
Deelname is gratis. Data: 
 dinsdag 1 september 
 dinsdag 8 september 
 dinsdag 15 september 
 dinsdag 22 september
 dinsdag 29 september 

Mantelzorgers: de onzichtbare 
helden in coronatijden
Mantelzorgers zijn mensen, zoals jij en ik, die in een zorgsituatie rollen zonder zich veel vragen te stellen.  
De vanzelfsprekendheid waarmee ze de zorg voor een ander opnemen, is mooi, maar blijft onzichtbaar. 

Uit hun verhalen blijkt dat de coronacrisis zorgden voor extra stress en uitdagingen. Vaak heeft dit ook te 
maken met de maximale beperking van contacten buitenshuis om besmetting te vermijden. 

Mantelzorgcafé De Luisterschelp (zaal De Brug, het Sociaal Huis) is de plek waar mantelzorgers normaal 
gezien maandelijks samenkomen. Hier worden ervaringen gedeeld, ontstaan er vriendschappen en 
kunnen mensen er even tussenuit. Jammer genoeg mag het mantelzorgcafé voorlopig nog niet open. 

Heb je toch nood aan een luisterend oor? 
Contacteer Katrien Debruyne: 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Je bent nooit te oud om bij te leren
Levenslang leren voor senioren

De informatisering zet zich door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale trein 
springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet. Om dit te voorkomen, biedt Koksijde cursussen 
aan om de nieuwe media (smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor absolute 
beginnelingen. 

Door COVID-19 zijn de cursussen aangepast. Tijdens de eerste les krijg je uitleg over hoe de cursus wordt 
voortgezet bij een eventuele lockdown. Een overzicht van alle cursussen staan in het vorige nummer van 
Tij-dingen (juli-augustus), te vinden op www.koksijde.be/tij-dingen 

Schrijf je snel in, want er zijn maar veertien 
plaatsen per cursus. 
Alle cursussen vinden plaats in het annex-
gebouw (Zeelaan 44, Koksijde-Dorp).

Info: 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde 
058 53 43 42 

Inschrijven: 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 dus je eigen toestel 

mee.

Tai Chi: Chinese beweging voor senioren
Tai Chi is effectief als valpreventie, bevordert de energiedoorstroming, zorgt voor een verbeterde 
bloedsomloop en werkt rustgevend op lichaam en geest. Een manier van bewegen waardoor je volledig 
tot jezelf komt. De lesgever is Marc Suwier, vrijwilliger van het Sociaal Huis. 

 Beginners: vanaf donderdag 10 september: van 9 tot 10 uur, zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp
 Gevorderden groep 1: vanaf donderdag 10 september: van 10.30 tot 11.30 uur, zaal voor vloersporten 

in Koksijde-Dorp
 Gevorderden groep 2: vanaf maandag 14 september: van 9.30 tot 10.30 uur, Bolledroom, sportpark 

Hazebeek Oostduinkerke
 Gevorderden groep 3: vanaf woensdag 16 september: van 9 tot 10 uur, zaal voor vloersporten in 

Koksijde-Dorp.
 Beginners groep 2: vanaf woensdag 16 september: van 10.30 tot 11.30 uur, zaal voor vloersporten in 

Koksijde-Dorp

Je hoeft je niet op voorhand in 
te schrijven. Draag losse kledij of 
schoenen met platte zolen. 
Prijs: 2 euro per les.

Info: katleen.calcoen@koksijde.be – 
058 53 43 42

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen 

strenger worden, kan het zijn dat deze 

activiteiten niet doorgaan. Dat geldt ook voor 

de activiteiten op p. 10 en hieronder. 
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Leer onze Onroerenderfgoedgemeente nog 
beter kennen op Open Monumentendag 
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Het 
programma ziet er door de coronamaatregelen anders uit. Toch is het menu nog steeds 
aantrekkelijk. Vooral het pas gerenoveerde Vanneuvillehuis springt in het oog, maar laat je ook 
verrassen op de overige locaties.  
Ideaal voor een extra dag staycation in eigen gemeente. Let wel: vooraf reserveren is sowieso 
verplicht. Eindigen doen we met nog meer goed nieuws: alle activiteiten zijn gratis.    

Primeur! Neem een kijkje in het gerestaureerde Vanneuvillehuis
Het Vanneuvillehuis is het voormalige atelier van de overleden kunstenaar Walter Vilain. Leer alles over zijn 
levensverhaal en dat van zijn bevriende kunstenaars die in Sint-Idesbald inspiratie opdeden.  
Het Vanneuvillehuis beschikt o.a. over een permanente collectie kunstwerken van Vilain en ligt op een 
toplocatie, middenin de Noordduinen. 

 11–18 uur  
 Reserveer je tijdslot (verplicht) via www.koksijde.be/

omd2020
 Middenlaan 103, Koksijde

Jommekeshuis: vertier voor jong en oud 
Wat is de link tussen Jef Nys – de geestelijke vader van 
Jommeke – en Koksijde? 
Kom het te weten in het huisje Nys-Vermoote. 

 10–18 uur 
 Reserveer je tijdslot (verplicht) via    

www.koksijde.be/omd2020
 Tulpenlaan 46, Koksijde

Beschermd graf en grafmonument van kunstschilder Artan
Sinds juni is het graf en het grafteken van Louis Artan beschermd als monument. Architect Victor Horta ontwierp 
dit grafteken voor de marineschilder (1837-1890). Horta bedacht vijf graftekens in Vlaanderen, waarvan er 
slechts drie bewaard zijn: in Koksijde, Gent en Ronse. 

 Geleide rondleiding om 10 - 11.30 - 14 - 15.30 - 16.30 uur 
 Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/omd2020
 A. Geryllaan 5, Oostduinkerke

Nieuwe erfgoedwandeling Boven en onder de duinen
De gids neemt je op sleeptouw naar enkele typische Koksijdse bezienswaardigheden zoals het huisje 
Nys-Vermoote. Ontdek de site waar ooit de prachtige cisterciënzerabdij O.L.V. Ter Duinen stond. Je houdt ook 
halt bij het Vanneuvillehuis. Tijdens deze rondleiding staat hier geen bezoek gepland. Het is wel mogelijk om 
dat aansluitend te reserveren (zie eerder). Een wandeling vol smaakmakers! 

 Geleide rondleiding om 10 uur 
 Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/omd2020
 Start: Middenlaan 103, ter hoogte van het Vanneuvillehuis

Natuureducatief centrum Duinenhuis
Maak kennis met de dagelijkse werking van het Duinenhuis aan de hand van een uitgestippelde route. 
Ontdek wat de natuur te bieden heeft!

 13–17 uur 
 Reserveer je tijdslot (verplicht) via koksijde.be/duinenhuis
 Bettystraat 7, Koksijde

zondag 13 september
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Duinenabdij: beleef de middeleeuwse 
geschiedenis
Het Abdijmuseum Ten Duinen neemt je mee naar de 
middeleeuwen, want toen behoorde de abdij tot de 
big five van het graafschap Vlaanderen. Op deze Open 
Monumentendag bezoek je het museum en de site 
gratis. De virtualrealitybeleving is betalend, maar een 
absolute aanrader. 

Uitsmijter: let goed op de raamgevels. Tekenaar Wail 
Albadry versierde dertien raampartijen met illustraties 
waarin abt Uppenbroeck een hoofdrol speelt. Koksijde 
in 1320 versus Koksijde in 2020, met ook een leuke 
zoekopdracht voor gezinnen.

 14–18 uur 
 Reserveer je tijdslot (verplicht) voor museumbezoek en de archeologische site via www.tenduinen.be
 Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde

De Zuid-Abdijmolen heeft m’n hart gestolen
Laat je inspireren in de Zuid-Abdijmolen, het uitzicht boven maakt bij veel mensen iets los. Open 
Monumentendag is een hoogdag voor de gastvrije molenaar Patrick Geryl. Voel hoe de molen beweegt en 
ruik de geschiedenis. Er zijn 1001 verhalen te vertellen. De molenaar pikt er de meest fascinerende uit.  

 10–18 uur 
 Reserveer je tijdslot (verplicht) voor via www.tenduinen.be
 Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan 45, Koksijde

Ten Bogaerde: leer je geschiedenis op deze prachtige site
Tijdens de rondleiding op deze rustgevende plaats maak je kennis met de geschiedenis van 
dit voormalige uithof van de Duinenabdij. En natuurlijk is er ook het Kunstencentrum in de 
vroegere middeleeuwse schuur. Binnenkort komt er een nieuwe huisbrouwerij. 

 Geleide rondleiding om 13.30–15–16.30 uur 
 Reserveer (verplicht) via www.koksijde.be/omd2020
 Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde

NAVIGO-museum: unieke band  
tussen mens en zee
Het Visserijmuseum biedt een hedendaagse kijk in de 
nostalgische wereld van de Vlaamse vissersfamilie, de 
heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard.   

 14–18 uur 
 Reserveer je tijdslot (verplicht) voor via www.

navigomuseum.be
 NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5, 

Oostduinkerke

Info: 
dienst Cultuur & Erfgoed - 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be - www.koksijde.be/omd2020
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het programma wijzigen. 

13



Binnenkort: begin oktober gepland!

Opening van craftbrouwerij op Ten Bogaerde 
De werken aan de craftbrouwerij op de site van 
Ten Bogaerde zitten in de laatste rechte lijn. 
Lokaal Bestuur Koksijde, de uitbaters en brouwerij 
Huyghe hopen de deuren te openen in het eerste 
weekend van oktober. 

Brouwerij Huyghe brouwde al St. Idesbald, het 
officiële abdijbier van Ten Duinen. Sinds 1994 zit 
het St. Idesbald abdijbier in het portfolio van de 
brouwerij uit Melle. Eind 2018 kreeg het bier een 
make-over toen het flesje een nieuw etiket kreeg. 
Het bier draagt de naam van de derde abt van 
de Duinenabdij, die stierf in 1167 en eind 19e eeuw 
zalig verklaard werd. 

Hun kennis en passie voor het brouwen laten ze nu ook los op de gloednieuwe craftbrouwerij. Brouwerij 
Huyghe draagt ecologie hoog in het vaandel en werkt met lokale producten. Voor het nog te brouwen 
bier laten ze zich inspireren door de seizoenen.

Het project voorziet in een brouwerijgedeelte met een gelagzaal die ruimte biedt aan ca. 50 personen.  
In de volgende editie van Tij-dingen geven we een exclusieve blik achter de schermen en maken jullie 
kennis met de uitbaters. 

Zuid-Abdijmolen en het 
Abdijmuseum staan centraal 
in reportage op RTBF
Een staycation in eigen land is meer dan de moeite waard, dat 
bewijst hun programma Perles d’été. Een reportage over twee 
Koksijdse zomerparels. 

In juli en augustus plaatste de RTBF het erfgoed van België in de 
kijker. Op 27 juli was de beurt aan het erfgoed van Ten Duinen.  
De aflevering werd uitgezonden op La Une net na het middag– en 
avondjournaal. 

Benieuwd? 
Herbekijk de reportage op www.rtbf.be/auvio (zoek naar Perles d’été). 

Snorrebot gespot
Op de site van de Duinenabdij werden heel speciale zaken opgegraven. In deze 
editie van Tij-dingen staat de snorrebot centraal. Een snorre wat? 

In 2002 troffen archeologen een klein loden object aan op de abdijsite. Het meet 
3,5 op 3,7 cm, heeft twee centrale doorboringen en een gekartelde rand. Het is 
een muziekinstrument dat in beweging een zoemend (snorrend) geluid voortbrengt. 
Het schijfje laat je draaien door een lusvormig touw door de openingen te rijgen en 
vervolgens de uiteinden van het touw met beide handen heen en weer te bewegen. 

Misschien komt dit speeltje jou bekend voor? Enkele decennia geleden werd het snorrebotten nog frequent 
beoefend met bijvoorbeeld een grote knoop van een jas. Op het internet vind je hoe je zelf een snorrebot 
maakt. Allen aan de (snorrende) slag! 
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Mis Surf Tribe van Stephan Vanfleteren niet 
Met Surf Tribe toont fotograaf Stephan 
Vanfleteren dat de surfcultuur meer is dan 
sport en competitie. Surfen gaat ook over de 
bewondering van de zee, over een gevoel 
van nietigheid tegenover de natuurkrachten. 
Surfers gebruiken de golven voor de fun, maar 
ook om te vergeten en om te strijden. Met 
anderen en met zichzelf. Vanfleteren zoekt 
over de hele wereld naar mensen die leven op 
plekken waar de oceaan het land raakt. 

Vanfleteren legt een vloeibare gemeenschap 
vast, die de natuur als enige leidraad 
heeft. Hij portretteert zowel jong talent als 
levende iconen en oude legendes, zowel 
competitiesurfers als freesurfers. Geen 
actiefoto’s op azuurblauwe golven, maar 
wel statische en serene zwart-witportretten in 
Vanfleterens bekende, beklijvende stijl. Foto’s 
die de mens achter de surfers tonen, in al hun 
kracht én kwetsbaarheid.

Surf Tribe loopt tot april 2021 en is een selectie 
uit de beeldenreeks.

Info: www.navigomuseum.be
www.surftribe.be 

Engelen van de zee gaat internationaal
De fotoreeks Engelen van de zee van 
Stephan Vanfleteren verhuist tijdelijk naar het 
scheepvaartmuseum van Amsterdam. De 
zwart-wit portretreeks van de IBIS-leerlingen 
maakt sinds 2016 deel uit van de permanente 
collectie van het museum. 

Duik in de filmcollectie van Cinema NAVIGO
Droom je ervan om mee te varen op een vissersschip 
richting IJsland, maar word je liever niet zeeziek? 
Wil je graag plaatsnemen op de schoolbanken van 
een visserijschool, maar laat je die examens liever 
links liggen? Of misschien wil je terugblikken op het 
aanspoelen van potvis Valentijn, maar dan zonder de 
bijhorende stank? Ga dan mee met Cinema NAVIGO. 

Reis naar de visgronden van de Barentszee of 
naar de wateren van Congo. Leg een net op het 
Noordzeestrand of verwerk haring aan de Britse 
Oostkust. Kabeljauw uit IJsland en gerookte sprotjes uit 
Nieuwpoort? Bekijk ze allemaal.

Alle afleveringen van Cinema NAVIGO ontdek je via 
www.navigomuseum.be.

© Stephan Vanfleteren
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Laatste kans!

Cabin Art: kunst met zeezicht in Sint-Idesbald
Bezoek deze tot unieke canvassen getransformeerde 
cabines op het strand van Sint-Idesbald. Geniet van de 
kleurrijke openluchttentoonstelling Cabin Art voor het  
te laat is! 

De twaalfde editie van deze expo loopt nog t.e.m.  
15 september. Het thema verwijst naar de tentoonstelling 
die voorzien was in Kunstencentrum Ten Bogaerde en is 
uitgesteld naar 2021: Dach, Duits voor dak. 

Cabin Art goes shopping
Wist je dat Cabin Art ook gaat winkelen? In enkele 
leegstaande panden op het Grardplein en in de Strandlaan 
vind je knappe kunstwerken. 

Tip: wacht niet te lang, ook deze expo is bijna voorbij.

Kunstenaars Cabin Art goes shopping:  Carole De Cock, Jean-Pierre De Cuyper, Michel Dievart, Nico Fontaine, GrietGriet,  

Jean-Claude Lombart, Anne-Marie Maes, Kobe Sabbe, Celle Van Haverbeke, Eddy Van Koeveringe en Frans Vandenheede

Info: dienst Cultuur & Erfgoed – cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40 

Luister jij naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog 
iemand bij jullie thuis?”

Awel zoekt vrijwilligers
Het initiatief Awel is er om te luisteren naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. 
Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. 

Stel je vandaag nog kandidaat. 

De drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers die anoniem, verspreid over heel Vlaanderen, zoveel 
mogelijk oproepen van kinderen en jongeren beantwoorden. Over allerhande thema’s. Dankzij hun 
luisterend oor vinden kinderen en jongeren een schuilplek.
Maak het verschil en word vrijwilliger voor Awel.

Deadline nadert voor dossiers 
betoelaging socioculturele verenigingen
Zoals elk jaar dienen alle socioculturele verenigingen een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in via de 
gebruikelijke aanvraagformulieren. Het werkjaar waarop wordt beoordeeld, loopt van 1 juli 2019 tot 30 juni 
2020. Socioculturele verenigingen die in aanmerking komen voor een subsidie, bezorgen de documenten 
aan de dienst Cultuur en Erfgoed (gemeentehuis) tegen ten laatste maandag 26 oktober. 

Tegemoetkoming coronacrisis
De voorbije periode was niet gemakkelijk voor onze socioculturele verenigingen. Daarom voorziet Lokaal 
Bestuur Koksijde een financiële tegemoetkoming. De voorwaarden staan in een reglement. Meer nieuws 
hierover volgt later.  

Reglement en documenten: www.koksijde.be/subsidiereglement-socio-culturele-verenigingen 
Info: dienst Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40)
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Geef bloed en red mensenlevens
Het Rode Kruis van Koksijde blijft 
alert: ook in september vinden er 
bloedinzamelingen plaats. En dit 
jaar zijn deze inzamelmomenten 
belangrijker dan ooit, want 
door de coronacrisis is er een 
drastische terugval van het aantal 
bloeddonoren. Vooral voor de 
voorraad bloedplaatjes heeft dit 
negatieve gevolgen omdat die maar 
vijf dagen houdbaar blijven. 

Er is dus een constante opkomst van 
voldoende donoren noodzakelijk om 
alle patiënten te helpen. Dat dreigt 
een moeilijke taak te worden. Peter 
Van Acker, verantwoordelijke voor 
de bloedinzameling in Koksijde, doet 
nogmaals een warme oproep: geef 
bloed.

 Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 9 september om 17 uur 
 Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): donderdag 10 september om 17.30 uur
 Koksijde, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A): woensdag 16 september om 17 uur

De EHBO-cursus, aangekondigd in een eerdere editie van Tij-dingen, wordt verplaatst naar 2021.

Info: rodekruis.be/afdeling/koksijde

Leer hoe je als ondernemer je sociale 
media sterker inzet
Hoe maak je leuke content op je 
socialemediakanalen? Hoe bereik 
je jouw doelgroep? En op welke 
kanalen zet je best in? Lokaal Bestuur 
Koksijde organiseert dit jaar vier gratis 
infosessies voor ondernemers over online 
zichtbaarheid: 
 woensdag 21 oktober: hoe maak ik 

mijn online-etalage groter via sociale 
media

 donderdag 29 oktober: aan de slag 
met sociale media

 woensdag 12 november: 
e-mailmarketing met mailchimp

 donderdag 18 november: 
contentcreator met smartphone voor 
sociale media

Praktisch
De infosessies starten om 20 uur. Locatie: gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303. 
Schrijf je nu al in voor de workshops via www.koksijde.be/ondernemers, want het 
aantal deelnemers voor elke sessie is beperkt. 

Info: economie@koksijde.be – 058 53 30 36
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Ontdek de beste boeken  
uit het Midden-Oosten
Wist je dat het Arabisch een lange traditie van poëzie, religieuze, wetenschappelijke teksten en romans 
heeft? Heel wat Arabische auteurs worden dan ook in het Nederlands vertaald. Zo heb je bekende namen 
als Nagieb Mahfoez, Khaled Khalifa of Kamel Daoud. 

De laatste jaren is er ook een nieuwe lichting Vlaamse, Nederlandse en Franse auteurs met Arabische roots 
opgestaan. Denk maar aan toppers zoals Ish Ait Hamou, Abdelkader Benali en Leïla Slimani. Deze laatste 
won enkele jaren geleden nog de prestigieuze Prix Goncourt voor haar prachtige roman Een zachte hand.

In september staat Arabische literatuur centraal in de bib. Jouw kans om deze parels te lezen.

Saskia nodigt je uit  
voor een literair aperitief 
Saskia De Coster (43) is de succesvolle auteur van romans 
zoals Wij en ik en Wat alleen wij horen. Haar nieuwste boek 
Nachtouders is een prachtig verhaal over de niet-biologische 
moederliefde. In deze roman vraagt De Coster zich af of ze 
wel een echte moeder is, als niet-biologische ouder? Kun je 
dat leren, een ouder worden? Na de lezing geniet je van een 
glaasje en een hapje.

Op zondag 27 september om 11 uur is schrijfster Saskia De 
Coster te gast in de bib. Ze vertelt over haar werk, haar leven als 
auteur, haar inspiratiebronnen en beantwoordt al je vragen.

Inschrijven kost 3 euro voor leden van de bib (niet-leden: 
6 euro). Schrijf je in via 058 53 29 53, bibactiviteiten@koksijde.be 
of via het online formulier op koksijde.bibliotheek.be.

Op zoek naar een goedkoop boek of dvd?
Ben je een echte koopjesjager, altijd op 
zoek naar dat laatste boek, cd of dvd om 
je collectie aan te vullen? Kom dan naar de 
boekenverkoop van de bibliotheek.  
Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. 

Wanneer? Op donderdag 10 september van 
10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur, op vrijdag 
11 september van 10 tot 12 uur en van 15 tot 
18 uur en op zaterdag 12 september van  
10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. 

Opgelet! De verkoop is in de feestzaal van 
cultuurcentrum CasinoKoksijde en niet in de 
bibliotheek.

© Sarah Van Looy
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Laat je verwennen op 
zaterdag 3 oktober…
... want dan vindt de verwendag plaats in de bibliotheek. 

Een lekkere kop koffie of thee met een (fairtrade) koekje 
wachten op jou.
Ga zeker langs in de boekenapotheek en ontdek welk boek 
je van alle kwaaltjes geneest. 

Noteer deze verwendag dus al in je agenda.

Eén op twintig kinderen heeft dyslexie 
Kinderen met dyslexie 
ondervinden dagelijks 
problemen met lezen en 
schrijven, zowel op school 
als daarbuiten. Schoolwerk 
en studies worden een strijd 
en als ouder sta je daar 
vaak machteloos tegenover. 
Ook op volwassen leeftijd 
blijft dyslexie (soms) voor 
problemen zorgen.

Volg op donderdag 1 
oktober – van 20 tot 
21.30 uur – een infosessie 
over dyslexie en de 
hulpmiddelen voor jong 
en ouder. Saskia en Diego 
van Luisterpunt Bibliotheek 
leggen uit wat dyslexie is 
en waarom hulpmiddelen 
belangrijk zijn. Denk maar 
aan Daisy-luisterboeken of de 
Anderslezen-app. Ook krijg 
je kort info over ADIBib en 
ADIBoeken, schoolboeken die 
toegankelijk zijn voor dyslexiesoftware.

De lezing is gratis, maar je moet je wel inschrijven: bibactiviteiten@koksijde.be of 058 53 29 53.

Op maandag 5 oktober – van 19 tot 21 uur – vindt de lezing Dyslexie, hoe kan ik helpen plaats voor 
(groot)ouders van kinderen met dyslexie. Sandrine De Coster vertelt hoe dyslexie vastgesteld wordt, 
welke problemen kinderen het meest ondervinden en welke hulpmiddelen je inschakelt op school en thuis.
Sandrine is moeder van een zoon met zware dyslexie. Ze geeft les over dyslexie en andere leerstoornissen 
in de opleiding Logopedie en audiologie aan HOGent en werkt mee als vrijwilliger in de vzw Sprankel 
(oudervereniging voor kinderen met leerproblemen). 

Schrijf je nu in via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52 (tot 28 september). 
De toegang bedraagt 5 euro (niet-leden: 8 euro). Deze lezing wordt georganiseerd door Vormingplus 
Oostende-Westhoek.

© Sarah Beuens
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Laat je auto staan tijdens de
Week Van de Mobiliteit 
Elk jaar vieren we van 16 tot 22 september de Week van de Mobiliteit. 
Een week waarin fietsers en voetgangers de publieke ruimte veroveren.

Dit jaar ziet de Week van de Mobiliteit er een beetje anders uit. De organisatie van grote acties of 
evenementen is voorlopig nog uitgesloten en daarom gooit het Netwerk Duurzame Mobiliteit het over een 
andere boeg. 

Een aantal vaste waarden blijven bestaan, maar dan wel kleinschaliger. 
 donderdag 17/9: Car Free Day
 vrijdag 18/9: Strapdag en High 5
 zaterdag 19/9: TreinTramBus wandeldag
 zondag 20/9: Autovrije Zondag 
 dinsdag 22/9: Nationale Telewerkdag

Op de website vind je ook tips om 
#goedopweg te gaan naar je werk, je school of 
je vrijetijdsactiviteit. De redactie van Tij-dingen 
heeft alvast een tip voor onze lezers: 

 Wil je deze zomer een uitstap doen met je 
fiets, maar start je liever een beetje verder 
van huis? Neem dan je fiets mee op de 
trein en profiteer tot 31 december van het 
gratis Fiets Supplement. Meer info vind je op 
www.duurzame-mobiliteit.be/goedopweg

Info: www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit
Tip: gebruik één van de deelfietsen (lees meer op blz. 9)

Week van de Vrede in teken van strijd tegen kernwapens

Nooit meer Hiroshima en 
Nagasaki
21 september is Internationale Dag van de Vrede. Belgische 
steden en gemeenten maken tijdens de vierde week van 
september hun vredeswens zichtbaar met een wapperende 
vredesvlag in het straatbeeld. Net als Koksijde.

Dit jaar staat de vredeswens in het teken van de strijd tegen 
kernwapens. Deze zomer was het 75 jaar geleden dat voor het eerst en 
(voorlopig) ook het laatst een atoombom werd ingezet. De Japanse steden 
Hiroshima en Nagasaki werden volledig van de kaart geveegd door twee 
atoombommen. Ondanks de gruwelijke lessen van toen houden 14.000 kernwapens 
de wereld nog steeds in de ban. 

Tijdens de huidige pandemie waren we voor ons overleven afhankelijk van eerstelijnshulpverleners en werd 
het belang van solidariteit over grenzen heen duidelijk. Het Rode Kruis waarschuwt dat bij een kernexplosie 
hulpverleners onmogelijk in staat zijn slachtoffers te helpen. De gevolgen van een nucleair conflict treffen 
miljoenen mensen. Zolang de dreiging van kernwapens bestaat, is er dus geen sprake van solidariteit. 

Gelukkig keurden 122 landen in 2017 een VN-verdrag goed dat kernwapens moet verbieden.  
Van zodra 50 landen het verdrag ratificeren, treedt het in werking. 

Info: op www.dagvandevrede.be  
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Nieuw inclusief speeltoestel in Koksijde-Bad
Een inclusief speeltoestel geeft elk kind de 
kans om te spelen, dus ook kinderen met een 
beperking. Lokaal Bestuur Koksijde engageert 
zich om een gemeente te zijn voor jonge 
gezinnen met kinderen en streeft naar gelijke 
kansen voor alle kinderen, met en zonder 
beperking. 

Het speeltoestel staat in de Tulpenlaan 50. 

Het toestel bevat heel wat verschillende 
uitdagingen en zorgt voor talrijke speelprikkels. 
Ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar. Er is onder 
andere een muziekpaneel, een klimmuur, een 
glijbaan en bubble play.  

De gemeente telt in totaal 18 speelterreinen, 
verspreid over het volledige grondgebied. 

Op het strand staan ook nog eens twee klimtoestellen. Een overzicht vind je op: www.koksijde.be/speelterreinen

Muziekproject De Muze zoekt nieuwe lesgevers
Is muziek spelen je passie? En wil je die passie delen met 
anderen? 
Ideaal. De Muze zoekt nieuwe lesgevers voor hun 
muziekeducatief project. 
Speel je drum, gitaar of piano? Dan ben jij de persoon die 
ze nodig hebben. 

Voel je je geroepen? Ga dan zeker langs bij de jeugddienst 
voor meer info.

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be 

Vervoer nodig na het uitgaan?
En ben je tussen 16 en 25 jaar oud? Dan heeft de jeugddienst goed nieuws voor jou. 
Want 23 pakjes taxicheques wachten op een nieuwe eigenaar. De taxicheques zijn 30 euro waard en je 
krijgt die voor 5 euro. Mooi cadeau. 

Haal je cheques af bij de jeugddienst: 
🕒 op maandag, woensdag en vrijdag: 9-12 en 13.30-16 uur 
🕒 op dinsdag en donderdag: 9-12 uur

What’s in a name? nadert de eindmeet
Herinner jij de enquête van de jeugddienst nog? Vulde jij die in? Of won je één van de mooie prijzen?  
De jeugddienst van Koksijde is bezig met een restyling en daar hoort een nieuwe naam en imago bij. 

406 mensen vulden de enquête in. De jeugddienst gaat aan de slag met die antwoorden. 
Bedankt voor jullie enthousiasme!

Hou de socialemediakanalen in het oog. Zo blijf je op de hoogte.
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Wie vangt in Koksijde jouw kind op? 
Twee gemeentelijke diensten voorzien kinderopvang: de Dienst voor 
Onthaalouders (voor baby’s en peuters) en de Buitenschoolse 
kinderopvang (voor schoolgaande kinderen). 

Dienst voor onthaalouders
Deze dienst voorziet kleinschalige opvang van kinderen van 0 tot 2,5 
jaar. Je kind verblijft in een veilige en vertrouwde omgeving waar het 
zich thuis en geborgen voelt. 

Onthaalouders thuis of samenwerkende initiatieven
Er zijn twee soorten opvang: onthaalouders die thuis maximum acht 
kinderen opvangen of een kleinschalige groepsopvang met twee 
of drie onthaalouders (max. 14 kids). Beide initiatieven staan onder 
toezicht van Kind en Gezin en de dienst voor Onthaalouders. 

Ben je zwanger en ben je op zoek naar opvang? Schrijf je dan op tijd in. 
Ook in Koksijde is de wachtlijst lang: ca. tien maanden. De prijs bij een 
onthaalouder is afhankelijk van je inkomen.

Peuterslapen
Peuters die op school starten, zijn vaak erg moe. Daarom bieden twee onthaalouders peuterslapen aan. 
 De Droomkajuit: Vrije Basisschool De Ark (Helvetiastraat) 
 De Sterrenhoek: gemeenteschool Koksijde (Abdijstraat) 
Info: 058 51 80 74 – onthaalouders@koksijde.be – Leopold II-Laan 2, Oostduinkerke

Buitenschoolse opvang De Speelplekke
De buitenschoolse kinderopvang organiseert groepsopvang voor schoolgaande kinderen van 
2,5 tot 12 jaar. 

Vooropvang tijdens schooldagen
Begeleiders van de BKO organiseren vooropvang voor beide gemeentescholen van 7 tot 8.10 uur. Die 
opvang vindt plaats in De Speelplekke (Oostduinkerke) of in de Noordduinen (Koksijde). De vrije scholen en 
leefschool De Letterzee hebben een eigen aanbod.

Naopvang tijdens schooldagen
 Gemeenteschool Koksijde: Noordduinen van 16.15 tot 18.30 uur (niet op woensdagnamiddag)
 Gemeenteschool Oostduinkerke: de kinderen worden opgehaald (16.15 uur) en naar De Speelplekke 

gebracht (opvang mogelijk tot 19.15 uur) 
 Vrije Scholen en De Letterzee: deze scholen hebben elk een eigen aanbod, maar kinderen mogen ook 

naar de buitenschoolse kinderopvang gaan. 

Opvang op woensdagen (alle scholen)
Een bus haalt de kids op aan school en brengt hen naar De Speelplekke voor een namiddag speelplezier. 
Info: 058 53 34 74 – speelplekke@koksijde.be – Dorpstraat 19, Oostduinkerke

Ontdek nieuw speelgoed in de Speelotheek 
De speelotheek ondersteunt ouders op een budgetvriendelijke manier in hun 
zoektocht naar het ideale spelmateriaal voor hun kind. Een speelotheek is als 
een bibliotheek, alleen leen je speelgoed uit i.p.v. boeken. Zo ontdekt je kind iets 
nieuws zonder dat je het moet aankopen. Je mag telkens drie stukken ontlenen. 
Het speelgoed wordt gecontroleerd op volledigheid en grondig ontsmet. 
De uitleentermijn bedraagt maximum twee maanden. 

Info en openingsuren: www.koksijde.be/speelotheek - dvo@koksijde.be - 
058 51 80 74
De speelotheek ligt bij de Dienst voor Onthaalouders, Leopold II-Laan 2 in 
Oostduinkerke.
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Hilde Busschaert, secretaris van De Zeevonk:

“Wij tonen de natuur in alle facetten 
aan kinderen en jongeren van de 
Westkust”
De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Deze 
natuurwerkgroep opereert vanuit De Panne, maar verzamelt alle jonge natuurfanaten aan de Westkust. 
Tij-dingen sprak met Hilde Busschaert, secretaris van deze vereniging.

Tij-dingen: Vat de geschiedenis 
van De Zeevonk eens in een 
notendop samen?
Hilde Busschaert: “Enkele 
natuurgidsen stelden vast dat er in 
deze regio geen jeugdvereniging  
was die kinderen kennis over de 
natuur bijbracht. En wat je niet 
kent, kan je niet beminnen. In 
1996 startten Rika Driessens, Hilde 
Nottebaere  en Anne-Marie Luca 
met De Zeevonk. Ze kozen deze 
naam omdat één zeevonkje als 
piepkleine eencellige niet veel 
voorstelt. Maar eens ze met meer 
zijn en in beweging zie je ze echt 
schitteren op de golven. Deze 
logica geldt ook voor de mens: 
alleen is niet veel mogelijk, samen 
staan we sterk.”

T-d: Wat waren de belangrijkste 
hoogtepunten tot dusver?
Hilde: “Elke tweede zaterdag van 
de maand, behalve tijdens de 
grote vakantie, is er van 14 uur tot 

17 uur een activiteit per groep.  
We vertrekken meestal aan onze 
uitvalsbasis in De Panne (De Korre), 
maar ook vaak in Koksijde, Veurne 
of Nieuwpoort. Als ik toch één 
hoogtepunt moet geven, is dat 
de jaarlijkse daguitstap voor de 
kinderen uit het lager onderwijs 
en het kamp voor middelbare 
scholieren.”

T-d: Wat is het eigenlijke doel van 
De Zeevonk?
Hilde: “Kort samengevat: we 
willen kinderen op een speelse 
en avontuurlijke manier laten 
kennismaken met de natuur. 
Dat is vandaag de dag nog 
steeds onze centrale doelstelling. 
Onze kinderen komen uit de 
hele Westhoek. Er komen zelfs 
kinderen van tweedeverblijvers 
uit alle hoeken van Vlaanderen. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 
euro voor het hele werkjaar dat 
samenvalt met een schooljaar. 

Dankzij de financiële steun van 
Koksijde, De Panne en Veurne ligt 
het inschrijvingsgeld zo laag.”

T-d: Wie zijn jullie leden?
Hilde: “De Zeevonk telt 
momenteel ca. 85 actieve 
leden van het eerste leerjaar 
t.e.m. het vierde middelbaar. We 
splitsen op per leeftijdscategorie: 
zeepaardjes (eerste en tweede 
leerjaar), zee-egels (derde en 
vierde leerjaar), zeehonden (vijfde 
en zesde leerjaar), zeeduivels 
(eerste en tweede middelbaar) 
en zeemonsters (derde en vierde 
middelbaar). Daarnaast heb je 27 
begeleiders, allemaal vrijwilligers 
waaronder heel wat Koksijdenaars. 
De meesten zijn volwassen en 
hebben ervaring als natuurgids.   

T-d: Welke activiteiten staan er 
op het reguliere programma? 
Hilde: “Elke groep stelt jaarlijks een 
programma op met activiteiten op 

ve
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daguitstap juni 2019

(Lees verder op p.24)
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Studeren en jezelf bijscholen is mogelijk op alle leeftijden

“Ik wist niet dat leren zo leuk was”
Constant hoor je surf naar, schrijf je in via internet of volg ons op Facebook of Twitter. 
Niet meer mee? Als volwassene kan je hiervoor naar school. 

Onze maatschappij verandert razendsnel. Daarom is het belangrijk dat je jezelf voortdurend bijschoolt.  
Het lijstje met vaardigheden die je moet hebben, wordt alsmaar langer: met een computer en smartphone 
werken, online afspraken maken, spelling opfrissen, een e-mail sturen, (klein)kinderen helpen met hun 
huiswerk. En ga zo maar door. 

Zelfs in je vrije tijd sijpelen deze veranderingen door:  
een digitaal fototoestel gebruiken, betalen via 
pc-banking, een hotel en vlucht boeken op 
internet, een mooie wenskaart maken en versturen 
of je behelpen in het Engels of Frans. 

In open-school Brugge-Oostende-Westhoek leren 
jaarlijks ongeveer 4.000 cursisten vanalles bij.  

Schrijf je vandaag nog in.

Info: 051 50 09 69 – info@open-school.be –  
www.basiseducatie.be/open-school-brugge-
oostende-westhoek

Natuurwerkgroep De Zeevonk 
is er voor de jeugd
De Zeevonk organiseert elke tweede 
zaterdagnamiddag van de maand een leuke 
buitenactiviteit voor jongeren, verdeeld in 
vijf leeftijdsgroepen van het eerste leerjaar 
tot het vierde middelbaar. Dan trekken ze 
de natuurschoenen aan en gaan ze op 
verkenning in het bos, door de duinen of op 
het strand. 
 
Wil je graag eens uitpluizen wat De Zeevonk 
doet?  Kom dan op zaterdag 12 september 
om 14 uur en probeer gratis.  De uitvalsbasis van De Zeevonk is De Korre (Koningsplein, De Panne).  
Valt de ervaring mee? Schrijf je dan in voor het nieuwe Zeevonkjaar.
Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan. 

Info en inschrijven via www.dezeevonk.be. Volg De Zeevonk ook op Facebook.

maat van de kinderen per leeftijd.  
Zo doen we bv. activiteiten op 
het strand zoals schelpen en 
meeuwen spotten, waterdiertjes 
herkennen, of krabben vangen. 
Of we gaan op zoek naar bessen 
in de duinen of het bos. Er is 
ook de mountainbikezoektocht, 
knutselactiviteiten, te veel om 
op te noemen. We doen ook elk 

jaar mee met diverse initiatieven 
zoals het Natuurfestival in de 
Duinpanne, de zwerfvuilacties in 
o.a. Koksijde. Neem gerust een 
kijkje op onze facebookpagina.”

T-d: Wat wil je de lezers van 
Tij-dingen nog meegeven?
Hilde: “Tijdens de afgelopen 
coronacrisis misten we onze 

maandelijkse activiteiten, maar we 
kregen wel iets leuks in de plaats. 
Deze zomer konden we dikwijls 
zeevonk spotten op het strand van 
Koksijde en Oostduinkerke. Voor 
het werkjaar 2020-2021 stelden 
de begeleiders opnieuw een 
fantastisch programma samen.  
We kijken er naar uit!”   
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Op zoek naar een gezonde schuimkraag?
Zeelucht is gezond. Wetenschappers vinden daar steeds meer aanwijzingen voor. Zo zouden toxines van algen 
ook gunstige effecten hebben. Onze drang naar de zee lijkt universeel. Wist je trouwens dat de oude Grieken 
al zeiden dat zeelucht gezond is?

Hippocrates, één van de grondleggers van de geneeskunde, raadde het gebruik van zeewater en zeelucht 
aan als therapie. Eind negentiende eeuw doken de sanatoria op aan de kust. Zieke of verzwakte kinderen 
vanuit het binnenland kwamen sindsdien naar zee. Begin twintigste eeuw werd zeelucht zelfs in flessen te koop 
aangeboden. 

Is zeelucht echt gezond?
Aan de UGent buigen professor Jana Asselman en doctoraatsonderzoeker Emmanuel Van Acker van 
de faculteit bio-ingenieurswetenschappen zich over dit onderwerp. Eén hardnekkige mythe sneuvelt al 
onmiddellijk: jodium is niet de heilzame factor. Je krijgt er te weinig van binnen om een gunstig effect te 
ervaren. 

Daarom kijken wetenschappers dus verder en naar de organische stoffen in de zeelucht. Die stoffen zijn 
afkomstig van bacteriën, vitamines, schimmels, algen en zelfs zeedieren. De stoffen komen in de lucht wanneer 
golven breken en een schuimkraag vormen. Druppeltjes zeewater vormen dan de zogenaamde zeespray.

Ook toxines, giftige stoffen die van algen voortkomen, belanden zo in de lucht. En deze toxines zouden wel 
eens gunstige effecten kunnen hebben. Tijdens een onderzoek werden menselijke longcellen, blootgesteld 
aan een staal zeelucht afgenomen (op het strand tussen Oostende en Bredene). 
Het opmerkelijke resultaat? Blootstelling in de cellen remde een gen af dat een rol speelt bij het ontstaan 
van kankers. Hetzelfde gen is ook gelinkt aan het transport van slechte cholesterol. We mogen wel nog niet 
te vroeg juichen. Dit onderzoek is voorlopig alleen een bewijs dat er stoffen in de zeelucht zitten die positief 
kunnen werken. En het lijkt erop dat de algentoxines een belangrijke rol spelen, maar welke daarvan precies 
zorgen voor dat heilzame effect, weten de onderzoekers nog niet.

Medicamenten uit de zee
Een unicum is het niet. Veel geneesmiddelen zijn vandaag al gebaseerd op moleculen die hun oorsprong 
bij het zeeleven vinden. Er zijn zeker 6.000 patenten aangevraagd voor genetisch materiaal uit zee. De helft 
daarvan was bestemd voor medische toepassingen maar ook landbouw, voeding en cosmetica maken er 
gebruik van.

Van Acker finaliseert zijn onderzoek voor zijn doctoraat. In maart kreeg hij voor zijn werk de aanmoedigingsprijs 
Dokter Edouard Delcroix. Die wordt uitgereikt door de vzw Hydro en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Los van het onderzoek naar stoffen die een invloed hebben op het menselijk lichaam, is er ook de psychische 
component. Zo zijn mensen die aan de kust wonen meer fysiek actief. Ze hebben minder last van stress, 
beleven meer sociale contacten en ervaren minder hinder van druk verkeer en industrie. Brits epidemiologisch 
onderzoek heeft die claim al ondersteund. Wie binnen de vijf kilometer van de kustlijn woont, voelt zich beter 
dan de binnenlanders. 

Het kan dus zeker geen kwaad om regelmatig naar zee te gaan. Zeker op dagen dat er veel zeespray in de 
lucht hangt. 
Dus, Koksijdenaars, waar wachten jullie op? Als er genoeg wind uit zee komt, zie je dat de golven een 
schuimkraag dragen en dan hangt er dus veel zeespray in de lucht. Allen daarheen.

Bron: De Standaard (30 juni, Tom Ysebaert)
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Bewoners appartementsgebouw Duingras 
schenken regenwater aan landbouwers
De vereniging van mede-
eigenaars (VME) Duingras 
stelt een groot deel van haar 
regenwatervoorraad – goed 
voor 15.000 liter – ter beschikking 
van de lokale landbouw. 

Eenmaal de put vol, liep het 
overtollige water over in de 
riolering, wat in de huidige tijd 
van toenemende watertekorten 
verspilling is. Dit is een kans voor 
alle VME’s om hun steentje bij 
te dragen en landbouwers te 
helpen bij een captatieverbod. 

Is jouw vereniging van mede-
eigenaars ook geïnteresseerd? 
Meer info via 
mecm.maenhout@gmail.com

Koksijde opent tweede hondenspeelzone 
Honden ravotten nu ook naar hartenlust zonder leiband in een afgesloten stukje natuur nabij het 
Abdijmuseum Ten Duinen. Een bewijs dat honden en hun baasjes welkom zijn in Koksijde. In de 
natuurgebieden en op het openbaar domein horen honden altijd aan de leiband. Belangrijk voor de 
veiligheid van kinderen en volwassenen en om planten en dieren te beschermen. 

De honden krijgen geen gazon, maar een natuurrijk terrein voorgeschoteld. De dienst Groen richtte 
de nieuwe zone in samen met de omwonenden. Hondenbaasjes krijgen toegang tot het terrein via 
de Gladiolenlaan of via het wandelpad vanaf de Jaak Van Buggenhoutlaan (aan de rand van de 
Abdijmuseumsite).

Info: 058 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be - www.koksijde.be/honden
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CoastSnap volgt evolutie van ons strand op
De Vrije Universiteit Brussel 
heeft, in het kader van een 
onderzoeksproject, een 
zogenaamd CoastSnap station 
geïnstalleerd in Koksijde. Ter 
hoogte van surfclub Windekind. 

CoastSnap is een wereldwijd 
verspreid citizen science 
onderzoeksproject waarbij 
burgers, met behulp van 
smartphones, foto’s nemen van 
het strand. Hoe meer mensen 
een foto nemen en deze delen 
met het project, hoe beter 
onderzoekers de veranderingen 
aan het strand in kaart kunnen 
brengen.

De foto’s worden gebruikt om de evolutie van het strand te bepalen. Onze stranden veranderen constant 
onder invloed van de seizoenen, de zeestromingen en menselijke ingrepen. Zo worden ze in de zomer 
opgebouwd en in de winter terug afgeslagen – in het laatste geval vaak door stormen die dan de 
strandkliffen veroorzaken.

Info: kustportaal.be/coastsnap-belgie

Hoe beschermt Vlaanderen onze kust?
Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware 
winterstormen. Je hebt die zeker al zien passeren, maar die beelden roepen ook vragen op:  

 Waarom is het nodig om het strand te nivelleren? 
 Waarom ontstaan er kliffen? 
 Is het niet beter om de natuur haar gang te laten gaan?

Masterplan Kustveiligheid
Om alle vragen te beantwoorden, lanceerde de Vlaamse overheid een filmpje om aan te tonen dat een 
stevige bescherming tegen een stijgend zeeniveau belangrijk is. Ook daarom rolde de Vlaamse overheid 
het Masterplan Kustveiligheid uit in 2011. 

Door de stijgende zeespiegel komen er weel uitdagingen op ons af. Vandaar dat Vlaanderen  
deze inspanningen levert.

Bekijk de beelden op Vimeo: 
vimeo.com/435642338 of YouTube: youtu.be/vwOyaKDuegE 
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Check de foto’s: dolle pret tijdens de 
zomerkampen van de Sportdienst 
De coronacrisis weerhield de sportdienst niet 
om de zomersportkampen te organiseren. Het 
was er leuk, sportief én volgens de geldende 
gezondheidsmaatregelen. Elke week bood de 
organisatie een ander thema aan, zowel voor 
kleuters en kinderen van de lagere school. Ook 
de skatekampen waren een voltreffer. Check 
alle foto’s via www.koksijde.be/sportkampen 

Tijdens de herfstvakantie staat ook weer een 
sportkamp gepland. Volg alle actuele info via 
www.koksijde.be/sportkampen

Koksijde zet de komende vijf jaar in op M-factor
Motiveren van jeugdsporters is een kunst. Een vaardigheid die je kan leren en waarin je als club kan 
uitblinken. De komende vijf jaar biedt Lokaal Bestuur Koksijde zijn sportclubs de kans om het traject 
motiverend coachen te volgen. En daarmee zijn we de eerste gemeente die hierop inzet! 

Zowel coaches, bestuursleden en ouders worden betrokken tijdens de creatie van een motiverend 
sportklimaat. Clubs met de M-factor prikkelen hun trainers en sporters, bieden opbouwende feedback en 
zorgen ervoor dat ze boven zichzelf uitstijgen. Clubs kunnen inschrijven om gratis deel te nemen. Jaarlijks 
krijgen onze sportverenigingen de kans om in te tekenen in het volledige aanbod met o.a. workshops voor 
trainers, een ouderpraatcafé en bestuurssessies. Bedoeling is dat sportclubs van elkaar leren en ervaringen 
uitwisselen. 

De kick-off van dit initiatief vindt plaats op donderdag 10 september om 20 uur met het theaterstuk 
En Garde in het cultuurcentrum CasinoKoksijde.

Opgelet: als de COVID-19-maatregelen strenger worden, kan het zijn dat deze activiteiten niet doorgaan.
Inschrijven (verplicht): sportdienst@koksijde.be

KV Koksijde-Oostduinkerke 
zoekt jongens en meisjes
Is jouw zoon of dochter in de ban van de bal? Dat komt goed uit, 
want de voetbalclub KV Koksijde-Oostduinkerke is op zoek naar 
jongens en meisjes die geboren zijn voor (of in) 2015. 
Kom gratis proberen op maandag of woensdag en meld je aan in 
de kantine van Oostduinkerke om 17 uur. Adres: Hazebeekstraat 6 
in Oostduinkerke. Info: 0479 850 230 (Jurgen Gevers).

Maak jij al gebruik van onze 
recreatiesportvelden? 
Wist je dat er zowel in Koksijde als in Oostduinkerke recreatiesportvelden zijn die je vrij mag gebruiken?  
In Koksijde is dat het natuurgrasveld op het sportcentrum in Koksijde-Dorp. In Oostduinkerke maak je gebruik 
van de voormalige krachtbalveldjes op het sportpark Hazebeek. Kom hier dus zeker een balletje trappen. 
Breng wel je eigen bal mee. 
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In beeld: Wout van Aert volgt zichzelf op als 
Belgisch kampioen tijdrijden in Koksijde
Op donderdag 20 augustus maakte Wout van Aert zijn favorietenrol met glans waar op het BK tijdrijden in 
onze gemeente. De titelverdediger bleef een halve minuut voor op Victor Campenaerts die knap tweede 
werd. 

Wout van Aert heeft duidelijk iets met onze gemeente, want in januari 2018 kroonde hij zich hier tot Belgisch 
kampioen veldrijden. En ook in de jaarlijkse Duinencross eindigde van Aert vier keer op het podium – 
waaronder een zege in 2014.  

Laureaten
Winnaar Heren elite zonder contract: Rutger Wouters 

Winnares Dames elite: Lotte Kopecky

Top-vijf Belgisch kampioenschap tijdrijden voor eliterenners
1. Wout van Aert 0:50:10.1
2. Victor Campenaerts +00:30.1
3. Frederik Frison +01:17.1
4. Thomas De Gendt +01:42.0
5. Florian Vermeersch +01:57.7

Bekijk de rest van de foto’s op www.koksijde.be/fotoalbum 

Nog meer Koers in Koksijde: Belgisch kampioenschap voor juniores op 20 september
Sportliefhebbers mogen zondag 20 september met stip noteren in hun agenda. Dan vindt het Belgisch 
Kampioenschap wielrennen plaats voor juniores, jongens en meisjes.  
Hou onze website en socialemediakanalen in de gaten en blijf op de hoogte!

Mieke Docx uit KoksijdeWout van AertLotte KopeckyRutger Wouters 
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Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Morris Vanneuville
Veurne, 18 februari
zoon van Rien en Nele Houtekier uit 
Koksijde

Médar Coussement
Veurne, 13 april
zoon van Niels en Jolien Louagie uit 
Koksijde

Lewis Calie
Veurne, 18 mei
zoon van Matthieu en Lynn Sesier uit 
Koksijde

Lukas Rommelaere
Brugge, 23 mei
zoon van Jonas en Elien Waeles uit 
Wulpen

Feliz Coutteau
Oostende, 2 juni
zoon van Stijn en Charlotte Staes uit 
Koksijde

Lauranne Rabaut
Veurne, 4 juni
dochter van Antoine en van Eline 
Coene uit Koksijde

Judith Devos
Veurne, 5 juni
dochter van Frédéric en van Marietta 
Voskanian uit Oostduinkerke

Anastasia Spiers
Veurne, 9 juni
dochter van Jonathan en Siraporn 
Dhooge uit Oostduinkerke

Jules Pylyser
Veurne, 13 juni
zoon van Jürgen en Stéphanie 
Verhoye uit Oostduinkerke 

Jerome Monbailliu
Veurne, 26 juni
zoon van Korneel en Charlotte Dewulf 
uit Koksijde

Mason Desodt
Veurne, 29 juni
zoon van Peter en van Svea De Nil uit 
Koksijde

Nina en Oona Louagie
Veurne, 2 juli
dochters van Nicolaï en Natalja 
Lourdault uit Koksijde

Lowie Vanderschelde Van 
Nieuwenhuyse
Veurne, 12 juli 
zoon van Jimmy Vanderschelde 
en Kim Van Nieuwenhuyse uit 
Oostduinkerke 

HUWELIJKEN

Dave De Graeve en Nathalie 
Ledain uit Koksijde (2 mei)

Glenn Vinck en Jade Vieren uit 
Oostduinkerke (13 juni)

Alexander Verkouille uit 
Oostduinkerke en Valérie 
Vandenbroucke uit Gent  (3 juli) 

Jérémy Wauters en Idaline Blondé 
uit Koksijde (14 juli)

Jef Descheemaecker en Helena 
Boury uit Oostduinkerke (17 juli) 

Pieter Demyttenaere uit 
Oostduinkerke en Maoré Pichot de 
Champfleury uit Frankrijk (18 juli)

Olivier Ruant en Stefanie 
Neirynck uit Koksijde (1 augustus) 

OVERLIJDENS

Cecile Vanbillemont, 86 j.
†Veurne, 14 april
weduwe van Gerard Bruneel

Robert Zeebroek, 82 j.
†Veurne, 12 april
weduwnaar van Marie Wouters

Albertine Vermeulen, 88 j.
†Koksijde, 7 juni
weduwe van Eduard Vandenplassche

René Brasseur, 91 j.
†Veurne, 7 juni
echtgenoot van Genowefa Bialy

Eric Van Looy, 60 j.
†Koksijde, 8 juni

Marie Van Waeyenbergh, 84 j.
†Denderleeuw, 10 juni
weduwe van Octave Van Der Speeten

Gilbert Deforche, 79 j.
†Veurne, 13 juni
echtgenoot van Monique Gryspeerdt

Daniel Vandorpe, 82 j.
†Koksijde, 14 juni
echtgenoot van Annie De Jonge

Irene Depuydt, 89 j.
†Veurne, 15 juni
weduwe van Ferdinand Vandaele

Gilbert Vanlimburg, 84 j.
†Geraardsbergen, 15 juni
echtgenoot van Jeanine De Man

Marie-Thérèse Debergh, 87 j.
†Koksijde, 15 juni
weduwe van Albert Quaghebeur
Diane Deprez, 82 j.
†Veurne, 17 juni
echtgenote van Gerard Desaever
Marcel Vansteenhuyse, 77 j.
†Veurne, 18 juni
echtgenoot van Bernadette Tuytens
Geeraarda De Buysere, 95 j.
†Koksijde, 18 juni
weduwe van Roger Dawyndt
Claude Bovy, 68 j.
†Koksijde, 23 juni
Marie-France Fiolle, 74 j.
†Montigny-le-Tilleul, 23 juni
weduwe van Paul De Man
Olivier Adams, 64 j.
†Koksijde, 25 juni
weduwnaar van Anne Dedeuxville
Gaston Bruynooghe, 102 j.
†Koksijde, 2 juli
echtgenoot van Estella Houwen

Yves Scheffermeyer, 76 j.
†Oostende, 3 juli
weduwnaar van Marie-Louise Jacobs

Marcel Delcourt, 73 j. 
†Veurne, 4 juli 
echtgenoot van Marion Beier

Annie Vandenbremt, 76 j.
†Koksijde, 4 juli

An Arickx, 55 j.
†Koksijde, 4 juli

Jan Mares, 64 j.
†Koksijde, 8 juli
echtgenoot Elisabeth Claeyssens

Pharailde Vermander, 91 j.
†Veurne, 10 juli
echtgenote van Gilbert Huyghe

Omer Van Hulle, 89 j.
†Koksijde, 10 juli
echtgenoot van Agnes Van Maldegem

Colette Dieusaert, 74 j.
†Ieper, 11 juli
echtgenote van Johan Barrezeele

Jan Vanderhoeght, 69 j.
†Oostende, 11 juli
echtgenoot van Rita Van Buyten

Thierry Cornelis, 62 j.
†Wervik, 13 juli
echtgenoot van Tjorven Ghysdael

Charles Van Houte, 85 j.
†Koksijde, 13 juli
echtgenoot van Marie Schyns

Eliana De Hauwere, 75 j.
†Oostende, 15 juli
echtgenote van Maurits De Picker

Laurent Kielemoes, 83 j.
†Koksijde, 15 juli
weduwnaar van Emilienne Van Driessche

Gilbert Delaey, 84 j.
†Ieper, 16 juli
echtgenoot van Raymonde Callecoen

Irène Notredame, 87 j.
†Koksijde, 17 juli
weduwe van André Versyck

Margareta De decker, 94 j.
†Veurne, 19 juli
weduwe van Louis Franckaert

Jean Coffyn, 67 j.
†Brugge,  21 juli
echtgenoot van Sabine Vliegen

Joseph Dechainois, 77 j.
†Veurne, 21 juli
echtgenoot van Denise Defenfe

Gilbert De Roo, 80 j.
†Koksijde, 24 juli
echtgenoot van Erna Bulcke

Joannes Verroken, 103 j.
†Mechelen, 24 juli
weduwnaar van Germaine Verhamme

Germana Degrave, 93 j.
†Veurne, 25 juli
weduwe van Charles Pommé
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In memoriam: Thierry Cornelis
Gitzwarte wolken pakten samen boven de Koksijdse hemel toen 
bekend raakte dat Thierry Cornelis (62) plots was overleden. Thierry 
was chef-kok in zijn eigen restaurant De Kelle dat hij samen uitbaatte 
met zijn echtgenote Tjorven Ghysdael, in de Zeelaan van Koksijde-Bad. 

Op 1 april 2020 vierden Thierry en Tjorven nog de 25e verjaardag van 
De Kelle. Chef Cornelis is oud-leerling van de Hotelschool Ter Duinen 
en gaf er 35 jaar les. Hij leidde tal van huidige sterrenchefs op zoals 
onder meer Tim Boury (Boury), Filip Claeys (De Jonkman), Jeroen Meus 
en Michael Vanderhaeghe (Hostellerie Saint Nicolas).  De dagen na 
Thierry’s overlijden regende het dan ook steunbetuigingen vanuit de 
culinaire wereld en de plaatselijke horeca.  

Sinds eind vorig jaar was Chef Cornelis ambassadeur van de  
33 Masterchefs Belgium en Ambassadeur van de Koninklijke Orde 
van de Paardevissers. Recent werd hij ook opgenomen als nieuwe 
North Sea Chef. Thierry zou daar gedurende twee jaar deel uitmaken 
van een onderzoeksteam om de duurzaamheid van de Noordzee te 
verdedigen. Een waardering voor zijn mooie culinaire carrière.

De Kelle blijft open
Thierry Cornelis was een rasechte Koksijdenaar en zal bovenal 
herinnerd worden als een warm persoon. Streng maar rechtvaardig. 
Hij hield van mensen, maar was ook zelf enorm graag gezien. Lokaal 
Bestuur Koksijde wil via deze weg zijn familie en vele vrienden een extra hart onder de riem te steken. 

Ondanks het vreselijke nieuws besloot team De Kelle om de deuren te heropenen. 

Rust in vrede:  
Jan Vanderhoeght en Jan Verroken 
In juli namen we ook afscheid van Jan Vanderhoeght (69) en Jan 
Verroken (103). 

Jan Vanderhoeght had professionele ervaring als bedrijfsrevisor 
in de sociale sector. Hij was commissaris van diverse sociale 
huisvestingsmaatschappijen van Antwerpen en zette zich 38 jaar lang 
in voor instellingen binnen de jeugdbescherming. 

Jan was een gewaardeerde medewerker tijdens culturele 
evenementen van onze gemeente zoals de Fly In, vernissages van 
tentoonstellingen en Camping Cultuur. Tevens was Jan jurylid tijdens de 
examenrondleidingen van de K-ambassadeurs.  

Sinds november 2015 was Jan een gewaardeerd lid van de 
Seniorenadviesraad (SAR) van onze gemeente. Hij was gespecialiseerd in de thema’s huisvesting en 
mobiliteit. Hij hielp mee aan verschillende nota’s, analyses, conclusies en aanbevelingen die jaarlijks 
werden overgemaakt aan de beleidsmakers van Lokaal Bestuur Koksijde. Jan zal herinnerd worden als een 
echte teamplayer.   

Oud-politicus Jan Verroken verbleef de laatste jaren van zijn leven in woonzorgcentrum Noordduin 
in Koksijde. In 2017 vierde hij zijn honderdste verjaardag samen met een delegatie van het college 
van burgemeester en schepenen. Verroken speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de 
taalwetten. In 1968 deed Verroken, naar eigen zeggen onbewust, de regering-Vanden Boeynants vallen na 
een interpellatie over Leuven Vlaams.  Van 1983 tot 1988 was hij burgemeester van Oudenaarde. In 2000 
stopte hij met de actieve politiek. 

Jan Vanderhoeght
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Proficiat aan onze jubilarissen

Echtpaar Libert-Musin
Op zaterdag 18 juli luidden de feestklokken voor het echtpaar Freddy Libert (°Nijvel) en Jeanne Musin 
(°Paturages) ter gelegenheid van de viering van hun diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar huwde 60 jaar 
geleden op 2 juli 1960 in Paturages (provincie Henegouwen). 

Echtpaar Heuzel-Hermans 
Roland Heuzel (°Vilvoorde) en Louisette Hermans (°Vilvoorde) vierden ook op zaterdag 18 juli hun gouden 
bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar terug op 11 juli 1970 in Vilvoorde. Roland en Louisette maakten carrière 
in het onderwijs. Het koppel heeft één zoon en één dochter: zij schonken hen vijf kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. 

Echtpaar Van den Bossche-Ghijssels
Op zaterdag 18 juli was het ten slotte ook de beurt aan de echtgenoten Jean Van den Bossche (°Sint-
Genesius-Rode) en Lucette Ghijssels (°Etterbeek). Ze huwden 50 jaar geleden op 11 juli in Sint-Genesius-
Rode. Jean was kapper en Lucette naaister. Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Foto genomen voor de verstrenging van de coronamaatregelen
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Echtpaar Vanhee-Maes 
Gouden palmen waren er op zaterdag 25 juli voor de echtgenoten Frans Vanhee (°Alveringem) en Maria 
Maes (°Alveringem) die huwden op 9 juli 1970 in Alveringem. Beiden werkten in het onderwijs. Ze hebben 
drie kinderen en zeven kleinkinderen. 

Echtpaar Bourry-Degang
Op zaterdag 25 juli waren Fernand Bourry (°Houtem) en Andrea Degang (°Leuze) het tweede echtpaar 
dat hun gouden bruiloft mocht vieren. Ze stapten vijftig jaar geleden op 4 juli 1970 in het huwelijksbootje in 
Leuze. Fernand was garagehouder in Geraardsbergen en Andrea stond haar man bij na een loopbaan in 
het onderwijs. 

Word jij onze nieuwe 
medewerker? 
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 
Wil je graag het verschil maken in ons mooie Koksijde? 
Ga je samen met onze collega’s die uitdaging aan?

Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief: 
www.koksijde.be/vacatures en blijf op de hoogte. 
#topesterk #groei
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De voorbije maand in woord en beeld

Katrien Terryn is tweede 
vrouwelijke paardenvisser
Op maandag 29 juni legde 
Katrien Terryn haar examen 
met glans af als vrouwelijke 
paardenvisser op het strand van 
Oostduinkerke. Daarmee is Katrien 
de tweede vrouw die dit speciale 
ambacht mag uitvoeren. 

Blauwe Vlag voor Koksijde en 
Oostduinkerke
De stranden van Koksijde en Oostduinkerke 
ontvingen een mooie onderscheiding: 
de Blauwe Vlag. Dat is een internationaal 
kwaliteitslabel voor o.a. duurzame stranden. 
Deze erkenning wordt toegekend op basis van 
deze verdiensten: bewustmaking en educatie, 
waterkwaliteit, milieubeheer veiligheid en 
toegankelijkheid.

Strandlaan opgefleurd
Deze bloembakken (tussen de Zeedijk en 
de Koninklijke Baan) zorgden voor een 
fleurig geheel tijdens de zomermaanden. 
Dit stukje werd afgesloten voor het verkeer. 
Fietsers laten hun tweewieler sindsdien 
achter in de nieuwe fietsrekken.

Voetpad Koninginnelaan vernieuwd
Het voetpad in de Koninginnelaan - tussen de 
Koninklijke Baan en de H. Christiaenslaan in Sint-
Idesbald – zit in een nieuw jasje. Met ruimte voor 
een zithoek en een toegankelijke bushalte. In het 
najaar komt er ook een bushokje en worden er 
blindegeleidetegels en groen voorzien. 

Foto v.l.n.r.: werfcoördinator Bart Hubrecht, Lore Dever 

(projectleider De Brabandere), burgemeester Marc Vanden 

Bussche en Robert De Brabandere
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Nieuw logo voor Koninklijke 
Voetbalvereniging Koksijde-
Oostduinkerke
De voetbalvereniging Oostduinkerke 
(KVVO) en voetbalclub Koksijde 
(KVVC) slaan de handen in elkaar en 
veranderen hun naam naar KVKO of 
Koninklijke Voetbalvereniging Koksijde-
Oostduinkerke. 
Bij een nieuwe naam hoort uiteraard ook 
een nieuw logo.

Leuk nieuws voor  
Koksijde Golf ter Hille
Het golfterrein kreeg een 
welverdiende tweede 
plaats in Vlaanderen en een 
achtste plaats in België op de 
leadingcourses-lijst. Een lijst 
waar golfers hun mening en 
scores kunnen ingeven over hun 
beleving van de golfbaan. Op de 
foto staat het directiecomité.

Zonnepanelen voor de Bolledroom 

Lokaal Bestuur Koksijde trekt volop de kaart 
van de zon. Op het dak van de Bolledroom 
(Sportpart Hazebeek Oostduinkerke) staan 
64 zonnepanelen waarmee Koksijde een 
extra inspanning doet op het vlak van 
duurzaamheid. 

Drijf in zee met deze strandrolstoel 
Koksijde laat zoveel mogelijk mensen genieten 
van het strand en de zee. Op het strand van  
Oostduinkerke-Groendijk biedt Koksijde een 
strandrolstoel aan waarmee je ook in zee 
drijft. Het ultieme strand- en zeegevoel voor 
iedereen. 
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Uitbreiding ruitertracé aan de 
Schipgatduinen (Sint-André) 
De gemeente realiseerde, in 
samenwerking met Natuur en Bos 
van de Vlaamse overheid, een nieuw 
ruitertraject van 500 meter in de 
Schipgatduinen aan Sint-André. 
Zo rijden ruiters dwars door de duinen 
tot op het strand.

Mooimakers in de kijker
Een team Mooimakers zet in 
Koksijde iedereen aan om na 
te denken over het gebruik van 
plastic wegwerpproducten 
en –verpakkingen. Want een 
dagje strand kan zonder afval. 

Vertegenwoordiger Rode Kruis  
op bezoek
Didier Bulthé is wnd. voorzitter van het 
Rode Kruis Koksijde. Hij kwam langs bij de 
burgemeester voor een gesprek. Zowel de 
burgemeester als het Rode Kruis doen een 
oproep om bloed te blijven geven. Lees meer 
over de bloedinzamelingen op p.17

Huiswerkklas is TOPPIE
TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het 
vijfde en zesde leerjaar. In deze huiswerkklas 
krijgen kinderen extra ondersteuning bij het 
leren leren. Heel wat vrijwilligers helpen mee.

Op de foto (v.l.n.r.): Michèle Desmet, Maaike Verstraete, 
Ria Juliana ’t Jampens, Michèle Burnet, Shirley Tyteca, 
Noor Maekelberg, Lisette Van Peteghem, Lou De Buck, 
Marleen Vermeulen, Karoline De Gryse, Chris Emmerechts, 
Ingrid Sepelie, Marc De Winter, An Vanderghote, Ivan 
Vancayseele, Sieglinde Dewaele, Marc Van Craen. 
Ontbreken: Magda Franchoo, Anny Pauwelyn, Anna De 
Beusscher, Marc Coppens 
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Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke   @gem_koksijde  koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde  www.youtube.com/GemeenteKoksijde

bertliev
Sint-Idesbald

annbosiers
Oostduinkerke Sint André

c_s_pictures
Koksijde, Belgium

davygilles
Koksijde, Belgium

domi_f_0903 karlbruninx
Wulpen

lo_viju
Strand Oostduinkerke

wilderlicht
Sint-Idesbald

zeg.maar.babs
Navigo - Nationaal Visserijmuseum

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

www.koksijde.be/sociale-media
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Special: 100 jaar brandweerpost Oostduinkerke

“Na een oproep zijn de eerste minuten 
cruciaal” 
De brandweerpost van Oostduinkerke bestaat 100 
jaar. Een verjaardag die Tij-dingen niet zomaar laat 
passeren. Lokaal Bestuur Koksijde waardeert de 
vrijwillige brandweermannen en ambulanciers die 
zich inzetten. Het korps verdient een dikke pluim 
voor het engagement om onze samenleving te 
beschermen en in te staan voor de veiligheid van 
onze burgers. We staan niet altijd stil bij de tijd die 
onze vrijwilligers investeren in de brandweer. Van de 
vele opleidingsuren tot de eigenlijke interventies.

Normaal stond er deze maand een grote activiteit 
– de Peerdevisscherstrofee – op het programma 
om die verjaardag extra in de verf te zetten, 
maar de coronagoden beslisten daar anders 
over. Luitenant Rudy Baelen is postoverste van de 
brandweer in Oostduinkerke sinds 2016. Een ervaren 
rot die in meer dan 30 jaar alle brandweerwatertjes 
heeft doorzwommen. Sarah Dejonghe staat dan 
weer haar mannetje als enige brandweervrouw. 
Tij-dingen nodigde deze twee jarigen uit voor een 
dubbelgesprek.

Tij-dingen: Waarom koos je ervoor om bij de 
brandweer te gaan? Was het een droom?
Rudy Baelen: “Eigenlijk ben ik er via mijn 
schoonfamilie ingerold. Mijn schoonbroer was 
brandweerman en zijn schoonvader ook. Zo werd 
mijn interesse gewekt. Ik was 27 jaar toen ik bij de 
brandweer ging en ondertussen heb ik de hele 
cyclus doorlopen. Van stagiair tot postoverste.  
Mijn twee zonen zijn ook al jarenlang 
brandweerman. Het zit dus wel in ons bloed.”

Sarah Dejonghe: “Het 
was op zich niet echt een 
droom van mij om bij de 
brandweer te gaan, maar ik 
keek wel altijd op naar brandweerlui.  
En die bewondering groeide zeker toen mijn vader 
brandweerman werd. Toen ik zag wat ze bij de 
brandweer allemaal moesten doen, wilde ik dat 
zelf ook wel eens proberen. Vandaar dat ik de stap 
zette toen ik studeerde aan de hogeschool.” 

T-d: Voor het publiek spreekt een grote brand 
blussen het meest tot de verbeelding. Wat geeft 
jou de grootste voldoening?
Sarah: “De dankbaarheid van mensen als je 
hen – of mensen die ze graag zien – helpt in een 
noodsituatie. Het moet niet altijd spectaculair zijn, 
maar dan maak je een verschil.”
Rudy: “Voor mij maakt het soort interventie niet 
zoveel uit. Snelheid is het belangrijkst. Na een 
oproep zijn de eerste minuten cruciaal. Ik vind 
niks zo erg als in spanning afwachten tot aan het 
moment dat we met genoeg volk zijn om uit te 
rijden. Ik woon – gelukkig – vlakbij de kazerne, maar 
dat is niet voor iedereen zo. Wat me dus de meeste 
voldoening geeft, is snel kunnen vertrekken.”

T-d: Welk gevoel geeft het als je wordt 
opgeroepen? Pompt er dan adrenaline door je 
lijf?
Sarah: “Telkens als de pager afgaat, komt er een 
zekere hoeveelheid adrenaline vrij. Geraak ik tijdig in 
het arsenaal om mee te zijn? Wat zijn de mogelijke 
gevaren van een interventie? Gaan we de mensen 
wel kunnen helpen? Dat zijn enkele van de vele 
vragen die door je hoofd spoken op dat moment.”
Rudy: “Ondertussen ben ik al heel wat gewoon 
en toch is elke interventie een verrassing. Bij een 
oproep kun je nooit inschatten wat je te wachten 
staat. Hoe erg is het? Gaat het om één slachtoffer? 
Zijn er meerdere? Altijd spannend.”

T-d: Wat vind je zelf het moeilijkst aan het 
beroep?
Rudy: “De vele opleidingen. Het is natuurlijk 
wel dubbel. Aan de ene kant heb je die Vlak voor de coronacrisis hield de brandweer nog een 

jubileumfeest in cultuurcentrum CasinoKoksijde
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vormingsmomenten nodig, want er komen alsmaar 
nieuwe technieken en materialen bij: denk maar 
aan zonnepanelen, passiefwoningen of hybride 
auto’s. Aan de andere kant is dat een hele grote 
belasting omdat het allemaal in je vrije tijd moet 
gebeuren. De opleidingen vinden dan ook nog 
plaats in Zedelgem... niet simpel om dat in te 
passen. Vroeger hield je elk jaar twaalf oefeningen, 
terwijl je nadien nog wat nakaartte. En nu zit je terug 
op de schoolbanken. De lat ligt heel hoog. Je moet 
eigenlijk al een atleet zijn met genoeg schoolse 
bagage om aan de opleiding te beginnen. Eerst 
op eigen initiatief fitheidsproeven afleggen en dan 
beginnen aan een driejarige opleiding. Genoeg 
kennis is belangrijk, maar de balans helt te veel over 
aan die kant.”
Sarah: “Het moeilijkste voor mij is als er kinderen 
bij betrokken zijn. Ik gok dat dit geldt voor de 
meesten van ons. Persoonlijk is het voor mij ook 
best een grote uitdaging om de combinatie 
tussen mijn job, het gezin en de brandweer vol 
te houden. Mijn man, Pieter-Jan Machtelinckx, 
is ook brandweerman. Samen hebben we twee 
kinderen, dus het vraagt wel wat planning. Tijdens 
het gewone leven ben ik lerares dus dat betekent 
dat ik tijdens de vakanties thuis ben. Ik ben niet altijd 
zomaar beschikbaar voor de brandweer. Gelukkig 
kan ik vaak bij mijn ouders terecht, zij vangen de 
kinderen dan op indien ik opgeroepen word.”

T-d: De brandweer van Oostduinkerke bestaat 
100 jaar. Wat maakt deze post uniek? 
Sarah: “Voor mij is onze post uniek omdat we te 
allen tijde respect blijven hebben voor elkaar. Dat 

is wellicht ook het geval voor andere korpsen, voor 
mij is dit aspect heel cruciaal om tot een vlekkeloos 
eindresultaat te komen.” 

T-d: Je hoort regelmatig: mensen hebben geen 
respect meer voor een uniform? Merk jij daar iets 
van?
Rudy: “Goh, ons uniform dragen wij niet zoveel, 
meestal hebben wij onze beschermingsmiddelen 
aan. Af en toe gebeurt het wel dat we een 
opdracht uitvoeren in uniform en ik merk toch dat 
je zo meer gezag afdwingt. In Brandweer Westhoek 
valt het – tot nu toe – goed mee.”
Sarah: “Eerlijk gezegd niet. Zeker onderling is het 
respect heel groot, maar ook als het gaat over 
het respect van de inwoners heb ik alleen maar 
positieve ervaringen.”

T-d: Waarvan droom je nog? 
Rudy: “Graag zouden we meer brandweerstagiairs 
vinden zodat onze post ook in de toekomst blijft 
bestaan. Ik hoop dat genoeg jonge mensen 
zich toch geroepen voelen om brandweerman 
of -vrouw te worden. In Oostduinkerke zijn we nu 
nog met 32, maar onze brandweerlui worden ook 
allemaal een dagje ouder. Bij deze dus een oproep 
aan toekomstige brandweermannen. Het geeft 
enorm veel voldoening. Elke dag opnieuw.”  
Sarah: “Ik zou graag nog enkele bijkomende 
cursussen volgen. Voorlopig heb ik een brevet van 
sergeant – mijn graad is brandweerman, dus er is 
zeker nog ruimte voor enkele vormingsmomenten. 
Ook hoop ik dat de dispatching in Koksijde blijft 
(binnen de latere hulpverleningszone, red.).”
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100 jaar brandweer Oostduinkerke in cijfers
 1919: een brand bij het echtpaar Louis Lemaire-Clementina Vincent, langs de Koksijdesteenweg vormt 

de aanleiding voor de oprichting van een eigen brandweerkorps 
 1 maart 1920: oprichting eerste korps met o.a. politiecommissaris Alfons Quaghebeur, Maurice en Oscar 

Borgonie, Frans Pylyser, Omer Lahouter, Emiel Maertens en Henri Debuyschere
 1930: gemeenteraad keurt het reglement voor het pompierkorps goed met bevelhebber Alfons 

Quagebeur en onderluitenanten Frans Quagebeur en Camiel Debaecke
 1940-1945: wapens en bewapeningsstukken moeten op bevel van de Duitse bezetter worden ingeleverd 

bij de Kommandatur van Veurne
 1953: het korps leverde bijstand bij de overstromingen in Nieuwpoort
 1954: de gouverneur duidt Robert Reynebeau aan als luitenant-bevelhebber, Marcel Stockelynck volgt 

luitenant-geneesheer Camiel Debaecke op als korpsdokter
 1957: het korps richt een eigen fanfare op. Eerste voorzitter was korporaal Louis Legein, korporaal Maurits 

Aeles dirigeerde en brandweerman Herman Dorné werd secretaris-penningmeester
 1970: bij het vijftigjarig bestaan telt het korps 53 leden. Kapitein-commandant Marcel Cloet is 

korpsoverste
 1971: brand bij veevoederbedrijf Marannes
 1976: brand in dancing Viking
 11 februari 1976: onderluitenant Gerard Van Steertegem wordt bevorderd tot luitenant en officier-

dienstchef, Johnny Mahieu en Werner Tyteca worden benoemd tot onderluitenant
 30 september 1977: fusie tussen Koksijde en Oostduinkerke. Beide korpsen blijven op hun eigen 

grondgebied voortwerken. Daniel Vandenbussche is de nieuwe officier-dienstchef van het hele korps, 
met hoofdpost in Koksijde en bijpost in Oostduinkerke

 12 februari 1979: het grondreglement voor de gemeentelijke brandweerdienst gaat in voege. Hoofdpost 
Koksijde telt dan 54 manschappen en bijpost Oostduinkerke 53 

 1987: brand in residentie Twenty One
 17 september 1987: André Declerck van de afdeling Oostduinkerke en Michel Willaert van de afdeling 

Koksijde worden bevorderd tot onderluitenant
 1994: Jeroen Hillewaere wordt dirigent bij Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer
 28 december 2015: brandweer Oostduinkerke wint de eerste editie van de Koksijdse Highland Games
 14 oktober 2019: noodweer houdt lelijk huis in Koksijde
 1 september 2020: majoor-regiodirecteur Kristof Dorné is nog altijd wnd. hoofd van Brandweer Westhoek, 

Michel Willaert is postoverste van post Koksijde en Rudy Baelen is postoverste van post Oostduinkerke
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Omdat cultuur broodnodig is

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
bereidt nieuw seizoen voor
Team CasinoKoksijde is volop bezig 
met de voorbereiding van het volgend 
cultuurseizoen. 

Met argusogen kijken ze vooruit en 
volgen ze de richtlijnen van de federale 
overheid op. Op het moment van schrijven 
(midden augustus, red.) zijn maximum 100 
toeschouwers toegelaten per evenement 
omwille van social distancing. 

In het cultuurcentrum - ook tijdens 
de voorstelling - is een mondmasker 
verplicht. Er wordt hard gewerkt om jouw 
cultuurbeleving coronaproof en veilig 
te maken. Want cultuur – zeker in deze 
onzekere tijden – is broodnodig.

Ticketverkoop
Omdat het koffiedik kijken is hoe het virus en de maatregelen evolueren, verkoopt het cultuurcentrum 
voorlopig alleen tickets voor september en oktober. De ticketverkoop start op donderdag 10 september 
om 9 uur. Noteer die datum nu al in je agenda.

Kijk op www.casinokoksijde.be voor het meest recente nieuws en een up-to-date overzicht van alle 
veiligheidsmaatregelen. 

Tot binnenkort!

Wetenschappelijke Nascholing 
gaat digitaal
Door de coronamaatregelen wordt de Wetenschappelijke Nascholing Koksijde in het 
komende academiejaar anders georganiseerd.

Rik Van de Walle (rector UGent): “We willen er ook in deze bijzondere periode voor je zijn en wel op 
een al even bijzondere manier. De enorme ervaring in digitale lessen die we de voorbije jaren hebben 
opgebouwd, schakelen we het komende jaar in voor onze trouwe leden. Omdat we jouw betrokkenheid 
bij de UGent via de Wetenschappelijke Nascholing naar waarde schatten en we met ons aanbod alle 
leden willen bereiken, voorzien wij in de periode oktober 2020–maart 2021 een boeiend digitaal alternatief. 
De UGent en het organisatiecomité van de Wetenschappelijke Nascholing hopen alvast dat het 
programma in het academiejaar 2021-2022 opnieuw in zijn vertrouwde vorm plaatsvindt.” 

Praktisch
Het programma en de praktische voorwaarden van de digitale lessenreeksen vind je op 
www.casinokoksijde.be. Daar staat ook de link voor je registratie via de UGent-website. Alleen via deze link 
krijg je toegang tot de digitale lezingen. UGent biedt de digitale lessen gratis aan, na je registratie en de 
aanvraag voor jouw account via UGent Ufora (het digitaal platform van de UGent).

Vormingspartner Actueel Denken en Leven nam de moeilijke beslissing om voorlopig het vormingsaanbod 
van werkjaar 2020-2021 niet op te starten. De organisatie volgt de richtlijnen van de overheid van nabij op 
en zodra het kan, start men – in overleg met cultuurcentrum CasinoKoksijde – de lessenreeks alsnog op. 

Info: www.actueeldenkenenleven.be/westhoek

cultuurcentrum
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Geen evenementen in Tij-dingen 
door coronamaatregelen
Tijdens de eerste helft van augustus was het nog niet duidelijk welke 
maatregelen er tijdens september van kracht zullen zijn om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. 

De redactie van Tij-dingen besliste daarom om geen toeristische of grote 
evenementen op te nemen in deze editie. #staysafe #topesterk 

Belangrijk bericht i.v.m. de opname 
van jouw evenement in Tij-dingen
De redactie van Tij-dingen is volop bezig met de omslag naar een aangepaste look and feel van het 
gemeentelijk infoblad. Tij-dingen scoorde uitstekend tijdens de communicatiemonitor. 

Stilstaan is achteruit gaan, vandaar dus deze nieuwe weg. De algemene trend bij geschreven media van 
steden en gemeenten is om activiteiten en evenementen op een licht verteerbare manier te brengen. 

Wat betekent dat voor de communicatie van jouw evenement? 
Tij-dingen zal minder tekst bevatten. Dus de kans op een vermelding wordt kleiner.  

De redactie van Tij-dingen kan hier deels aan tegemoet te komen door (twee)jaarlijks een (halve) pagina 
te reserveren – afhankelijk van relevantie en beschikbare ruimte – bv. voor een overkoepelend artikel of een 
bijdrage naar aanleiding van een groot evenement of bij groot nieuws.

Neem hiervoor tijdig contact op, zodat de redactie alles kan inplannen.   

Info: communicatie@koksijde.be.  

Overige activiteiten, komen terecht in het vangnet, nl. onze (digitale) agenda: UiT in Koksijde. 

De nieuwe kalender UiT in Koksijde verschijnt vanaf 1 januari 2021
Om in het activiteitenoverzicht van Tij-dingen te verschijnen, is het noodzakelijk om alle informatie in te geven 
via de digitale databank UiTinVlaanderen.be. Belangrijk is dat alle info accuraat is. 

Hoe registreren? Surf naar www.uitinvlaanderen.be en klik op Aanmelden (rechtsboven). Op de volgende 
pagina klik je op Registreer hier (rechtsboven). Als dat goed is verlopen, ga je terug naar de startpagina 
(uitinvlaanderen.be) en klik je op Voeg event toe. Dan kom je terecht in de effectieve databank en kan je 
beginnen (klik links op Invoeren). Voordeel is dat je evenement op deze manier in alle (digitale) overzichten 
zal verschijnen. Succes! 

Opleiding! Lokaal Bestuur Koksijde organiseert – behoudens coronavirus-restricties – opleidingen om 
organisaties te helpen bij deze omslag. Hou Tij-dingen en onze andere communicatiekanalen dus zeker in de 
gaten. Noteer alvast donderdag 22 oktober in de agenda!   

Nog vragen? Mail naar communicatie@koksijde.be en laat ons weten indien en wanneer jouw vereniging 
een ruimere vermelding waard is in Tij-dingen, graag met de reden waarom. We nemen zelf terug contact 
op.

Uitsmijter: promoot je evenement op Facebook
Nog een andere mogelijkheid is om een Facebookpagina aan te maken van een vereniging. Van daaruit is 
het mogelijk om meerdere grote en kleine evenementen aan te maken en (indien gewenst) zelfs betalend te 
promoten. 
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Strandbad Oostduinkerke  
boekt mooie cijfers
Het warme weer van de eerste helft van augustus zorgde voor een tsunami aan bezoekers in het 
openluchtzwembad. Elke shift was volzet omdat iedereen een frisse duik wilde nemen. Het strandbad is ook 
nog de hele maand september open. 

Info en openingsuren: www.koksijde.be/strandbad

De Kust blijft vertrouwde bestemming 
Het provinciebedrijf Westtoer publiceerde eind juli cijfers van een geslaagde eerste helft van de 
zomervakantie. En ook in augustus vonden veel mensen de weg naar onze gemeente. 

Bij het ter perse gaan van Tij-dingen waren nog geen cijfers bekend voor de hele zomer, maar in juli 
kwamen 1,9 miljoen dagtoeristen naar de kust. Dat is ruim 20 procent meer dan vorig jaar. Verblijfstoeristen 
verspreidden zich goed waardoor het zelden te druk was in onze gemeente en haar vele natuurgebieden. 

Podcastaflevering over onze gemeente
Stefanie Vandewalle – o.a. reporter voor de Krant van West-Vlaanderen – maakte een minipodcastreeks 
over de Belgische kust. In de tweede – van vijf afleveringen – kwam Koksijde aan bod. Tijdens deze 
uitzending spreekt ze met een zeerot (een lokale inwoner), een zeezot (een fan van de zee), een 
paardenvisser en een redder. Een aflevering vol Koksijdse kustklaps.  

Linda Ticket is de zeezot van dienst en één van de Belgian Coast Greeters. Als kleindochter van een 
ijslandvaarder leeft Linda op het ritme van de zee. Ze voert je mee naar verborgen plekjes in een tijdreis 
waar natuur, geschiedenis, architectuur en het vroege toerisme een hoofdrol spelen.

Beluister de podcast via soundcloud.com/kunstacademie-poperinge/poddicht-a-la-playa-2
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Druk op onze stranden? 
check www.visitkoksijde.be

Vragen?
058 51 29 10

  Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
13 sept. 2020

www.openmonumentendag.be

in samenwerking meteen initiatief van
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volg ons op    en    #OMD2020


