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Foto van
de maand
Stefan Van Hooreweghe uit Koksijde is de
gelukkige winnaar van de foto prijs maart.
Stefan nam een levendig beeld van een voetballende knaap op een weg door de duinen.
Nu kan de lente echt niet meer veraf zijn…
Wilt u ook uw foto hier?
Zend ze ons via foto@koksijde.be
tot uiterlijk vrijdag 9 april. Uw inzending
moet Koksijde-gebonden zijn.

Doe mee
en win

13.17
14.27
15.38
16.57
18.15
19.07
19.50
20.30
21.10
21.50

Referentieplaats is Nieuwpoort.
De tijden zijn meegedeeld in zomertijd.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos
Eindredactie:
diensthoofd Communicatie, Onthaal &
Protocol Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek.
091-0175000-41 van het gemeentebestuur
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
met vermelding
“Abonnement Tij-dingen
maart tot december”

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends (za
8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële feest
dagen (8 u. ’s ochtends tot en met volgende
dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georgani
seerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereik
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente
Koksijde: www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.

Handel en wandel
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Nieuws op de handelsmarkt!
De wekelijkse vrijdagmarkt
verhuist, als proef, vanaf 1 juli
naar de Zeelaan. De gemeente
stapt mee in het project
Digitaal Economische Kaart van
de provincie, en op maandag
26 april vindt de derde editie
plaats van de Dag van de
Locale Economie…

4-8-9
Culturele zomer
Het nieuwe seizoen kondigt
zich bijzonder cultureel aan.
Eddy Walrave en Joel De Rore
exposeren in Ten Bogaerde.
De Cracking Art Group met
William Sweetlove biedt een
verrassende expo tussen de ruïne
van de Duinenabdij. En in het
Nationaal Visserijmuseum loopt
Het zweet van de zee…

13 -16
Bloemen
Wie zegt Pasen, zegt meteen
ook bloemen. Op paaszaterdag
3 april wordt de Zeelaan weer
omgetoverd tot een bloemenparadijs ter gelegenheid van de
jaarmarkt. Het comité Koksijde in
de Bloemen deelt in de vreugde
met de uitgave van het boek
60 jaar bebloemd Koksijde…

25
Jeugd in feest
Kleine en grote kinderen maken
op vrijdag 9 en zaterdag 10 april
afspraak in de Zeelaan voor een
nieuwe editie van het kinderparadijs Koksijde Kids! Kostloze knettercoole kapriolen om knuisten
en knieën van af te knagen…

36 -37
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Marktdag verhuist naar Zeelaan!
“Dit is het ideale moment om ons aan dit experiment
te wagen”, oordeelt Frederic Devos. “Ten eerste
vervalt de marktconcessie per 1 juli van dit jaar.
Voortaan wil het gemeentebestuur de markt opnieuw
in eigen regie doen. Bovendien starten na de zomer
de werken aan het Marktplein en de Ter Duinenlaan.
We zullen dus een testperiode laten lopen van
1 juli 2010 tot aan het einde der werken aan het
Marktplein. Daarna evalueren we het geheel.”

Handel & wandel
Dat deze ingrijpende beslissing nogal wat stof zal
doen opwaaien bij de handelaars van Koksijde-bad,
is evident. “Ik ben ervan overtuigd dat de verhuizing
een zegen zal zijn voor de handelaars in Koksijdebad”, vervolgt een tevreden schepen Devos. “Vroeger trok de markt de mensen weg van het centrum

naar het afgelegen Marktplein. De plaatselijke handelaar had er niets aan. Nu doen we de omgekeerde
beweging. We verhogen de handel en wandel in
onze Zeelaan. We hebben ons hierbij laten inspireren
door het Middelkerks model. Daar is de marktdag
met kop en schouders de béste dag van alle plaatselijke handelszaken. Ook voor kruidenierswinkels en
dergelijke.”

Rug-aan-rug
De wekelijkse markt verhuist dus naar de Zeelaan, in
de strook tussen de rotonde De Poort tot aan de verkeerslichten aan de Koninklijke Baan. Burgemeester
Marc Vanden Bussche geeft tekst en uitleg: “Praktisch
is het dus de bedoeling dat de marktkramers rug-aanrug komen te staan. Ze komen op de parkeerstroken,
gericht naar de handelszaken. Bezoekers maken dus
gewoon gebruik van het voetpad. Middenin moet
immers een rijweg van 4 meter breed vrijblijven voor
hulpdiensten. Marktkramers zullen dus een maximale
diepte van 3 meter moeten respecteren. Kramen
met een diepte van meer dan 3 meter, komen in de
Kursaallaan, in de strook tussen de Zeelaan en de
Vlaanderenstraat.”

Groen licht
De verhuizing van de wekelijkse markt is inmiddels
goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen. Ook de OOWVM gaf zijn zegen. En in
de Raad voor Lokale Economie werd het voorstel
zéér enthousiast onthaald. “Nu moeten nog tal van
praktische zaken geregeld worden, maar het belangrijkste is dat het licht op groen staat”, vervolgt Fre
Devos. “We werken trouwens intensief samen met het
gemeentebestuur van Middelkerke, dat ik langs deze
weg wil bedanken voor de fijne uitwisseling.”
Meer info: Frederic Devos, gsm 0475 50 37 30.

Strand wordt munitievrij
Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust, afdeling Kust, heeft deze week de opdracht
gegeven aan aannemer Braet uit Nieuwpoort
om op het strand van Koksijde (Sint-Idesbald)
munitie te ruimen. Dit agentschap van de Vlaamse
overheid heeft jaarlijks een budget van 1 miljoen
euro ter beschikking om stranden te vrijwaren
van oorlogsspringtuigen. Vanuit het agentschap
werd gekozen om de werken te starten aan de
prioritaire zones uit het kustveiligheidsplan. Dit zijn
zones waar in de toekomst strandophopingen zullen uitgevoerd worden om overstromingsgevaar in
te perken. De zone in Sint-Idesbald is daar één van.

Allereerst worden deze strandzones onderworpen
aan detectie, pas daarna wordt er doelgericht
gegraven.
De werkzaamheden in Koksijde startten op 22
maart en duren tot 25 juni. Er is een onderbreking
gepland tijdens de paasvakantie en het verlengde
pinksterweekend. Er wordt gestart in Sint-Idesbald
ter hoogte van het Lucionplein. Stelselmatig wordt
dan opgeschoven naar Ster der Zee.
Alle werkzaamheden gebeuren in nauw overleg
met de hulp- en veiligheidsdiensten. Hun richtlijnen
en de verbodsborden op het strand dienen strikt te
worden opgevolgd.

Bloemen, feesten en cultuur
starten een bruisende lente!
Daar is de lente, daar is de zon! In zijn maandelijks woordje heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het over klassieke en nieuwe initiatieven
die onze inwoners en bezoekers de komende dagen of weken kunnen
meebeleven. Voor jong en minder jong…, er is voor elk wat wils. Maar hij
start zijn paastoespraak met een verrassing…

Koksijde Kids. Een gratis kinderfeest
in de Zeelaan, op het Theaterplein
en Casinoplein. Een jaarlijks terugkerende topper! En om de jeugd
helemaal uit de bol te laten gaan
komt niemand minder dan Milk Inc.
op 30 april in de gemeente langs.”
T-d: “We duiken langzaam de lente
in, dus ook op cultureel gebied
bloeit alles open?”
Burgemeester: “Inderdaad, er
staan een groot aantal expo’s op
stapel om de mensen naar Koksijde
te lokken! Zo is er de prestigieuze
tentoonstelling van de Cracking Art
Group in het Abdijmuseum Ten Duinen, staat er in Ten Bogaerde een
tentoonstelling van Eddy Walrave
en Joel De Rore op het menu. En
ook het Visserijmuseum zet zich met
de klinkende expo “het zweet van
de zee” op de kaart.”
T-d: “Elk jaar is rond deze periode
ook speciale aandacht voor de
Koksijdse zelfstandigen?”

Burgemeester Marc Vanden Bussche

Tij-dingen: “Burgemeester, u hebt
al meteen een “paasprimeur” in
petto?”
Burgemeester: “Dat klopt! Een
paasgeschenk voor inwoners,
tweede residenten en bezoekers!
Zoals iedereen weet hebben we
geen haven in onze gemeente,
maar is er wel de aanlegsteiger in
Wulpen. Bedoeling is nog steeds
om daar ooit een jachthaven
aan te leggen. Dat is nu nog niet
aan de orde, maar ondertussen
zitten we niet stil. We starten deze
paasvakantie met de verhuur van
de “Koksijde 01”! Een elektrisch
bootje dat door iedereen bestuurd
kan worden. Een uniek uitje voor
het hele gezin! Hopelijk een
succesformule zodat we in de
toekomst kunnen denken aan de
Koksijde02 en 03 (lacht)!”
(In dit nummer alle verdere info
over de Koksijde 01 op bl. 31.)

T-d: “De vakantie wordt traditioneel
ingezet met een bloemetje!”
Burgemeester: “Uiteraard! We
starten klassiek met de bloemenjaarmarkt in de Zeelaan. Dit jaar
gekoppeld aan de viering van 60
jaar bloemencomité Koksijde. Met
in dit geval een centrale rol voor de
familie Leys, en Wardje Leys in het
bijzonder. Daarom presenteert de
gemeente, onder de stimulerende
kracht van de schepen van Groen,
Jan Loones, op paaszaterdag ook
het boek 60 jaar bebloemd Koksijde. Men kan het boek aankopen bij
de dienst Toerisme.”
T-d: “In de paasvakantie staat
Koksijde bol van activiteiten voor
de jeugd?”
Burgemeester: “Klopt! We zijn een
gemeente met heel wat senioren,
maar we leggen ons ook toe op de
jeugd. Zo is er op 9 en 10 april

Burgemeester: “Ja, op initiatief van
schepen Frederic Devos, vindt dit
jaar voor de 3e maal de Dag van
de Lokale Economie plaats. Een
avond op maat van onze zelfstandigen, mensen die toch de hoeksteen
vormen van onze welvaart. We
zullen hen alle nieuwigheden op het
vlak van lokale economie toelichten, o.m. meer het project digitaal
economische kaart. Maar er is nog
ander belangrijk nieuws op vlak van
handel en wandel. Op 1 juli begint
immers een test met verhuis van
de wekelijkse vrijdagmarkt van het
Marktplein naar de Zeelaan!” (Meer
nieuws daarover op bladzijde 4)
T-d: “Nog een boodschap?”
Burgemeester: “Ik wens dat we na
de zeer koude winter een prachtige
lente en zomer tegemoet gaan.
Zodat we die barre winter snel
vergeten. Mooie lente- en zomerdagen zijn ook toeristisch gezien
van belang! Ze doen de kassa
rinkelen hé (lacht)! Bovendien is het
zonnetje ook goed voor ons eigen
gemoed!”

Sprokkels uit de raad van 22 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen
van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat
sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook
vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

3 Brandweermateriaal
Volgende aankopen voor de
brandweer zijn noodzakelijk:
stroomaggregaat 8 KVA (7.356
euro), overdrukventilator (2.117
euro), thermische camera (13.128
euro) en hydraulisch bevrijdingsmateriaal (18.706 euro). Unaniem.

2. Projecten
3 Sint-Pieterskerk
Er wordt een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor de
renovatie van het interieur van de
Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp,
(voorbereiding en reconstructie
van de muurschilderingen). In een
eerste procedure kon geen enkele
van de vier inschrijvingen weerhouden worden. Raming 969.000
euro. Unaniem.

3. Diensten
1. Aankopen
3 Mobiele compressor
Voor de dienst Openbare Werken.
Raming 23.000 euro. Unaniem.
3 Dranghekken
Er worden 180 dranghekken aangekocht voor de dienst Logistiek.
Raming 15.000 euro. Unaniem.
3 Signalisatiemateriaal
Elk jaar moet een deel van het
signalisatiemateriaal (verkeersborden, palen, werflichten, enz.)
vervangen worden. Raming 15.000
euro. Unaniem.
3 Elektrische straatafvalzuiger
Vorig jaar werd een identiek toestel aangekocht en de resultaten

zijn zeer bevredigend. Ideale
machine voor het reinigen van
voetpaden, pleinen, in struiken
enz. Raming 20.000 euro. Unaniem
3 Tandemtrilwals
Het huidige toestel is aan vervanging toe. Raming 18.000 euro.
Unaniem.
3 Mengtafel
Na tien jaar dienst is de mengtafel
van c.c. CasinoKoksijde aan vervanging toe. Raming 30.000 euro.
Unaniem.
3 Lichtreclame Casino
Er wordt een lichtreclame geplaatst boven de ingangsdeur
van c.c. CasinoKoksijde omdat er
vaak wat verwarring is bij mensen
die het terrein niet kennen om de
ingangsdeur te vinden. De lay-out
en kleuren worden gelinkt aan
de gemeentelijke huisstijl. Raming
10.000 euro. Unaniem.
3 Dienstwagen
Noodzakelijk voor een vlotte werking van de dienst Buitenschoolse
Kinderopvang en de dienst Onthaalgezinnen. Raming 12.500 euro,
waarvan 3.500 euro betoelaagd.
Unaniem.

3 Straatkolken
Er worden in 2010 twee reinigingsbeurten voorzien voor de prijs van
80.000 euro. Unaniem.
3 Rooien van bomen
In de Duinenkranslaan zullen hoogstammige en geknotte canadapopulieren gerooid worden om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Raming 8.270 euro. Unaniem.
3 Wegeniswerken
Vier straten vormen samen één
dossier: a) nieuwe toegangsweg
voor de Vrienden der Blinden
(Ganzestraat); b) herasfaltering
en vervanging bomen van/in de
Veurnevaartstraat bij de oude
Pelikaanstraat; c) de aanleg van
de Wilgendreef; d) het herstel van
de berm Oude Zeedijk te Wulpen.
Raming 178.444 euro. Unaniem.
3 Brandweer
Het aandeel van onze gemeente
voor de brandbeveiliging, categorie Z-centra, dienstjaar 2008,
bedraagt 51.811 euro. Unaniem.
3 Waterballen
Er wordt een concessie van zes
jaar uitgeschreven (minstens 500
euro per jaar) voor de attractie
opblaasbare waterdichte ballen

waarin een persoon op zee kan
wandelen. Het moet gaan om
reclamevrije ballen en de plaats
voor het te water laten moet met
het gemeentebestuur overlegd
worden. Unaniem.

4. Varia
3 Viersterrengraven
Naar analogie van de in Koksijde
al bestaande viersterrenlijst voor
het bouwkundige erfgoed, is nu
ook een viersterrenlijst voor de
grafmonumenten gemaakt om
dit erfgoed te vrijwaren van de
sloophamer. De bescherming
kan ook leiden tot conservatie en
restauratie. De gemeente verbindt
zich ertoe gedurende minstens 50
jaar de zorg voor deze graven op
zich te nemen. Zo werden er voor
Koksijde 44 graven geselecteerd,
voor Oostduinkerke 26 en voor
Wulpen 21. Er is rekening gehouden met de kunst- en architectuurhistorische invalshoek, het
historische en volkskundig belang

Het viersterrengraf van kunstschilder Louis Artan.
van de begraven personen, alsook
artistieke en sociaal-culturele aspecten. Unaniem.
3 WK Cyclocross
De raad keurde unaniem de
overeenkomst goed tussen de UCI
(Union Cycliste Internationale), de
gemeente en de KBWB (Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond België)

voor de organisatie van het WK
Cyclocross januari 2012. De overeenkomst regelt ook de verplichtingen van de gemeente aan de
KBWB, nl. levering van 450 vvipkaarten, 450 vip-kaarten, betaling
inschrijvingssom van 752.500 euro,
verblijfskosten in natura ter waarde
van 175.000 euro.

Weldra nieuwe snelheidscamera’s?
Het is mogelijk dat de West-Vlaamse politiezones
en de Federale Wegpolitie eerlang nieuwe snel
heidscamera’s in gebruik nemen. Zo’n toestel werd
op maandag 15 maart in Oostduinkerke getest.
De firma SIM-ELECTRONIC demonstreerde de
nieuwe snelheidscamera ter hoogte van de voormalige garage in de Koksijdesteenweg. Potentiële

kopers van de nieuwe camera’s zijn de politiezones van de provincie West-Vlaanderen en de
Federale Wegpolitie.
Dergelijke toestellen zijn al veelvuldig in gebruik
in het buitenland, voornamelijk in Zwitserland. Het
nieuwe aan het toestel is enerzijds dat het niet
langer werkt met radartechnologie, maar met
laser. Dit biedt een soepelere inzet en minder problemen met foute controles. Anderzijds betreft het
een paal die er uit ziet als een vaste flitspaal, maar
die op batterijen kan werken en dus verplaatsbaar
is. Zo is hij dus rendabeler in het kader van de verkeersveiligheid op meer plaatsen. Vanzelfsprekend
wordt er ook niet langer gewerkt met de klassieke
filmrolletjes, maar gebeurt alles digitaal. Van elke
overtreder wordt een foto genomen van de voorkant én de achterkant van de wagen.
Wie die bewuste maandagvoormiddag 15 maart
in de Koksijdesteenweg in Oostduinkerke passeerde, kon hem zien staan. Als je een flits zag, was
je een van de velen die er te snel reden! Dit gold
als verwittiging. Er worden immers geen PV’s voor
deze testdemonstratie opgemaakt.
Meer info: hoofd Verkeersdienst commissaris
Jos Oyen, T 058 53 38 70

Koksijde zet zijn ondernemers op kaart!

Oproep tot de zelfstandigen
Op initiatief van schepen van Middenstand en Lokale Economie Frederic Devos wenst het gemeentebestuur
een efficiënte en vlotte communicatie met zijn ondernemers uit te bouwen. Daarvoor zal een nieuwe online
economische kaart gelanceerd worden in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Van de ondernemers wordt enkel gevraagd om hun contactgegevens correct aan te leveren. Deze kaart wordt volledig gratis
ter beschikking gesteld.
De nieuwe kaart wordt een communicatiemiddel
om alle ondernemers, van bakker tot vrij beroep tot
industriële multinational, te lokaliseren en te bereiken.
De bedoeling is om vanuit de gemeente gerichte
communicatiecampagnes te kunnen voeren. Aankondigingen van wegenwerken, data van lokale
netwerkevents, nieuwe gemeentelijke economische
initiatieven: al deze informatie komt terecht bij uw onderneming, zonder dat u met irrelevante data overladen wordt. De gemeente Koksijde slaat hiermee een
brug tussen de eigen diensten en de ondernemers.
Van de ondernemers wordt ook een kleine inspanning gevraagd. De gemeente heeft immers hun
input nodig. Een correcte en actuele databank van
de bedrijven is de basis van heel het project. De gemeente beschikt reeds over een databank met alle
bedrijfsgegevens uit de Kruispuntbank Ondernemingen. Deze officiële gegevens zijn vaak achterhaald of

Met steun van

niet correct en dus ontoereikend voor doeltreffende
communicatie. Daarom worden de ondernemers
opgeroepen om hun gegevens te controleren, te corrigeren en aan te vullen met contactgegevens, website en openingsuren. Op die manier halen zowel het
bedrijf als het gemeentebestuur maximaal voordeel
uit deze innovatieve toepassing.
U kan uw gegevens in de economische kaart van
Koksijde aanpassen en aanvullen via
www.economischekaart.be/koksijde. De cel Lokale
Economie van het gemeentebestuur kan u het
nummer van uw vestigingseenheid en het bijhorend
wachtwoord bezorgen.
Kevin Louwye, cel Lokale Economie, Zeelaan 303,
T 058 53 30 41, E kevin.louwye@koksijde.be

3de Dag van de Lokale Economie

Leerzaam overlegmoment tussen
handelaar en gemeentebestuur
De cel Economie van de gemeente Koksijde bruist. Voor de komende jaren heeft het gemeentebestuur immers
nog 101 grote en kleine projecten op stapel. Stuk voor stuk plannen die onze plaatselijke handelaars ten goede
komen. Maar wie vooruit wil gaan, moet af en toe ‘ns kunnen stilstaan. Daarom organiseert het gemeente
bestuur, op maandag 26 april, voor het derde jaar op rij de Dag van de Lokale Economie.

Op onze foto de leden van de middenstandsraad. Zittend vlnr Danny Delaey, Ann Desiere, Willy Devloo, schepen van Lokale
Economie Frédéric Devos, VVV-voorzitter Charlotte Castelein, aanspreekpunt Lokale Economie Nancy Deprez; op de 1e rij
Patrick Mullier, Yves Roose, Gerard Vandenbroucke, Rik Vandewalle, Freddy Esther en Ollivier Tilmant; op de 2de rij Erik
Verschelden, Bart Blanckaert, Stefaan Hancke en Philippe Debourse; op de 3de rij Bram Blanckaert.

De Dag van de Lokale Economie
is een idee van schepen Frederic
Devos. Het opzet is even eenvoudig als klaar. “In een gemoedelijke
sfeer willen we onze handelaars
informeren over de projecten die
hen aanbelangen”, verduidelijkt
Fre Devos. “En wees gerust: plannen zat. Vooreerst is er het project
Digitaal Economische Kaart (zie
artikel blz. 08) en de Actie voor
Starters. Voorts hebben we de
eerste organisatorische stappen
gezet naar de oprichting van een
uniek loket Lokale Economie in
het gemeentehuis. Ook ons nieuw
protocol bij wegenwerken en omleidingen zal worden verduidelijkt.
Ik ben ervan overtuigd dat onze
nieuwe regeling in goede aarde zal
vallen bij de handelaars. We gaan
ook dieper in op de problematiek
van terrassenvergunningen. Ook

daar reiken we een aantal rechtlijnige oplossingen aan.”

Programma
Naast de typische ondernemers
thema’s, verstrekt het gemeentebestuur ook nog flink wat op maat
gesneden info.
Na de korte maar zeer krachtige
academische zitting is er nog
een fijn netwerkmoment met een
hapje en (betalend) drankje.

Sweetlove
Geven we tot slot nog mee dat de
Dag van de Lokale Economie dit
jaar verhuist van het CasinoKoksijde naar het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138. Zo kunnen onze handelaars meteen ook de prestigieuze tentoonstelling “Pet Therapy”
van William Sweetlove meepikken
(zie artikel blz 14-15). Kwestie van

het aangename aan het nuttige
te koppelen!

Dag van de
Lokale Economie
praktisch

Wat? Overlegmoment tussen
handelaars en gemeentebestuur.
Waar? Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan 8 te
Koksijde.
Wanneer? Maandag 26 april
vanaf 19.30 uur.
Wie? Alle handelaars van onze
gemeente zijn welkom!
Ingang? Helemaal gratis.
Na 22 u. zijn drankjes betalend.
Inschrijving? Inschrijven is
noodzakelijk. Dit kan per mail
economie@koksijde.be of
telefonisch T 058 53 30 42

10
Nieuw
telefoonnummer
Het telefoonnummer van
de Buitenschoolse Kinder
opvang Speeldune is gewijzigd. Het nieuwe nummer is

058 53 27 08

Sponsorfiets
tocht met de
inloopmobiel
eetstoornissen

Bied kinderen uit
probleemlanden een leuke
Koksijdse vakantie aan!
Sinds 1956 organiseert de vzw Euro-Children vakanties
voor kinderen uit andere landen, waar vaak sociale onrust
en geweld heerst. De vzw verwelkomt dit jaar ca. 170
kinderen, waarvan 65 die voor de eerste keer komen. Ze zijn
afkomstig uit Kroatië, Slovakije, Bosnië en Herzegovina. Voor
hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen..!
Dankzij de aansluiting bij de Europese Unie is de
economische toestand in Slovakije verbeterd. Toch is
er nog steeds een deel van de bevolking waarvan de
levensstandaard zeer laag is. Het is uit deze groep dat de
kinderen geselecteerd worden.
Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaat het om kinderen
uit gezinnen die de oorlog hebben meegemaakt. Het
zijn meestal ontheemde families die niet terug naar hun
geboortestreek kunnen omdat er alles verwoest is.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin. Voor 65 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar
die voor de eerste keer naar Vlaanderen met vakantie
komen, worden nog nieuwe gastgezinnnen gezocht!
Meer info? Contacteer 03 247 88 50 - info@eurochildren.be
www.eurochildren.be

De vzw AN-BN is de enige vereniging
in Vlaanderen waar mensen met
eetstoornissen op een laagdrempe
lige manier terecht kunnen. Tijdens
de paasvakantie fietst deze
vereniging voor een vernieuwend
project in de gezondheidszorg: de
inloopmobiel eetstoornissen.
Jef De Smedt is peter van de fiets
tocht en zal op paasmaandag
meefietsen met zijn VTM-soapteam:
acteurs en actrices uit Familie.
Op zondag 11 april houdt de
fietskaravaan halt in Koksijde.
Wie wil kennismaken met de
vereniging kan dat vanaf 20 u. in de
zaal ’t Oud schooltje, Kerkstraat 20a
in Koksijde-dorp. Gratis toegang.
Het project financieel steunen kan
op de rekening van de Koning
Boudewijnstichting 000-0000004-04,
met vermelding van L81059 AN-BN
vzw Kampenhout.
Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal
aftrekbaar.
Meer info: www.anbn.be

Nieuw
verenigingsboekje klaar!

Jumelagecomité
zoekt kampers !
Het jumelagecomté Oostduinkerke richt een oproep tot
jongeren tussen 14 en 16 jaar om van 13 tot 16 mei deel te
nemen aan het jaarlijkse Vijfstedentreffen dat in 2010 in La
Charité-sur-Loire plaatsvindt. Tijdens dat Vijfstedentreffen
wordt ook elk jaar het spannende Spel zonder Grenzen
gespeeld. Daarvoor zoekt het comité 5 meisjes en 5
jongens die er de Oostduinkerkse eer willen verdedigen.
Enthousiastelingen bezorgen hun gegevens (geslacht, leeftijd,
adres, e-mail en telefoonnummer) aan jumelagesecretaris
Ludo Sallaerts, Koksijdesteenweg 3 in Oostduinkerke
(jumelage.odk@hotmail.com), of aan hoofdmonitor Yvette
Vermote, Helvetiastraat 39 in Koksijde (ma060408@skynet.be).

Er is een nieuwe uitgave klaar
van de brochure “Verenigingen
Koksijde een overzicht”. De dienst
Cultuur wil met deze verzameling
de vele en diverse verenigingen
die Koksijde rijk is, –dit jaar niet
minder dan 155 -, aan het brede
publiek voorstellen.
Van elke vereniging worden
enkele belangrijke gegevens
opgenomen: aard van de club,
doelstellingen, contactgegevens,
enz. Een bijzonder handige gids
om uit dit gevarieerde aanbod
eventueel uw keuze te maken om
een vereniging te vervoegen!
De editie 2010 is gratis te
verkrijgen aan de balie van het
gemeentehuis en in de toeristische
kantoren.

Verenigingen
Koksijde
een overzicht…

2010
Gezocht: logeergezin
Zorg dragen voor iemand
met een beperking bij
jou thuis, af en toe, een
weekend of een week in de
vakantieperiode.
Iets voor jou?
Neem contact op met Pleegzorg
West-Vlaanderen voor meer info.

Pleegzorg West-Vlaanderen
Hoogstraat 98, bus 1 - 8800 Rumbeke
Tel. 051 200 222 of schrijf je in via: info@pleegzorgwestvlaanderen.be
www.pleegzorgwestvlaanderen.be
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Wijzigingen
openingsuren
PWA
Bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), of de
werkwinkel, zijn de openingsuren
gewijzigd. Vanaf 1 april open op
dinsdag en vrijdag van 9 tot 12.30
u. en van 13.30 tot 15 u.
Info: PWA-beambte Inge Laureys,
Koninklijke Baan 161 in Koksijde,
T 058 53 20 77, F 058 53 20 79.

Beter een goeie buur…
Het project buurtbemiddeling is
opgestart op 1 januari 2009. De
bemiddelaars komen tussen bij
(dreigende) conflicten in een
buurt of tussen buren. De bemiddeling gebeurt op basis van
vrijwillige medewerking van alle
partijen. De bemiddelaar gaat
op huisbezoek bij alle partijen,
biedt een luisterend oor en zoekt
actief mee naar mogelijke oplossingen.
De bedoeling is de betrokken
partijen samenbrengen voor een
bemiddelingsgesprek. Tijdens dit
gesprek wordt samen met de
bemiddelaar geprobeerd om de
betrokkenen een andere kijk op
het conflict te geven en wordt
naar een oplossing gezocht.
De soorten overlast waarvoor de
mensen de buurtbemiddelaars
kunnen contacteren zijn: problemen tussen buren of mensen
uit dezelfde buurt, individuele
klachten, overlast aangegeven
door politie en woonmaatschappijen, conflicten met mensen die

aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn.

69 dossiers in 2009
De meeste problemen waarvoor
een dossier werd geopend waren beplanting (vb. overhangende takken, te hoge bomen), pesterijen, dierenoverlast, vuilnis…
De dienst Buurtbemiddeling stelt

Infobrochure Kleuteronderwijs
Op voorstel van schepen
van Onderwijs Herwig Vollon
en in samenwerking met
het Lokaal Overlegplatform
Westkust Basis, heeft het gemeentebestuur een handige
folder (Infobrochure kleuteronderwijs) samengesteld om
ouders wegwijs te maken in
het landschap van het kleuteronderwijs in Koksijde.
De folder bevat een overzicht
van alle Koksijdse scholen die
kleuteronderwijs aanbieden,
acht in totaal. De scholen worden gesitueerd op het gemeentelijk
stratenplan, van elke school worden de adresgegevens meegedeeld
en een luik van de folder geeft algemene uitleg en tips om een goeie
keuze voor deze of gene school te maken. Doelgroep van deze
actie zijn uiteraard de ouders die een 2,5-jarige kleuter hebben,
want dan mag hij/zij naar de kleuterklas. Aldus zendt de dienst
Communicatie deze folder elke maand naar al de ouders die
een kindje hebben dat naar de kleuterklas mag.

vast dat de meeste meldingen in
de maanden maart tot en met
augustus binnenkomen.
Meer info: Buurtbemiddelaars,
Langestraat 85 in Nieuwpoort
(Mieke 0497 67 52 07 / Jochen
0473 89 27 95 / buurtbemiddelaars@gmail.com)

Online leidraad
voor gezinnen
Het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen lanceert
met de steun van de Vlaamse
overheid de website
www.gidsvoorgezinnen.be.
De website bevat duidelijke en
concrete informatie over allerlei
aspecten van het leven in een
gezin. Via links raken (jonge)
gezinnen wegwijs in diensten
die hen kunnen helpen.
Meer info:
Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen,
Huart Hamoirlaan 136,
1030 Schaarbeek,
T 02 240 68 40, www.hig.be

Van 27 maart tot 25 mei in Abdijhoeve Ten Bogaerde

Beelden van Eddy Walrave en
schilderijen van Joël De Rore

Onder de title Dum spiro, spero loopt 27 maart tot 25 mei in de Abdijhoeve Ten Bogaerde een bijzonder boeiende tentoonstelling met beeldhouwwerken van Eddy Walrave en schilderijen van Joel De Rore. Dum spiro,
spero is Latijn en betekent Terwijl ik adem, hoop ik, een wijsheid die aan de Romeinse redenaar Cicero toegeschreven wordt. De expositie is elke weekdag gratis te bezoeken van 14 tot 18 u. Gesloten op maandag.

Joël De Rore
Kunstschilder Joël De Rore (59,
Zwevegem) studeerde aan de Koninklijke academie in Kortrijk, aan
de Ecole des Beaux Arts in Rijsel en
aan het Hoger Rijksinstituut voor
Beeldende Kunst in Anderlecht.

Werken van hem zijn in het bezit
van o.a. het Provinciaal Museum
voor Moderne kunst in Oostende,
het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, de provincie WestVlaanderen, de UFSIA in Antwerpen, het Museumzentrum Paul

Schmitze in Lorsch (Duitsland), en
in veel privéverzamelingen.

Eddy Walrave
De 58-jarige streekgenoot Eddy
Walrave (Adinkerke) is een gevestigde naam in de Belgische
beeldhouwkunst. Hij studeerde
aan de Westhoekacademie in
Koksijde en aan het Hoger Instituut
Sint-Lucas in Gent. Op zijn artistieke
weg werd hij al vele keren onderscheiden, o.m. als laureaat van
de Godecharleprijs 1979 (Brussel),
en van de Internationale Wedstrijd
voor Beeldhouwkunst in Barichara
(Colombia, 1996) en in Montevideo (Uruguay, 1997).
Op een unieke manier verwerkt
Walrave Belgisch blauwsteen
(arduin) tot prachtige beelden.
Zijn sculpturen volgen een ritmiek,
golvende bewegingen die een
heel eigen taal en vorm uitdrukken. De materie krijgt zo prachtige
kleurschakeringen die gaan van
zeer lichtgrijs tot bijna zwart.

Soms verwijzen de golvende bewegingen naar de zee, waar hij zo
dichtbij woont, soms ook drukt zijn
vormentaal zijn eigen persoonlijke
emoties uit. In de loop van de tijd
zijn de beelden verstilde getuigen geworden van tijdloze en
universele emoties, zoals hoop en
wanhoop, verwachting of ontgoocheling, behoefte aan contact of
verstild mysterie.
Meer info: www.eddywalrave.be en
www.joelderore.net

Monniken, zeerobben en konijnen
veroveren ruïneveld Duinenabdij
De afdeling Cultuur en Jeugd pakt van voor- tot najaar 2010 opnieuw
uit met een heel exclusieve tentoonstelling op het domein van het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138! Van 24 april tot 31 oktober wordt het
ruïneveld bevolkt door rode monniken, gigantische zeerobben en
kolossale “dunekeuns”..! De tentoonstelling is een hedendaagse
installatie van het kunstcollectief Cracking Art Group, waarvan de
Oostduinkerkse kunstenaar William Sweetlove lid is.

William Sweetlove
(°1949, Oostende)

In het ruïneveld van de vroegere abdij staan dus vanaf eind april tot
eind oktober volgende installaties: 4 rode monniken van elk 4 m hoog,
20 rode zeehonden, 6 grote en 40 kleine plastic konijnen. Alle dragen ze
een symbolische betekenis die aansluit bij de artistieke en ecologische
visie van de Cracking Art Group.
De monniken verwijzen natuurlijk naar de Cisterciënzers die vele eeuwen
geleden land op zee hebben gewonnen, rijkdom en welvaart hebben
gebracht. Maar wat zal de toekomst brengen? Blijft de zeespiegel stijgen
als de opwarming van de aarde zich doorzet?
De twintig gigantische gekloonde rode (alertheid!) zeehonden (2 m
hoog, 2,20 m lang, 1,20 m breed) spreken in Koksijde tot ons allemaal…
Ze signaleren de nood aan bescherming van hun habitat, een dringend
actueel gegeven.
De zes grote (2,30 m hoog, 2,50 m lang, 1,50 m breed) en veertig kleine (1 m
hoog, 0,90 m lang, 0,40 m breed) plastic konijnen, “dunekeuns”, verwijzen
met een knipoog naar de autarkische economie van de toenmalige
Duinheren. Autarkie wil zeggen “zelfverzorging, zelfvoorziening”, m.a.w. zoals
in een middeleeuwse abdij zelf voor alles instaan (kledij, voeding, energie,
enz.), van niemand of niets afhankelijk zijn…
Samenvattend noemt het kunstcollectief de expo ook een vorm van
PET-therapy. “Pet” is Engels voor zowel “troeteldier” als “plastic”. De expo
roept de toeschouwer dus op tot respect voor de dieren en het milieu:
laat geen plastiek rondslingeren, laat de dieren niet in de steek en draag
zorg voor de toekomst en volgende generaties.
Op z’n minst verrassend, vernieuwend, uitdagend… Ga zeker eens
kijken! Inwoners hebben bovendien gratis toegang tot het Abdijmuseum
Ten Duinen 1138…

is een van die postmodernistische kunstenaars
die de huidige wereld van
kunst en cultuur in vraag stelt,
en dit uitdrukt in controversiële
collages, schilderijen, objecten
of sculpturen. Deze veelzijdige
non-conformist kreeg zijn
artistieke opleiding in Gent.
Zelf was hij leraar aan de
Stedelijke Academie van
Brugge, en gastdocent aan
de universiteiten van Louvainla-Neuve, Gent, en Rotterdam.
Hij maakt de meest
onverwachte assemblages
met plastic voorwerpen en
portretteert “zijn” dierenwereld
in felle, soms schreeuwende
kleuren. Of hij zichzelf bij zijn
creaties au sérieux neemt is
een open vraag, maar zijn
œuvre reflecteert een satirischhumoristische weerspiegeling
van de bekrompenheid van
de huidige tendens in de
kunstwereld.
Hij maakt deel uit van de
internationale Cracking
Art Group, in Biella (Italië).
De kunstenaars van deze
groep werken allemaal met
derivaten van aardolie.
“Cracking art” vond zijn naam
in het scheikundig procédé
waarbij ruwe aardolie
omgezet wordt in synthetisch
materiaal door het “kraken”
van de moleculen.

De Cracking Art is te koop…!
In het kader van deze expo wordt aan belangstellende personen en ondernemingen de kans geboden een of
meer werken van de Cracking Art Group aan te kopen. Hieronder vindt u een overzicht van wat aangekocht
kan worden met de prijzen. Meer info kan u bekomen bij Valerie Vandamme, cultuurfunctionaris beeldende
kunsten, T 058 53 39 57, E valerie.vandamme@koksijde.be.

Cracking Art multiple
(HxLxB) 30 cm x 56 cm x 28,5 cm
e 400*
Rood
Cracking Art Group signaleert een stijging van de zeespiegel door
de opwarming van de planeet. Een actueel thema,verwijzend
naar Kopenhagen 2009. Sinds een 5-tal jaar logeren zeerobben op
het strand in het verlengde van de ruines van de Duinenabdij aan
Ster der Zee. Ze hebben zich aangepast aan de omgeving en het
toerisme. Deze aanwezigheid wijst op de ecologische verandering
en verschuiving van de zeefauna en –flora. De monniken spreken
met 20 gigantische gekloonde rode zeerobben van 2 m hoog.
De multiple-installatie signaleert en symboliseert de nood aan
bescherming van de habitat.

Cracking Art konijn
groot
(HxLxB) 2,30 m x 2,50 m x 1,50 m
e 15.000*
klein
(HxLxB) 1,00 m x 0,90 m x 0,40 m
e 1.500*
Rood, geel, groen, paars, blauw

Souvenirbox
Een stijlvol aandenken met
verrassende inhoud.
e 5,00*

*PROMO ACTIE
VOORINTEKENPRIJZEN
Voorintekenprijs zeerobben en konijnen: bestelling of aankoop
uiterlijk voor 23 mei 2010 geeft u 10 % korting.
Voorintekenprijs multiple: kostprijs €350 bij bestelling
of aankoop voor 23 mei 2010. Bestelformulieren kan u
downloaden op www.tenduinen.be of bekomen bij Valerie
Vandamme.

Cracking Art zeerob
(HxLxB) 2,00 m x 2,20 m x 1,20 m
e 15.000*
Rood

Fototentoonstelling Act of Faith

Nog tot 16 mei loopt in de Campmanszaal in het
Abdijmuseum ten Duinen de interculturele tentoonstelling Act of Faith over geloof en conflict, extase en
exces. Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.
Na een langdurig proces van secularisatie wint religie de
laatste jaren opvallend aan terrein. Van de verkiezingen
in Turkije tot de oorlog in Irak, van de cartoonrel in
Denemarken tot de ophef over een bikinimodel in
Nederland.
De foto-expo Act of Faith vraagt zich af wat de waarheid
is. Mag of moet geloof? Waar ligt de grens tussen

geloven en weten, tussen vrijheid en dogma, tussen
extase en exces? In kritische, liefdevolle, confronterende,
verwonderde, maar nooit onverschillige foto’s geven 130
internationale fotografen een indringend beeld van de
Babylonische spraakverwarring.
De expo is een organisatie van de dienst Internationale
Samenwerking, het Abdijmuseum Ten Duinen en de
vereniging Noorderlicht.
Meer info: T 058 51 08 92, fien.leerman@koksijde.be, info@
tenduinen.be en www.dis.koksijde.be

Actuele visserijfoto’s van Jo Clauwaert
en historische beelden van Albert Rau
Van 2 april tot 20 juni loopt in het Nationaal Visserijmuseum de fototentoonstelling
Het Zweet van de Zee van fotograaf en grafisch ontwerper Jo Clauwaert. Tegelijk
is er ook een confronterende tentoonstelling met historische beelden van Albert
Rau. Op weekdagen toegankelijk van 10 tot 18 u. Tijdens het weekend en op
feestdagen van 14 tot 18 u. Maandag gesloten. Toegang inbegrepen in museumticket.
Voor het boek De laatste boot van Johan Verminnen ging Jo Clauwaert in zee met
het vissersvaartuig O.33 om enkele passages van het vissersleven op beeld te leggen. Hij raakte dusdanig geïnteresseerd voor de visserij in al zijn aspecten dat het zijn
tweede passie werd. In 2007 ontmoette hij auteur Geert Cyriel Tavernier die eerder
voor Theater aan Zee de gedichtencyclus Vuurzee – voor de verdronken visser had
geschreven. Zij gingen 24 maandagen op stap om vissers en vissersvrouwen te interviewen. Jo Clauwaert brengt het vissersbloed in beeld: je voelt hun aders kloppen. Hij
toont de zee als een nooit te stoppen stroom, waar draken dansen, demonen zich
tonen, als het oneindige plein waar vissersdromen wonen.
Meer info: Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke T 058
51 24 68, info@visserijmuseum.be, www.visserijmuseum.be.

Laat uw kunstatelier zien
in Kijk op kunst!
Van de brochure Kijk op Kunst, voor het eerst uitgegeven in 2006, is een nieuwe uitgave in voorbereiding. Deze
brochure geeft een overzicht van alle kunstenaarsateliers
en galerijen in Koksijde. Aan de hand van een opsomming
van alle locaties en praktische informatie krijgt de bezoeker een overzicht op dit unieke patrimonium. Door het
grote succes is deze gids nu aan een herdruk toe.
Oproep
Bent u galerijhouder of kunstenaar die in Koksijde over een
eigen atelier beschikt dat bovendien toegankelijk is voor
het publiek, dan is deze brochure zeker iets voor u.
Voor opname van uw gegevens, neem contact met de
dienst Cultuur, Inge Descamps, T 058 53 34 40 of
cultuur@koksijde.be, vòòr 20 april. De opname in de
brochure is volledig gratis.

Kunstroute Koksijde 2010
uit startblokken
Zoals al vermeld in een vorige editie van Tij-dingen, organiseert de cultuurraad van de zomer een ambitieus artistiek
evenement met de naam Kunstroute Koksijde 2010. Het
project toont werk van Belgische kunstenaars, loopt van
1 juni tot 30 september 2010 en behelst vier aparte delen.
In het deelproject “Beelden Buiten” worden er monumentale sculpturen geplaatst op zorgvuldig uitgekozen locaties,
verspreid over de diverse deelgemeenten. Belangrijke hot
spots zijn de Zeedijk, de Keunekapel, de Sint-Niklaaskerk,
het IWVA-domein, centrum Taf Wallet enz. Het wordt een
boeiende confrontatie tussen klassieke en moderne werken
die de vakantiegangers tot geanimeerde gesprekken
zullen uitnodigen.
In het deelproject “Kunst in Etalages” komen alle mogelijke
disciplines aan bod: schilderijen, kleinere sculpturen, glaskunst, fotografie, juwelen…Heel wat handelszaken hebben
hiervoor al hun medewerking toegezegd.
In Studio Koksijde komt er een expo met werk van diverse
Koksijdse fotografen. In Ster der Zee loopt gedurende vier
maanden een tentoonstelling met werk van cursisten van
de Westhoekacademie. Er werd ook gedacht aan een
tentoonstelling religieuze kunst in de O.L.V.-ter-Duinenkerk.
Ook particulieren kunnen op bepaalde dagen en uren
hun kunstschatten aan het publiek presenteren (“Kunst bij
Particulieren”).
Een bijzondere folder zal de Kunstroute toelichten: een
overzicht van de lopende tentoonstellingen, atelierbezoeken bij Koksijdse kunstenaars, programma’s van de diverse
galerieën, info over de musea enz.
Info: www.kunstroutekoksijde.be

Zin in een
kunstige vakantie?
Van 5 tot 9 april en van 12 tot 16 april
loopt in de gemeentelijke Westhoekacademie de vakantie-academie.
Cursussen schilderen en tekenen met
Svitlana Lyashchuk en beeldhouwen
in steen met Peter Tratsaert.
Het cursusgeld (per week) bedraagt
135 euro (per persoon, per sessie, per
atelier), over te schrijven op rek. nr.
BE 09-091-0127576-50 met vermelding “vakantie-academie 2010”,
de gewenste cursus en periode.
Mogelijkheid tot middagmaal tijdens
de cursusdagen, vooraf te bestellen.
Steen ter plaatse te betalen.
Info: WAK Veurnelaan 109,
T 058 51 65 27 of 0477 79 45 91,
guy.vanbeckevoort@gmail.com

Cursussen in
de bibliotheek
Digitale fotografie
De lessen kleine compacte camera’s vinden plaats
op dinsdagen 20 en 27 april, en op 4 mei, telkens van
13.30 u tot 16 u., kostprijs 8 euro.
De lessen spiegelreflexcamera’s DSLR en grote compacte Power-shot camera’s: donderdagen
22 en 29 april, en 6 mei, telkens van 13.30 tot 16 u.,
kostprijs 12 euro.
U kan inschrijven op de lijst met opgave van uw telefoonnummer. De bieb contacteert u dan in verband
met het merk en type van uw camera.
Aan de hand van de volgorde van inschrijving wordt
u dan medegedeeld welke cursus u kunt volgen.
Het aantal deelnemers per cursus is beperkt, stel uw
inschrijving dus niet uit.
Plant u de aankoop van een digitaal fototoestel, dan
is het nuttig om eerst de cursus (of een eerste les) te
volgen om dan met meer kennis een voor u geschikte
camera te kunnen kopen. Breng steeds de handleiding mee en goed opgeladen batterijen.
Nieuw! Vanaf september start dan een nieuwe reeks
cursussen Basiskennis digitale fotografie en wordt de
reeks uitgebreid met een cursus Adobe Photoshop
Elements 6, 7 of 8 over 3 namiddagen. Daarover meer
in een volgend nummer.
Word opmaak
De cursus vindt plaats op dinsdag 27 april van 13.30
tot 16 u.
voor wie de basiscursus Word al volgde of die al enige
ervaring heeft met het programma Word.
Concreet wordt geleerd een achtergrond invoegen,
tabellen invoegen, documenten beveiligen,
gebruik van tabs, speciale tekens, symbolen
en accenten invoegen, toetsencombinaties.
Kostprijs 4 euro. Plaats: afdeling Beeld
en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).
Voor alle cursussen
gelden volgende regels:
- inschrijven (afd. Beeld
en Geluid)
kan vanaf vrijdag 2 april
- men moet lid zijn de bibliotheek
(gratis in 2010)
- er worden max. 10
deelnemers per cursus
toegelaten
- inschrijvingen zijn pas geldig na betaling

Week van de
Digitale Fotografie
De bibliotheek biedt al geruime tijd cursussen
computer, gsm en digitale camera aan. Maar
2010 is een feestjaar! Daardoor is er nu ook een
Week van de Digitale Fotografie: van 17 tot 21
mei. Tijdens die week zijn er elke namiddag (uitgezonderd op woensdag) van 14 tot 16 u. gratis
praktijkgerichte infosessies (digitale fotografie,
info over je camera, info over de cursussen).
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Tentoonstelling
Land van zand
In april loopt in de bibliotheek de tentoonstelling Land van zand. Zand is er
aan de kust wel genoeg. Met zand kan
je vele dingen doen: strooien, bouwen,
schoonmaken… En wie van ons heeft
nog nooit een zandkasteel gemaakt? In
deze interactieve tentoonstelling kom je
te weten welke soorten zand er bestaan,
welke dieren zich er thuis voelen, hoe
de duinen in de heide ontstaan en wat
knikkers, computers, huizen en duinen
gemeen hebben.

De keuze van
Patricia
Patricia Cuvelier werkt al 3 jaar
als administratief medewerkster in
de bibliotheek. Zij is vooral verantwoordelijk voor de boekverzorging
en de signaturen. Maar Patricia
laat zich ook graag door een goed
boek verleiden. Haar top-10 kan je
in de maand april in de bibliotheek
raadplegen!
Info: Bibliotheek, Casinoplein 10,
koksijde@bibliotheek.be, T 058 53 29 53.

Sanderus’ Verheerlykt
Vlaandren
Antonius Sanderus (1586-1664), kanunnik van Ieper, theoloog
en historicus, liet een omvangrijk oeuvre na. Een van zijn
meesterwerken is de Flandria Illustrata, een historiografisch en
cartografisch werk uit 1641. Het werk kende verschillende
heruitgaven en werd in 1735 ook in het Nederlands uitge
geven onder de titel Verheerlykt Vlaandren.
Vandaag wordt de tekst van Flandria Illustrata als inhoudelijk
weinig objectief beschouwd. Toch wordt de bron vooral
vanwege haar prachtige kaarten en tekeningen gewaardeerd. De gemeentelijk bibliotheek heeft de fotografische
reproductie van de oorspronkelijke uitgaven, uitgegeven bij
De Vries-Brouwers, aangekocht. Het oorspronkelijk in het Latijn
en het Frans geschreven werk bevat de geschiedenis van het
graafschap Vlaanderen in twee prachtige banden. Bovendien
rijkelijk geïllustreerd met kaarten, plattegronden en gravures
van alle belangrijke steden (o.a. een kaart van Veurne), tot de
kleinste gemeenten, gebouwen, kastelen, burchten, en portretten van graven, hoge ambtenaren, geleerde mannen en
adellijke geslachten. Een onmisbaar standaardwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Vlaanderen.

Boeken en cd verkoop
In de paasvakantie, van zaterdag 3 april tot en met
zaterdag 17 april is er in de bibliotheek weer een boekenen cd-verkoop. Boeken en cd’s worden aan democratische
prijzen aangeboden.

Koksijde kids in de bieb!
Clown Poppy komt op zaterdag 10 april van 10.30 tot 12 u. naar de
bibliotheek. Clown Poppy maakt knotsgekke ballonnen-clown-Poppy’s. Hij doet samen met de kids circus- of goocheltoeren en tovert
met zijn dolle fratsen een lach op ieders gezicht!
Clown Poppy maakt voor alle kinderen die een bezoekje
brengen aan de bibliotheek een hele mooie ballon.
Ter herinnering: in 2010 word je gratis lid van de bib!
Ook het ontlenen van boeken is gratis.
Bubbelkes poppentheater verrast op zaterdag 10 april om 14.30
en om 16 u. in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek het jonge
volkje met het poppenspel De vermiste juwelen. In het kasteel van
Koning Framboos spookt het en regelmatig verdwijnen er juwelen
van de koningin. Zou het spook hier iets mee te maken hebben of is
het Bubbelkes beste vriend Gerarke die geldproblemen heeft? Bubbelke, de trouwe secretaris van Koning Framboos, zal het raadsel
oplossen. Een spannend
poppenspel (ca. 35 minuten) voor kinderen vanaf 6 jaar.
Vooraf inschrijven aan de balie van de bieb, Casinoplein 10. Gratis
toegang.

Openbare werken:

Stand van zaken

Omgevingswerken visserijmuseum

N34 tweede en derde fase:
Ster der Zee tot Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half
september 2009 een aanvang en zullen (als het weer
meewil) duren tot maart 2012.
A) De eerste fase (tussen Ster der Zee en Oostende
laan), gestart op 14 september, kant noord, is bij
het verschijnen van dit nummer vernieuwd en weer
definitief open voor het verkeer.
B) De tweede fase (tussen de Bliecklaan en de
Kursaallaan, kant zuid) zal tijdens de paasvakantie
voor het verkeer opengesteld worden. Na de
paasvakantie worden de werken (parkeerstroken en
voetpad) voortgezet. Hiervoor wordt de weg voor
de veiligheid weer afgesloten. Het verkeer wordt
opnieuw via de Bliecklaan omgeleid. Einde van deze
fase voorzien half juni.
C) Kort na de paasvakantie wordt het regenwaterriool met bijkomend bufferstelsel in het gedeelte tussen de Zeepannelaan en de Pannelaan (ter hoogte
van de serviceflats Diga Verde) aangelegd. Hiervoor wordt het verkeer
niet omgeleid. De aanleg van de
fietspaden tussen de Vanhouttelaan
en de Meesjesweg wordt verdaagd
naar volgende winter om het centrum
van Sint-Idesbald in huidig voorjaar niet
te belasten.

Omgevingswerken en
plechtigheid Nationaal
Visserijmuseum
Tegen de start van de paasvakantie zijn alle
noodzakelijke verhardingen gebeurd. Ook het
terras bij het Estaminet In de Peerdevisscher is klaar.
Momenteel rest enkel nog de groenaanleg. Er is weer
normale toegankelijkheid. De feestelijke heropening is
voorzien tijdens het garnaalfeest.

Nochtans wordt eraan gehouden om, ter gelegenheid van de nakende voltooiing van het project, al
een korte plechtigheid te organiseren. Dat zal gebeuren op Witte Donderdag om 17.30 u. Op de kade
zal de vlag gehesen worden, terwijl de gemeentelijke hymne weerklinkt. Een overvliegende See-King
brengt een groet. Op de plaats waar het altaar van
de vroegere kerk stond, wordt een kruis geplant.
Er zal een hoogwerker aanwezig zijn, zodat
liefhebbers een mooie foto kunnen nemen van de aangelegde plattegrond
ALLE INFO:
van de vroegere kerk. Elke aanwewww.koksijde.be/
zige krijgt als aandenken ook een
wegenwerken
baksteen van de windroos (kompas
of ster) die vroeger het binnenplein
VRAGEN?
sierde. Voor verzamelaars beslist een
N34@koksijde.be of
mooi kleinood voor hun collectie
T 058 53 34 35
Oostduinkerkse curiosa. Iedereen welkom.

Spoorvernieuwing tussen Oost
duinkerke en Nieuwpoort-bad
Fase 2: vernieuwen van het zuidspoor tussen de
Barkenstraat en de Paardenvissersweg van 19 april
tot half juni.
De Albert I-laan richting Nieuwpoort wordt volledig
afgezet ter hoogte van de Astridlaan. Het verkeer
wordt afgeleid via de Leopold II-laan.
Aan de andere kant van de werf wordt de Albert
I-laan afgesloten richting Nieuwpoort ter hoogte van
de Noordzeedreef. De oversteek over het tramspoor
blijft afgesloten tijdens de paasvakantie. De oversteek
ter hoogte van de Duinparklaan blijft ook afgesloten
tijdens de paasvakantie. Er wordt wel een doorsteek
voor fietsers en voetgangers voorzien ter hoogte van
beide oversteken. Dit kan enkel tijdens de paasvakan
tie omdat de tram in die periode wel op dubbel spoor
rijdt, en de gewone veiligheidssignalisatie dan geldt.
Wijk Dunepark
(gebied tussen N34 en zee en ten
oosten van Oostduinkerke-bad)
Na de paasvakantie is de wijk Dunepark enkel
bereikbaar via de Albert I-laan vanuit Nieuwpoort.
De wijk kan ook enkel verlaten worden richting
Oostduinkerke-bad. Dit zal in principe duren tot de
doorsteek aan de Duinparklaan weer open is!
Overzicht van de volgende fasen
Fase 3: noordspoor tussen de Paardenvissersstraat
in Oostduinkerke en de IJzerstraat in Nieuwpoort
(van 15 september tot 29 oktober)
Fase 4: zelfde traject maar kant zuid (van 8
november tot 23 december)
Fase 5: vernieuwen van het noordspoor tussen de
Dorlodotlaan en IJslandplein (van 10 januari tot de
paasvakantie 2011)
Fase 6: zelfde traject, kant zuid (van na de paas
vakantie tot 15 juni 2011)

Diverse kleine werken (13)
De uitvoering startte zoals voorzien half november ‘09.
Stand van zaken op 31 maart 2010:
1.
Veurnestraat: afgewerkt.
2.
Moulinstraat: afgewerkt.
3.
Schoolomgeving Fastenaekelslaan: uitvoering
tijdens de zomervakantie.
4.
Pieterlaan: afgewerkt.
5.
Kruispunt Sloepenlaan-Koninginnelaan: aanleg
van een rotonde, uitgesteld tot na de omleiding van de N34. Start van de werken na de
paasvakantie.
6.
Parking Koninginnelaan: heraanleg van parkeerstroken, start na de paasvakantie.
7.
Lucionplein: afgewerkt.
8.
Myriamweg: na de paasvakantie worden de
bermen uitgebroken zodat de aanleg van de
nutsleidingen kan beginnen. Daarna volgt de
heraanleg van het wegdek.
9.
Kunstenaarsstraat: heraanleg van nutsnetten
en het wegdek, uitvoering na de zomer.
10.
Struikenstraat: afgewerkt.
11-13 Arthur Frerelaan, delen van de Schoonverblijfstraat: heraanleg van het wegdek, uitvoering in
het najaar 2010.

Openbare verlichting Zeedijk
Koksijde
Vroeger dan voorzien is de vervanging van de
bestaande palen kunnen aanvatten. De resterende
oude betonnen palen (40 stuks) zijn vervangen door
nieuwe elegante sextant-palen.
De volledige lengte van de Zeedijk tussen Koksijde en
Sint-Idesbald is nu met hetzelfde type palen uitgerust.

Voor fase 5 en 6 zal het verkeer in beide richtingen
beurtelings op de noordkant of de zuidkant geleid
worden.

Rioleringsdossier Strandjutters
laan en naburige straten
In opdracht van de gemeente begon aannemer
NV Vanden Broecke op 4 januari de uitvoering
van weg- en rioleringswerken van het dossier
Strandjutterslaan en naburige straten. De uitvoering
omvat in totaal 100 werkdagen.
Momenteel is men volop bezig met de aanleg en
vervolgens de overkoppeling van de nutsleidingen.
Van zodra alle woningen op de nieuwe netten zijn
aangesloten, vermoedelijk eind april, kan gestart worden
met de afwerking van de weg.
Het gedeelte Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan
wordt naar het najaar verschoven om thans de
toegankelijkheid tot de buurt toch te kunnen
garanderen.

Verlichtingspaal zeedijk

Ter Duinenlaan
Het project omvat de heraanleg
van de Ter Duinenlaan vanaf de
Koninklijke Prinslaan tot aan de
J. Van Buggenhoutlaan incl. de
heraanleg van de Markt en aanleg
van een fietspad tot aan de Gladiolenlaan.
De aannemer start kort vòòr de
paasvakantie met het vellen van
de bomen in de buitenbermen,
zodat deze zone vrijkomt voor de
aanleg van de nieuwe nutsnetten.
De eigenlijke opbraak en aanleg
van de riolering zal na het zomerreces aanvatten.
Op donderdag 6 mei is er om
18.30 u. in de Theaterzaal van
c.c. CasinoKoksijde een infovergadering waar het project en de
planning toegelicht worden.

Pylyserlaan en
Van Maldeghemstraat

Fuchsialaan en
Capucijnenlaan

De nieuwe riolering in het gedeelte
Pylyserlaan vanaf de Westhinderstraat tot de Vissersstraat is ondertussen aangelegd. In dit stuk wordt
nu begonnen met de aanleg van
de nutsleidingen.
In de Van Maldeghemstraat kan
men nu starten met de aanleg van
de riolering. Omstreeks mei zal dan
zowel in dat gedeelte Pylyserlaan
als in de Van Maldeghemstraat
de bovenbouw aangevangen
worden. Einde van deze fase is
voorzien tegen het zomerreces.
Tijdens de zomer wordt er gewerkt
in het gedeelte van het MPI, om
vervolgens na de zomer het deel
aan te vatten naar de Zeelaan
toe. Hopelijk kunnen ook hier de
nutsmaatschappijen de werken
vòòr blijven.

De asfalteringswerken in de Fuchsialaan en de Capucijnenlaan
zullen kort vòòr de paasvakantie
gestart zijn. Eerst vindt het affrezen
van de asfaltlaag plaats, daarna
het op hoogte brengen van de
riooldeksels, om vervolgens de
nieuwe toplaag te gieten.

Meer en
actuele info:
T 058 53 34 35 of
www.koksijde.be/
wegenwerken.

In 2010 is het 150 jaar geleden dat
James Ensor in Oostende werd
geboren. Hij tekende, maakte grafiek en schilderijen en schreef ook
toespraken en muziekstukken. Maar
hij werd vooral bekend als schilder
van maskers. In dit Ensorjaar lopen er
zowel in Oostende, Brussel als Gent
tentoonstellingen rond deze markante kunstenaar.

lezing en bezoek

Lezing
Leraar kunstgeschiedenis Jan Florizoone zal op zaterdag 24 april, om 14
u. in de gaanderij van de Westhoekacademie in Koksijde het leven en
werk van Ensor toelichten. Gratis
toegang. Vooraf reserveren.
Geleid expobezoek
Na de lezing kan ingeschreven worden voor een geleid bezoek aan de
tentoonstelling Bij Ensor op bezoek
in MuZEE in Oostende op zaterdag
8 mei om 14 u. Deze expo is geen
retrospectieve, maar een diepmenselijk verhaal over de kunstenaar die
zijn hart aan Oostende verloor.
Info en inschrijvingen: WAK
Veurnelaan 109, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be,
www.wak.koksijde.be

Een warme dikketruiendag..!
In de vorige editie van Tij-dingen riep de gemeente iedereen op om op vrijdag 12 februari deel te nemen
aan de zesde editie van de dikketruiendag. Deze campagne mikt op eenvoudige maatregelen om energie
te besparen. De twee gemeentelijke basisscholen, beide afdelingen van de vrije basisschool de Ark en de
Rozenkrans namen alvast aan het initiatief deel!

Gemeentelijke basisschool
Koksijde
Alle kleuters uit de 1ste kleuterklas hebben samen
met de leerkrachten, ouders, grootouders een fikse
natuurwandeling gemaakt in de duinen rond de
school. Nadien kreeg iedereen een tas warme soep
aangeboden.

Creativiteit ten top! Na aerobic op de speelplaats
en een warme kop chocolademelk was er voor
elke klas een energievriendelijke activiteit. De
leerlingen werken ook aan een film met de naam
Geef de boodschap door. Opleidingsvorm 2 wil een
poolschool zijn. Iedere klas kreeg een uitdaging om
binnen de tijd uit te voeren. Zo kon elke klas een
pooldier verdienen (= redden).

Gemeentelijke basisschool
Oostduinkerke

Vrije Basisschool de Ark in
Koksijde

Elke klas kwam op de catwalk gewandeld met als
slotmoment een warme groepsknuffel. De kinderen
dansten zich warm en de leerkrachten knuffelden
elkaar. Leuk! In de klas stond de verwarming enkele
graadjes lager… Maar met een dikke trui aan, kon
iedereen er goed tegen!

De Rozenkrans in Oostduinkerke:
Opleidingsvorm 1 van de Rozenkrans organiseerde
een “Kleed je warm, kleed je té gek-wedstrijd!”

De zesdeklassers van de Helvetiastraat namen de
jongere schoolgenoten op sleeptouw en brachten
een voorstelling van Knut de ijsbeer. Klein en groot
beloofden Knut en alle andere poolknuffels om de
broeikasgassen tot een minimum te herleiden. In
de afdeling Bliecklaan maakten de kinderen op
levendige muziek buiten allerlei oefeningen, en in de
grote gymzaal dansten ze van klein tot groot.

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Vanaf 2010 is de gemeente in vijf
nieuwe afvalzones ingedeeld.
Voor sommige inwoners is het
even aanpassen: de ophalingen
kunnen immers op een andere
dag plaatsvinden dan voorheen. U
vindt alle correcte ophaaldata van
uw zone terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij
zodat u uw afval op de juiste dag
aan uw deur plaatst. U vindt de
data ook op de gemeentelijke
website (www.milieu.koksijde.be/
ophaaldata). Hieronder de
ophaaldata voor april.
Zone 1 (rood)
toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-Laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag, donderdag en zaterdag. Opgelet,
belangrijke wijziging: vanaf april
zijn er op zondag geen ophalingen
meer van restafval!
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 1, 15 en
29 april
Papier en karton: dinsdag 6 april
GFT: elke dinsdag

Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerkedorp)
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 14 en
28 april
Papier en karton: vrijdag 9 april
GFT: elke donderdag
Zone 5 (geel)
Wulpen en oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 14 en
28 april
Papier en karton: dinsdag 6 april
GFT: elke vrijdag
Containerpark
Het gemeentelijk containerpark
is gesloten op zaterdag 1 mei,
Dag van de Arbeid.

Zone 2 (groen)
Centraal deel van de badplaatsen, strook onder Koninklijke
Baan / Albert I-Laan
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 1, 15 en
29 april
Papier en karton: woensdag
7 april
GFT: elke dinsdag
Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 2, 16 en
30 april
Papier en karton: donderdag 8
april
GFT: elke woensdag

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond
vòòr de ophaling na 21 u. (ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen de avond vòòr de ophaling
na 21 u. (ophaling tussen 6 en
22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en
8 u.

Actie afvalarm
winkelen: winnaar
van de maand
In de voorbije maand maart
werd de heer Ferdinand
Hubert met de boodschappentas in de hand gespot.
Hij wint hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling wenst
hem van harte proficiat!

Voorstelling op opening bloemenjaarmarkt
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Mooi boek beschrijft zestig jaar
comité Koksijde in de Bloemen
Op paaszaterdag 3 april vindt in de Zeelaan van 10.30 tot 18 u. de bloemenmarkt voor de 59ste maal plaats,
meteen de jaarlijkse start van het nieuwe toeristische seizoen. Het kleurrijke evenement is een organisatie van het
comité Koksijde in de bloemen in samenwerking met het gemeentebestuur. Voor het comité is deze editie wel
bijzonder feestelijk. Op de opening wordt immers het boek voorgesteld 60 jaar bebloemd Koksijde (1948-2008).

6 0 j a a r b e b l o e m d Ko k s i j d e

Auteur van dit historisch overzicht is journalist op rust Willy Moons
die kon rekenen op de medewerking van bloemenveteraan Eduard Leys, hoofd Groendienst Ides Leys, 1ste schepen Jan Loones
en gemeentelijk archivaris Caroline Beele.
Het valt op dat Koksijde de andere kustgemeenten op het vlak
van bebloeming vele jaren voor was! Onder impuls van burgemeester Jacques Van Buggenhout werd het comité immers al
in november 1948 opgericht, dat is tien jaar vòòr de zogeheten
“groene oproep” van het Provinciaal Comité voor Tuinbouw en
Kleinvee naar analeiding van Expo 58.
Samensteller Willy Moons behandelt vervolgens vele aspecten
van groen en bebloemd Koksijde: het ontstaan van het toerisme,
het ontstaan van de beplantingsdienst en de serres (1951), de
bloemenjaarmarkten sinds 1952, de bebloemingswedstrijden, de
praalstoeten, de bloemenbals, de groene projecten van de beplantingsdienst, de (internationale) uitstraling en bekroningen, de
bloementapijten, de daguitstappen en (korte) reizen, enz.
In het woord vooraf schrijven burgemeester Marc Vanden Bussche en 1ste schepen Jan Loones terecht: “Onze gemeente behoort op het terrein van groen en bloem ontegensprekelijk tot de
top van het land. Daarvan getuigt het weelderige palmares van
onderscheidingen dat het comité en de gemeentelijke groendienst kunnen voorleggen. Die lange erelijst bewijst niet alleen de
terechte visie van opeenvolgende besturen, maar tegelijk ook de
onverdroten inzet van personeelsleden en vrijwilligers. Maar anderzijds verraadt dat palmares ook de opdracht en de uitdaging
voor de toekomst: onze gemeente kan in de jaren die komen
geenszins tevreden zijn met minder, Koksijde is het gewoon aan
zichzelf verplicht in de toekomst dezelfde groene integrale kwaliteitszorg na te streven…”
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met talrijke foto’s en documenten uit de oude doos en van vandaag. Te koop (15 euro) bij de
dienst Toerisme.

60 jaar

bebloemd
Koksijde

Bloemenjaarmarkt
De bloemenjaarmarkt in de Zeelaan
op paaszaterdag 3 april van 10.30 tot
18 u. betekent jaarlijks de start van het
nieuwe toeristische seizoen. Geuren en
kleuren doet de Zeelaan in het hartje
van Koksijde-bad waar bloem- en tuinliefhebbers hun inspiratie vinden.

Wedstrijd  ‘Groene Lente  2009’
Onze gemeente mocht weer op het ereschavotje ter gelegen
heid van de wedstrijd “Groene Lente 2009”. Koksijde werd
opnieuw bekroond met “3” bloemensterren voor de smaakvolle
wijze waarop straten en pleinen het voorbije jaar bebloemd
werden. De finale van deze wedstrijd vond plaats in Nieuwpoort
waar 11 van de 48 deelnemende gemeentebesturen de
hoogste bekroning binnenhaalden. Schepen van Groen Jan
Loones en hoofd Groendienst Ides Leys (rechts) en adjunct
diensthoofd Klaas Hinderyckx (links) mochten een zoveelste
bloemenbord met drie bloemensterren in ontvangst nemen.

Biodiversiteit

De gekraagde
roodstaart…
Vorig jaar nestelde een koppel gekraagde
roodstaarten zich in het domein van het
Abdijmuseum Ten Duinen. Feest! De gekraagde
roodstaart is door de oranje onderzijde en zwarte rug
immers een opvallende verschijning. Het zeldzame
paar werd opgemerkt door de veldornithologen van
de natuurvereniging De Roodmus uit Koksijde.
Deze vogelkenners beheren drie natuurrijke gebieden
en hangen ook in particuliere tuinen nestkastjes op.
Misschien ontdekt u ook wel een gekraagde
roodstaart in uw tuin…

2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen
tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Zet
zelf ook je beste beentje voor en doe mee op
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be!

Thuiscomposteren…
iets voor jou?
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseert een cursus thuiscomposteren, zowel voor
beginnelingen als voor composteerders die nog
vragen hebben. De driedelige lessenreeks wordt
gegeven door een ervaren compostmeester.
3 Zaterdag 17 april: 9 tot 12 u., kennismaking met
het abc van thuiscomposteren (gemeentehuis,
Zeelaan 303)
3 Zaterdag 24 april: 10 tot 12 u., rondleiding in een
afvalarm domein in Avelgem
3 Zaterdag 8 mei: 9 tot 12 u., zelf aan de slag, de
praktijk van het thuiscomposteren, demoplaats
containerpark, Veurnestraat 11
Deze cursus, inclusief documentatiemateriaal,
is gratis. Vooraf inschrijven is een must want het
aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven via
compostmeester@ivvo.be of 057 23 08 80.

Infoavond: biodiversiteit
De milieuraden van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort organiseren op donderdag 29 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde
een gratis infoavond over biodiversiteit. Het is een term waar
iedereen de mond van vol heeft, maar maar niet iedereen de
betekenis van kent. Een kenner van Natuurpunt Educatie zal o.m.
op volgende vragen antwoorden: waarom is biodiversiteit en het
behoud ervan belangrijk? Hoeven we wel wakker te liggen van
de uitstervende ijsbeer of een kevertje dat verdwijnt in Maleïsie?
Hoe is het gesteld met de biodiversiteit in onze eigen achtertuin?

Speel niet met gif in huis en tuin
Elke inwoner die tussen 13 en 17 april KGA-afval
binnenbrengt op het containerpark van Koksijde,
wordt beloond met een zakje zaad van OostIndische kers. Dit is een ideale bodembedekker,
die ervoor zorgt dat onkruid geen kans krijgt
(en dat er dus ook geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt hoeven te worden). Dat geschenkje is
een onderdeel van de provinciale campagne
“speel niet langer met gif in huis en tuin” waaraan
uiteraard ook de gemeentebesturen en de
afvalintercommunales meewerken.
Tijdens deze campagne wordt elke burger uitge
nodigd om niet alleen minder (en zelfs liefst geen)
bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken, maar
ook om restjes en/of lege verpakkingen van bestrij
dingsmiddelen naar het containerpark te brengen.
Lege verpakkingen en restanten van dergelijke
middelen zijn Klein Gevaarlijk Afval of KGA.

Tips om gif in huis
en tuin te vermijden…
Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kunt u heel wat bladluizen van
de plant spuiten. In de herfst de aangetaste plantendelen
afknippen. Zo overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant elk
jaar bladluizen? Dan staat hij niet op zijn plaats. Verplant hem
of doe hem weg.

Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of
bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans
door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke
laag compost of houtsnippers van 10 centimeter.

Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere opper
vlakten kunt u een onkruidbrander gebruiken. Brand het
onkruid om de 2 à 3 weken weg. De wortels worden door
vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid
verdwijnt.

Harken bij warm weer
Houd paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig
te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de
losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

Mengsel van gras en klaver
Een nieuw gazon? Informeer bij uw tuincentrum naar een
gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt
op natuurlijke wijze voor bemesting. Zo blijft het gras het hele
jaar door donkergroen. Ook vormen klavertjes en gras een
compacte grasmat waardoor het onkruid amper groeit.

Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers, gieters, enz. Hebt u een
vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Hou
muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en
raamopeningen.

Mos: met of zonder?
Een graspartij in de schaduw zal vaak last hebben van
mos. U kunt het mos laten staan, of het vervangen door een
verharding of door schaduwminnende planten zoals varens,
hosta’s of kamperfoelie.

Tegen slakken

Op dinsdag 27 april vindt om 19.30 u. een gratis
informatieavond over pesticidenvrij tuinieren
plaats bij de afvalintercommunale IVVO,
Bargiestraat 6 in Ieper (T 057 23 08 80).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Neem ook deel aan de campagne “durf
tuinieren zonder” van Velt door een gratis
tuinbordje uit te hangen aan uw huisgevel of
tuinpoortje.
Meer info: www.durftuinierenzonder.be en
www.gifvrij.be.

Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat
ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kunt u weghou
den met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte
eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien,
bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie
zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slak
ken. Richt uw tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te
hangen of door een heg of houtkant aan te planten.

Enkele tips voor als het toch niet zonder
bestrijdingsmiddelen gaat.
- Kies voor het minst schadelijke product. Raadpleeg de
bestrijdingswijzer op www.zonderisgezonder.be
- Met overdosering bereikt u geen beter resultaat.
- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen als het regent of bij hoge
temperaturen. Dan werken ze minder goed.
- Zorg ervoor dat het product niet kan afvloeien naar
waterlopen en riolen

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Alexander Lambert

Oostende, 10 februari
Zoon van Bram en van Ilse
Vandaele uit Koksijde

Anne-Sophie Geselle

HUWELIJKEN

Marc Breem en
Heidi Debusschere,

beiden uit Koksijde - 13 februari

Marten Wissing en
Joëlle Baras, beiden uit

Oostende, 18 februari
Dochter van Marc en
Emmanuelle Deridder uit
Koksijde

Koksijde - 19 februari

Priscilla Mostrey

Pieter Dehaene en
Hannelore Dejonghe,

Veurne, 19 februari
Dochter van Kevin en Deborah
Sempo uit Koksijde

Warre Bernolet

Veurne, 19 februari
Zoon van Karel en Nele Neysens
uit Koksijde

Liam Ait Moussa

Veurne, 21 februari
Zoon van Halim en van Aurdrey
Nowé uit Oostduinkerke

Zoë Vandenberghe

Veurne, 23 februari
Dochter van Didier en van
Aurélie Lazoore uit Koksijde

Jason Rassalle

Halin Zouber en
Genevieve Ngo Djon,

beiden uit Koksijde - 27 februari

beiden uit Koksijde - 27 februari

OVERLIJDENS

51 jaar

Josef Jonckheere

Harold de Smet
58 jaar

Antonia Cloet

88 jaar - echtgenoot van Marie
Coulier

97 jaar - weduwe van Henri
Nowé

56 jaar - echtgenoot van Harry
Benony

84 jaar - echtgenoot van
Denise Desaever

Nadine Oleo
Hilda Stas
79 jaar

Georgette Jonckheere

René Vanhee

Denise Vanden Bulten
77 jaar - weduwe van Henri
Ganseman

85 jaar

Georges Gosselin

60 jaar - echtgenoot van
Marlene Denissen

Irène Deschamps

Greefs Franciscus

Ferdinand Baekelmans

92 jaar - echtgenoot van
Suzanne Duvinage
84 jaar

Robert Boussery

Hertha Cauterman

98 jaar - weduwnaar van Anna
Pays

Robert Van Hyfte

79 jaar - weduwnaar van Maria
Pisane

André Devloo

41 jaar

Gérard Jochems

82 jaar - weduwe van Camiel
Vanbillemont

Léo Smits

66 jaar - echtgenote van
Diederik Valkaert
85 jaar - weduwnaar van
Regina Catrysse
87 jaar - echtgenoot van
Jeanne Merlevede

Maurice Willaert

86 jaar - weduwnaar van
Jeanne Dehaecke

Veurne, 23 februari
Zoon van Jeremy en van Vicky
Van Ammel uit Koksijde

Bjorn Dekindt

Organ Dibrani

Cathérine Lambert

Veurne, 25 februari
Zoon van Mevruz en van
Senaza Maljoku uit Koksijde

Luz Sambas

40 jaar - echtgenoot van Heidi
Descan
44 jaar

Diana Deketelaere
81 jaar

Jean Van Haeren
Kristien Hoet

Simonne Soenen
Frans Reniers

87 jaar - echtgenoot van
Maria Cauwbergs

Anna Van Welde

78 jaar - weduwe van Frans van
Erkel

Lucien Franck

89 jaar - echtgenoot van
Denise Dendonker

80 jaar - weduwnaar van Maria
Sabbe

Angele Cauwenberghs
68 jaar - weduwe van Emile
Jacobs

77 jaar - echtgenoot van Anita
Fonteyne
95 jaar - weduwnaar van
Antoinette Duponcheel

Oscar Desmet
73 jaar

Maria Zwaenepoel

81 jaar - weduwe van Clement
Cusse

Jozef Janssens

85 jaar - weduwnaar van Anna
Vanhoute

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Nicolaï-Gerard - Joseph Nicolaï (°Ukkel) en Yvonne Gerard (°Zaventem) beloofden

elkaar 50 jaar geleden in Brussel (27 februari 1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie
verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 6 maart in het gemeentehuis ontvangen. Joseph was
actief in de verzekeringswereld, Yvonne was 30 jaar onderwijzeres. Het echtpaar heeft twee zonen.

Nieuwe brochure
Lentekriebels 2010
Zin in heel wat fascinerende activiteiten? Haal vliegensvlug de
nieuwe brochure Lentekriebels 2010 bij de dienst Toerisme. In
deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten
van april tot eind juni die in de gemeente plaatsvinden.

Garnaalvissen te
voet en te paard!

Op paasmaandag 5 april trekken de
garnaalvissers te paard om 11.40 u. in
Oostduinkerke in zee. Om 11.15 u. vindt
er ook een garnaalkruiersdemonstratie
van de Spanjaardbank (kruiers te voet)
plaats. Daarna worden de garnalen
gekookt en aan het publiek te koop
aangeboden.De dienst Toerisme beschikt over een gratis flyer met alle data
van de demonstraties van de garnaalvissers te paard en te voet.

Nieuw: rondrit met
toeristentreintje
Tijdens de paasvakantie kan je op zaterdag 3 en 10 april
en op woensdag 7 en 14 april meerijden met het toeristen
treintje. Twee treintjes rijden een parcours in Koksijde/SintIdesbald en in Oostduinkerke met haltes aan de toerisme
kantoren, het Abdijmuseum Ten Duinen, het Nationaal
Visserijmuseum, het bezoekerscentrum Doornpanne en het
Hoge Blekkerbad. Overstappen is mogelijk in Koksijde-bad.
Tickets kosten 1 euro per persoon (dienst Toerisme).

Bedevaart naar
Kapelletje van de
Zalige Idesbaldus
Idesbaldus van der Gracht is de patroon van de vissers,
de landbouwers en de Vlaamse adel. De traditionele
bedevaart naar Baaldjes Kruis vindt plaats op maandag
19 april. Om 14 u. is er een korte plechtigheid in de O.L.V.ter-Duinenkerk. Van daar wordt dan om 14.30 u. in processie
naar het kapelletje van de Zalige Idesbaldus gestapt waar
het Idesbalduslied wordt gezongen.

Internationale
ruilbeurs
De internationale ruilbeurs vindt
plaats op zondag 4 april in de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Van
10 tot 18 u. kunnen verzamelaars van
oude munten, prenten en postzegels
hier zeker hun gading vinden. Vanaf
6 u. is er ook een rommelmarkt op de
parking van de Kerkepannezaal.

Fiets en wandel
voor duurzame handel

Op zaterdag 8 mei organiseren de diensten Internationale Samenwerking van Koksijde, Oostende en
Middelkerke en de jeugddienst van Nieuwpoort een wandel- en fietstocht rond duurzame handel van
Koksijde tot Oostende: Fair Trade aan Zee. Het wordt een prachtige trip, afgewisseld met lekkers uit
duurzame handel.

Niet alleen een (h)eerlijke banaan, maar ook een biologische gekweekte appel of hernieuwbare energiebronnen dragen bij tot een meer duurzame wereld. De titel
Fair Trade Gemeenten geeft aan dat een gemeente en
haar inwoners eerlijke en duurzame handel een warm
hart toedragen en er ook effectief werk van maken.
Praktisch
De wandeling is 30 km lang, de fietstocht 70 km. “Vals
spelen” kan door stukjes met de tram te reizen of een
kleinere tocht aan te vatten via de 3 vertrekplaatsen. Zo
is deze wandeling voor iedereen toegankelijk.
De tocht passeert langs de mooiste plekjes, zoals de Voorduinen, het Hannecartbos, de IJzermonding om zo door

te trekken langsheen de Warandeduinen en Raversijde
langs de kustlijn tot het sportstrand van Oostende.
Er zijn drie startplaatsen: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek tussen 8 en 11 u. (voor de langste afstanden);
Nieuwpoort, vismijn tussen 10 en 13 u.; Middelkerke,
Casino tussen 11 en 14 u
Feestelijk eindpunt op het sportstrand in Oostende
ter hoogte van de surfclub.
Inschrijven: 2 euro, de dag zelf.
Info: dienst Internationale Samenwerking (dIS),
T 058 51 08 92, fien.leerman@koksijde.be

Een dagje uit met de dienst Toerisme!
Sint-Truiden op 20 april

Andere geplande dagtrips

De eerste daguitstap van het
nieuwe seizoen gaat richting naar
Sint-Truiden! Vertrek om 7.00 u op
dinsdag 20 april. Om 11 u. wordt
een bezoek gebracht aan een
fruitbedrijf in het midden van de
bloesems. Daar kan ook een fris
aperitiefje op basis van kersenwijn
met appelstukjes geproefd worden.
Na dit bezoek gaat de uitstap
verder naar het centrum van SintTruiden voor een vrije lunch.
’s Namiddags wordt met de car de
Kataraktroute gereden. Er is tijd om
van lokale lekkernijen te genieten.

De volgende daguitstappen
gaan naar Londen & Greenwich
(vrijdag 7 mei), Duinkerke en Arras
(maandag 31 mei), Canterbury en
tuin “secret gardens” en Sandwich
(dinsdag 8 juni), Parijs (donderdag
17 juni), Kortrijk (donderdag 16
september), Epernay en Reims
(vrijdag 17 december).
Info en inschrijvingen:
dienst Toerisme,
erika.leuridan@koksijde.be,
T 058 51 29 10.

Koksijde 01 klaar voor de vaart!
Het gemeentebestuur heeft een
bootje gekocht om op het kanaal
Veurne-Nieuwpoort en op het
Lokanaal recreatieve tochtjes op
het water mogelijk te maken. Omstreeks Pasen wordt het bootje, dat
Koksijde 01 is gedoopt, ter hoogte
van de Florizoonebrug in Wulpen te
water gelaten.
Om met het bootje te varen hoeft
men geen vaarbewijs te hebben.
Het is immers een elektrisch aangedreven vaartuigje dat niet meer
dan 7 km/h haalt. De bestuurder
moet wel minstens 16 jaar zijn. De
bediening is heel eenvoudig. Er zijn
maar twee hendels: één om de
snelheid te regelen, één om voorof achteruit te varen. De Koksijde
01 biedt plaats aan maximaal 7
opvarenden, die wel verplicht een
zwemvest moeten dragen.
Bij minder goed weer kunnen de
passagiers schuilen onder een
afdakje.
Het gemeentebestuur heeft een
gebruiksovereenkomst afgesloten

met het echtpaar René en Adelheid Van Aeken-Hancke, uitbaters
van de afspanning WielrijdersrustHet dorstige hart, die de Koksijde
01 in concessie zullen verhuren.
De boot ligt ook aangemeerd ter
hoogte van hun zaak. De huurtij-

den zijn vastgesteld op twee uur,
een halve of een hele dag.
Mooie vooruitzichten voor avontuurlijke kanaaltochtjes met familie,
vrienden en kennissen!
Info Wielrijdersrust, T 058 51 60 70

Blotevoetenloop
Op zaterdag 3 april vindt de eerste Blotevoetenloop plaats op het
strand van Oostduinkerke. Deze unieke strandjogging en sponsorloop voor jong en oud is ten voordele van Broederlijk Delen. Stroop je
broekspijpen op voor Bolivië en laat je sponsoren: elke stap telt.
Alle deelnemers verschijnen blootsvoets aan de start bij het openluchtzwembad en finishen op dezelfde plaats. Tussen start en finish
lopen ze, aangemoedigd door hun sponsors, vrienden en voorbij
gangers, het volledige traject op het strand. Je mag dit ludieke
evenement extra in de verf zetten en naast je blote voeten, je leukste
klederdracht uit de kast halen. Hoe gekker, hoe liever!
Praktisch
De kleine Blotevoetenloop: deelnemers tot twaalf jaar bijten om
13.30 u. de spits af en lopen over 1 kilometer super-de-luxe zandstrand van Oostduinkerke. Gratis deelname.
De grote Blotevoetenloop: om 14.15 u. starten de oudere jongeren
en volwassenen; voor hen is vijf kilometer van het strand afgebakend.
Deelname: 6 euro voor jongeren van 12 tot 18 jaar, 8 euro voor volwassenen. Inschrijven via www.broederlijkdelen/evenementen.be

Meer info: T 058 51 08 92, fien.leerman@koksijde.be, info@tenduinen.be en www.dis.koksijde.be of
sportdienst Koksijde, lynn.delanghe@koksijde.be, of Broederlijk Delen, blotevoetenloop@hotmail.com,
T 02 213 04 60.
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De voorbije maand in woord en beeld

01

Eind september was c.c. CasinoKoksijde traditiegetrouw het decor voor het Bal van de Gemeente.
Elk jaar gaat de opbrengst, deze keer 2.716 euro, naar de jeugdafdeling van een Koksijdse
sportvereniging. Deze keer was volleyclub NIVO de gelukkige club. Voorzitter Christophe De Clercq en
enkele bestuursleden van de club kregen de cheque uit handen van burgemeester Marc Vanden Bussche,
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, raadsleden Rita Gantois, Albert Serpieters, VVV ondervoorzitter Ivan
Vancayseele en OCMW-raadslid Lander Van Hove. De overhandiging vond plaats op donderdag 4 maart.

02

Dertig jaar geleden werd in de schoot van het
toenmalig OCMW een turnclub voor senioren gesticht, beter gekend als de Heilgymnastiek 3de leeftijd. Al
dertig jaar lang wordt elke week een uur geturnd onder
leiding van kinesitherapeut Ed Dedrie. Ter gelegenheid
van dit jubileum werd de groep een ontvangst in het
gemeentehuis aangeboden. De burgemeester bracht
bijzondere hulde aan de 90-jarige Georges Delanghe,
boegbeeld en medestichter van de Heilgymnastiek!

03

In het kader van de Dag van het
Deeltijds Kunstonderwijs op 5, 6 en
7 februari organiseerde de gemeentelijke
Westhoekacademie ook een fotozoektocht waaraan 120 kinderen deelnamen.
Winnares werd Amber Barra uit Alveringem
(op de foto onderaan links), met haar
broer en zus. Ze ontvangt als schitterende
prijs een echte schildersezel met toebehoren. Amber volgt tekenacademie in het
filiaal in Alveringem. Verder vlnr mama van
Amber, leerkracht Rein Lapauw, directeur
Els Desmedt, medewerkers Liliane Desaever en Dorien Vandenbussche.
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04

In maart vindt traditioneel de Week van de Vrijwilliger plaats. Het Sociaal Huis nodigde zijn vrijwilligers uit om hen te bedanken voor hun inzet. Na een korte vergadering met een terugblik op het
voorbije jaar volgde een interessant bezoek aan de brandweer en ambulancedienst Koksijde. Vervolgens
werden alle aanwezigen getrakteerd op een natje en een droogje bij een gezellige babbel. De foto toont
de vrijwilligers van de buurtwerking, folderbedeling, kledingbank Camino en de minder mobielen centrale
van het Sociaal Huis, in gezelschap van OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, de dienstverantwoordelijken
Fien Vandooren en Tabitha Mortier. Mevrouw de voorzitter dankte alle vrijwilligers voor hun inzet.
Info over vrijwilligerswerk: fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 31 90, www.sociaalhuiskoksijde.be

Dank aan sponsors strandkuisactie Haïti!
Daar er onder de lokale handelaars zodanig veel enthousiasme was om onze geslaagde strandkuisactie ten voordele van twee haïtiaanse scholen te steunen, slaagden we er de vorige maand niet een
volledige lijst van alle sponsors te publiceren. Hieronder vindt u de opsomming van alle gulle gevers:
van harte bedankt!
Furnibo, Service Club Lions, de orde van de paardenvissers, Gino Tours, Peter Debaets, Agence Notredame, Immo La Terrasse,
Soresma nv, Camping Bloemenduin, Paul Dalle, Hotel Apostroff, Hotel Prince Charles, Immo De Carne, Begrafenisondernemer
Dezutter, BVBA Noa, De Mikke nv, Vincent Vanwalleghem, Agence Triton, Braet nv, Advocatenkantoor Feys Ives bvba, Advocaten
kantoor Dawyndt Dirk bvba, Non-kitsch Group , Peter De Baets, Hof Ter Duinen, Skinn bvba, Accountancy Tanghe –Warreyn, Eyeworks
Film & TV Drama nv, Horeca Koksijde, Koksijds Internationaal Folklorefestival Koksijde, Design Clinic, Restaurant De Normandie,
Restaurant Siska, West-Littoral, De Westhoek, Resto Real, Cado Penel, Westkust Media, Retsuarant Karso, Plantec Stuidiebureau, VOC
Advocaten Heughebaert en Bailleul, Camping De Blekker, Camping Vissershuis, Agence Ultimo, Immo Europe, Rietveldprojects,
BVBA Ch. Lobelle Ir. Studiebureau, Star Plus, Grotherm bvba, 3P Bvba, Fotografie Leerman, Stereo Sonic Sound & Light, Fietsen
Calimero - BVBA Zeeparadijs, De Zandvoetjes, Bodice Lingerie, Tearoom ’t Zand, Advocaat Rik Depovere, BMW Westcars, Himpe
nv, Brouwerij Houtsaeger, Index nv, IWVA, Lazoore Erik, Boussemaere Frederik, Lavaert bvba, Vandaele Robbie bvba, Covemaeker
nv, Freddy Desmet, Mobilmat nv, MinO, Drukkerij Pattyn, AXA nv, RSK bvba, Rabay Jo, Pieko Bello, t Eindeloos Begin, Optiek Baes,
t Blekkertje, Canoen Optics, Wijnen Weber, Jo Ruga, Dokter Kyndt, Dokter Luc Vanvooren, Dokter Bruls, Dokter Cortens, Tandarts
Paul Verlinden, bvba Jan Dewulf, Hotel La Pépinière, Hotel Vieren, Apropos, Aspeslagh Multimedia, Kantoor Beernaert bvba,
Restaurant Beukenhof, De Abdij, Electro Christophe d’Alleine, Jurgen Vanneste, Adocaat Kristiaan Vandenbussche, Osteopaat Bart
Pieters, Bvba advocaat Laurent Proot, Bvba Dokter Hein Van Moen, Bvba Jan Dewulf, Camping Blekkerdal, Camping Noordduinen,
Agence Deramoudt, bvba Immo Woestijn, nv Van Maldeghem, Bvba Immotions, Immo Deschrijver, Immo Koksijde, Wuestenbergs &
Pattyn, Immo Decuypere, Dierenarts Debakker, Storme Bikes, Restaurant Ten Bogaerde, Vanheule Sport, Mitchini, Spelleplekke, nv
Betoncentrale en Bouwmaterialen Blomme, Immo Thalassa, Stichting Kunstboek, Dierenarts Karel Crabbé, Bureaushop Chris Cailliau,
De Nieuwe Gouden Spade, Boekhandel De Raaklijn, Schoenen Albert, Apotheek Anne Saelen, Dixmuda, Francesco Forgione
Accesoires, Toilettage Sparks, Restaurant Alizé, Capitt, Normandie kaasspecialist, Archeon Travel, Banana Moon, Kramiekske,
Vistraiteur Pass”Vitt, Coiffure Zazou, Herma, Van Santen Veronique, De Polder Cowboys, Restaurant De Lanterfanter, Vleeshandel
Rommelaere, Dagbladhandel Do Re Mi, Dianor, Frituur Bonbini, t Frietje, Cafetaria Hoge Blekkerbad, Slagerij Dirk, Fine Fleur, Madou
Vandromme Accountancy, Koekenhuisje ‘t Zwart Schaap, Demuysere Henri, Paris Londres, Artiflora, Fotograaf Peter Blanckaert,
Chocolaterie/confiserie tante Jessy, de Rubault juweliers, Kariss schoenen, fietsen Mahieu, De Karavaan, Dokter Cleeren, CasselmanDe Witte, Debaets-Troonbeeckx, Van Den Broeck Christine, Jos Boons, Rik Stekelorum, Joeri Stekelorum, Van Cayseele–David, Albert
Serpieters, Fré Devos, Stephanie Anseeuw, Luc Deltombe.

Sport overdag
Het programma Sport Overdag in de
sporthal van Koksijde-dorp loopt nog
tot en met 7 mei. Elke vrijdag (niet
tijdens de schoolvakanties) kunnen
dames en heren zich sportief uitleven
tijdens de lessen conditiegymnastiek
(10.30–11.30 u.), tennis en tafeltennis
(13.45–14.45 u.), tafeltennis (13.45–
15.45 u.), tafeltennis en badminton
(14.45–15.45 u.). Deelnemen kost 1,50
euro per voor- of namiddag (sportmateriaal en verzekering inbegrepen).

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert voor de 11de maal minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het lager onderwijs uit Koksijde.
Het tornooi start om 13.30 u. en wordt gespeeld in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Volgend schema werd opgesteld:
2de graad op woensdag 28 april, 1ste graad op woensdag 19
mei, 3de graad op woensdag 5 mei. Zowel jongens als meisjes
kunnen deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven. Meer info bij de turnleerkracht van de school.

11de petanque
tornooi voor
senioren

Laatste kans voor
paassportkamp
Op donderdag 27 mei organiseert de
sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren op de binnenpistes
van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u en
wordt gespeeld met vaste tripletten. Alle
deelnemers ontvangen een aandenken,
deelnemen is gratis. Inschrijven kan op de
sportdienst tot 21 mei.

Cursus
Nordic  Walking
Het Nordic Fitness Center West-Vlaanderen van Greet Ostyn organiseert
opnieuw een beginnerscursus Nordic
Walking op zaterdag 10, 17 en 24 april
en 8 mei. Afspraak is steeds om 10 u.
aan het bezoekerscentrum Doorpanne. De lessen duren tot 12 u. Voor de 4
lessen wordt 55 euro aangerekend.
Info en inschrijven:
chantal.loones@telenet.be,
T 058 51 98 08 of bij Greet Ostyn,
T 0494 71 73 12, greet.ostyn@skynet.be

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april organiseert de
sportdienst i.s.m. de sportraad het jaarlijkse paassportkamp
voor jongens en meisjes van het 3de tot het 6de leerjaar.
Dagelijkse afspraak in de sporthal Hazebeek van 9 tot 16 u.
Deelnemen kost 55 euro (sportmateriaal, verzekering,
verplaatsingen, een unieke T-shirt en dagelijks een drankje
inbegrepen).
Inschrijven kan enkel bij de sportdienst of via www.sport.
koksijde.be en is pas definitief na betaling. Het voorleggen
van een zwembrevet van minstens 50 m is een vereiste om
te kunnen deelnemen.
Wat staat er op stapel? Kajak, tafeltennis, rafttocht, kiten
(enkel voor de jongsten), zeilwagenrijden (enkel voor de oudsten), avonturenparcours op de Basis Koksijde, schermen,…

Holadiejee, we ruiken de zee!
Ook in 2010 neemt onze gemeente deel aan de Week van de Zee, voor de 14de maal al. . Naast het toeristische luik biedt de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling samen met bezoekerscentra De Doornpanne, De
Nachtegaal, Nationaal Visserijmuseum, Seastar, bibliotheek en talrijke natuurgidsen en zee-animatoren, de
Koksijdse scholen een vloed van activiteiten. De meeste daarvan vinden plaats tussen 23 april en 9 mei en
tijdens de laatste week van mei voor het buitengewoon onderwijs.
Dit jaar is het thema “NEUZEN aan
Zee”. Ruiken staat dus centraal.
Zeelucht is meer dan het aanwezige
zout in de lucht. Heel wat gassen
verspreiden zich vanuit het zeewater
tot in de lucht, waaronder nogal wat
substanties afkomstig van microscopisch kleine algen.
Ook in de duinen staan heel wat
planten die je neus aangenaam
kunnen prikkelen. Hiervoor komen
Duinroosje, Egelantier, Grote tijm,...

zeker in aanmerking. Minder aangename geuren zijn het Kruipend stalkruid. Ruiken kan ook onder water!
Denken we maar aan aaseters zoals
de garnaal of krab. Een vis heeft
wel degelijk een neus, alleen zie je
hem niet. Die zit verborgen in zijn
kop. Als je een vis goed bekijkt, zie
je voor of boven de ogen een paar
gaatjes op zijn kop, meestal met
een soort flapje. Die gaatjes staan in
verbinding met een holte waarin het
eigenlijke reukorgaan zit.

Leerlingen kunnen ook de smaak
op scherp zetten. Op vrijdag 23
april (Goede Visdag) staat er een
duurzame vissoort op het menu in de
schoolrefter.
Over fauna en flora van duin, strand
en de laagwaterstrook zijn handige
gidsjes te koop bij de dienst Toerisme:
Strandvondsten van Gravelines tot
Nieuwpoort en Bloemen en duinen
van Gravelines tot Nieuwpoort.

Programma
Week  van  de  zee

Zaterdag 1 mei

tram: Koksijde-bad

3 9 tot 10.30 u. Zeedijk Sint-Idesbald t.h.v. het toerismekantoor, “Op stap met de garnaalkruiers van
de Spanjaardbank en natuurgids”. De garnalen
worden gekookt en aan het publiek aangeboden! Gratis deelname, laarzen zijn aan te raden.
Afstapplaats tram: Sint-Idesbald.

3 14 tot 18 u. Koksijde-bad, toerismekantoor in de
Westendestraat, huifkartocht (doorlopend), op
stap met de huifkar van paardenvissers Johan of
Dominiek. Gratis deelname. Afstapplaats tram:
Koksijde-bad

3 14.30 u. Sint-André (parking einde G. Scottlaan),
duinenwandeling. Op verkenning naar schatten
op het strand en speuren naar het jonge groen in
de duinen. Gratis deelname. Afstapplaats tram:
G.Scottlaan op de wijk Sint-André tussen Oostduinkerke en Koksijde

3 9.30 u. tot 11 u., Zeedijk Sint-Idesbald t.h.v. het
toerismekantoor, “Op stap met de garnaalkruiers van de Spanjaardbank en natuurgids”. De
garnalen worden gekookt en aan het publiek
aangeboden! Gratis deelname, laarzen zijn aan
te raden. Afstapplaats tram: Sint-Idesbald.

Zaterdag 1 en zondag 2 mei
3 14 tot 16 u. Koksijde-bad, strand t.h.v. de horloge,
windpainting. Zand, krijt, zee en wind… Met fijngemalen krijt in verschillende kleuren en een gewone
koffiefilter worden tekeningen en/of woordjes in
het zand gevormd. Gratis deelname. Afstapplaats

Zondag 2 mei

3 14.30 u., J.Van Buggenhoutlaan t.h.v. de ZuidAbdijmolen, duinenwandeling, “De duinen in
bloei…ruik en herken de bloeiende struiken langs
het duinpad!” Gratis deelname. Afstapplaats
tram: Ster der Zee.
Info: dienst Toerisme Koksijde T 058 51 29 10
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Ontdek hoe cool
Koksijde is voor kids!
De paasvakantie wordt ongetwijfeld een absolute topper voor de kinderen. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 april zal
hartje Koksijde-bad omgetoverd worden in het gratis Kinderparadijs Koksijde Kids.

Zowel op vrijdag 9 als op zaterdag 10 april wordt de
Zeelaan, het Theaterplein voor het gemeentehuis en
het achterliggende Casinoplein in Koksijde-bad een
grandioos speeldorp. Op beide dagen, van 10.30 tot
18 u., kunnen de kinderen zich uitleven op de vele
attracties, zowel voor de allerkleinsten als voor de tieners.
Het Theaterplein voor het gemeentehuis wordt een
echt kleuterdorp met springkastelen, fietsjes voor de
allerkleinsten, ballenbad, klauterparcours. Er zijn ook
diverse gratis grimestanden. In de Zeelaan zorgen de
vele opblaasbare attracties voor uren speelplezier. Men
kan er naar hartelust springen op de springkastelen,
er is een speelbed voor de kleuters, een echte
speeltrein van maar liefst 25 meter lang, een jungle
run, een opblaasbare klimtoren en de superman
glijbaan. Ook de kindercarrousel en kinderzweefmolen
ontbreken niet en in de Samson-bus kan je een heel
avonturenparcours afleggen. Of beleef dolle pret op
de verschillende gekke fietsen of trek gekke bekken
voor de lachspiegels! Op het Casinoplein kan je

echte circustechnieken aanleren of probeer je je
tegenstander te verslaan bij de reuzegezelschapspelen.
Maar ook de coole rakkers en meiden komen zeker aan
hun trekken: er zijn mega trampolines, er is een klimmuur
met vier klimbanen, een blindloopparcours en een
benji-run. Probeer je evenwicht te houden op het rodeo
surfboard of tel het aantal loopings dat je kan maken
op de space-bikes. Al deze attracties zijn bovendien
gratis toegankelijk!
Wie zich wil wagen aan een superspannende
lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal van
het c.c. CasinoKoksijde, waar je tijdens Koksijde Kids in
een spannend decor je tegenspelers kan uitschakelen
met een laser-gun. De lasershooting gebeurt in groepjes
van 10 spelers, vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
Men dient zich hiervoor ter plaatse aan te melden. Voor
de lasergame betaal je slechts 1 euro per persoon.
Info: Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, T 058 51 29 10 –
F 058 53 21 22 – E toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be
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Vragen?
Jin helpt je ervan af.
Op zoek naar een
vakantiejob?
Over een paar maanden is het weer vakantie. Dé gelegenheid om als student een centje bij te verdienen. Maar ben je
wel genoeg geïnformeerd? De wetgeving voor jobstudenten wijzigt regelmatig. Informeer je dus om te weten hoe de
vork juist aan de steel zit. Zo voorkom je teleurstellingen of
een slechte vakantiejob.
Nuttige mailadressen en websites zijn:
publi@meta.fgov.be, www.meta.fgov.be,
jobwerking@jeugdnetwerk.be, www.jobwerking.be,
info@abvvjongeren.be; www.abvvjongeren.be,
aclvb@aclvb.be, www.aclvb.be,
jongeren@acv-csc.be, www.acv-jongeren.be.

Kinderfilm
Jeugdhuis de PIT brengt op donder
dag 8 april om 14.30 u. de kinderfilm
Alvin en de chipmunks 2, het vervolg
op de succesvolle familiefilm. De
eekhoorns Alvin, Simon en Theodore
krijgen het lastig met enkele felle
meisjes.
Tickets 2,50 euro. Reserveren kan via
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Jeugdbeleidsplan
2011-2013: een update
De stuurgroep heeft al vier vergaderingen achter de rug.
De algemene doelstellingen werden eind februari bepaald.
Die kun je al lezen op de website: www.jeugd.koksijde.be.
Doorklikken naar beleidsplannen.
Het uitwerken van de concrete doelstellingen en acties zit in de
eindfase. Dat zijn de meest zichtbare stukken van een beleidsplan.
Heb je zelf een idee? Laat het weten!
Meer info: jocdepit@koksijde.be.

EHBO-cursus
Uitstap naar
skatepark Zumiez
Op maandag 12 april trekt de jeugd
dienst opnieuw naar het indoor skate
paradijs Zumiez in Wevelgem.
De bus vertrekt om 13.15 uur aan JOC de
PIT. Beginners zullen wat moeite hebben
om alle obstakels te kunnen nemen.
Maar voor gevorderden is Zumiez een
droom.
Vooraf inschrijven:
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
Deelnameprijs 5 euro.

De jaarlijkse EHBO-cursus vindt plaats op zaterdag 17 april van
14 tot 18 u. De cursus was oorspronkelijk bedoeld voor jeugdwerkers, maar ook andere jongeren mogen deelnemen. In een
namiddag krijg je de basis van EHBO (gratis) aangeleerd.
Meer info en inschrijven: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Kleuteranimatie  
Lentekriebels
JOC de PIT heeft een aanbod voor de allerkleinsten uitgewerkt.
Op woensdag 14 april vindt de tweede sessie van het voorjaar
plaats. Het thema is “kriebels”. De lente is immers in het land.
De workshop start om 13.45 u. en duurt tot 16 u. Voor kindjes
van 4 en 5 jaar.

In  concert:  de  Muzebands
De bands uit de repetitieruimtes van de Muze tonen op 10
april wat ze in huis hebben. Elke band speelt een half uur.
Tussendoor draaien de huisdj’s van de PIT plaatjes. Toegang
4 euro, aanvang om 18 u. Vroege vogels krijgen een
paasei!
Op de scène: Sister Slammer (www.myspace.com/
sisterslammer), G.O.D. (www.myspace.com/godgrinds),
Evil Toys (www.myspace.com), Moonwolf (www.moonwolf.
com), Just as June (www.myspace.com/justasjune), Vaulted Needles, Soundwall en Huana. Dezelfde dag vindt ook
de finale van de cursus geluidstechnieken plaats.
Wekelijks maken een tiental bands gebruik van de repetitieruimtes van de Muze. Naast repetitieruimtes biedt de
Muze ook muzieklessen, workshops en concerten aan. Een
paar muzikanten uit die bands zijn ondertussen muziekleraar
geworden. Zo is de cirkel rond…

Theaterkriebels
met Leporello!
Aperitiefconcert met
folkgroep Folgazàn
Op paasmaandag 5 april organiseren de tien
Davidsfondsafdelingen van de Westhoek om 11 u.
in zaal Witte Burg een aperitiefconcert met de folkgroep Folgazán. Het is meteen het 25ste aperitiefconcert van de afdeling Oostduinkerke-Wulpen.
De andere afdelingen van de regio hielden eraan
dit jubileum mee te organiseren.

Folgazán is een popfolkgroep die ver buiten de
lijnen van de traditionele folkmuziek kleurt. Met
een ruime bezetting waarin naast fluit, viool, accordeon en piano ook nadrukkelijk plaats is voor
elektrische en akoestische gitaar, basgitaar en
drums mengt de groep moeiteloos elementen uit
de hedendaagse pop en rock met typische Ierse
tunes en andere Keltische invloeden.
Folgazán is Galicisch en betekent “een persoon
die met verlof is, die zalig niets doet”. De groep
telt zes geschoolde musici wat zorgt voor verrassende invloeden in eigen composities en arrangementen. Hun programma heet “Invading from
the West” en bevat hoofdzakelijk eigen werk.
Toegang bedraagt 6 euro add / 5 euro leden,
CJP en 55+ / 2 euro, kinderen <12 jaar / 5 euro in
vvk bij de DF-bestuursleden,
T 058 51 49 20, paul.depondt1@telenet.be, of
toerismekantoor Astridplein in Oostduinkerke.
Meer info:,www.folgazan.eu

Kriebelt het altijd een beetje als je een bekende
acteur aan het werk ziet. Wil je graag enkele pasjes zetten in de theaterwereld? Misschien heeft
c.c. CasinoKoksijde dan wel iets voor jou: twee
voorstellingen en een workshop met Ensemble
Leporello op zondag 25 april.
Ensemble Leporello is een buitenbeentje in het
Belgische theaterlandschap. Het groepeert
Vlaamse, Waalse en buitenlandse podiumkunstenaars en is een reizend gezelschap. De decorloze
theaterproducties houden het midden tussen
muziek-, tekst- en danstheater. Ensemble Leporello staat voor totaaltheater van vlees en bloed,
waarbij replieken, taferelen en bedrijven op een
muzikaal-ritmische manier worden gestileerd.
Drie uur workshop
Eind april focust het c.c. CasinoKoksijde een
weekend lang op Ensemble Leporello. Naast
twee theatervoorstellingen krijg je de kans om
een 3 uur durende workshop te volgen waarin
Dirk Opstaele en Katja Pire je enkele basistechnieken aanleren. Dirk is artistiek leider van het
gezelschap, Katja Pire is choreografe, danseres en dansdocent. Echte professionals! Op de
manier waarop Ensemble Leporello zich al 25 jaar
profileert, zullen eenvoudige tekst, bewegingen
en muziek gecombineerd worden.
Deze workshop vindt plaats op zondag 25 april
van 10 tot 13 u. Tickets kosten 15 euro. Een lunch
en ticket voor de voorstelling Beestenbende zijn
inbegrepen.
Meer info: T 058 53 29 99

Xbeach brengt Milk Inc op 30 april
in Focus on the 90’s op Kerkplein
Xbeach Koksijde organiseert op vrijdag 30 april van 20 tot 3 u. op het Kerkplein in Koksijde-bad het grote
evenement Focus on the 90’s. Aan dit zang- en dansfestival nemen niet minder dan zeven groepen en dj’s deel,
waaronder het populaire Milk Inc dat het Antwerpse Sportpaleis deed vollopen. Ook de knotsgekke Da Boy
Tommy en Da Rick maken er een feest van de dansarbeid van.
rassen met een leuke extra voor de
tolerante houding en het begrip. Uiteraard zijn alle buurtbewoners van
harte welkom. Feesten is tenslotte
van alle leeftijden!”
XBeach probeert steeds de tips van
het gemeentebestuur, de politie en
buurtbemiddelaars indachtig te zijn.
In die zin wordt het sluitingsuur niet
verlaat maar wordt het openingsuur
vervroegd. Dat is op vorige edities
al in de praktijk omgezet. Milk Inc als
topper wordt in die visie ook om
22 u. geplaatst.

Na een overvolle Witte Burg in de
vorige editie, was Elwin Van Herck
van XBeach genoodzaakt op zoek
te gaan naar een nieuwe locatie.
Uiteindelijk werd geopteerd voor
het Kerkplein van Koksijdebad. Daar
kan men partytenten herbergen en
een fietsparking maken. Er zijn voldoende parkeerfaciliteiten met het
Marktplein om de hoek. De locatie
beantwoordt ook aan alle veiligheidsvoorschriften.

Elwin Van Herck: “Uiteraard hopen
we op eenmalig begrip van de
buurtbewoners voor de eventuele
overlast. We plaatsen geluidsdempende containers, er komt een gerichte klankset met specifieke richtpunten, alle feestneuzen moeten
binnen de hermetisch afgesloten
fuiflocatie blijven en er zullen voldoende stewards aanwezig zijn. Net
als bij onze andere evenementen
zullen we de buurtbewoners ver-

Programma
* ROOM 1: Ambiance met een
cocktail van alle bekende 90s hits.
20 u. Nicolas / 21 u. Thomas Artois
(Pi-nuts, Viking) / 22 u. MILK INC /
23.15 u. Dj God (Pi-nuts, Xbeach) /
00.30 u. DA BOY TOMMY & DA RICK
/ 2 u. Deux Saints Tropicaux (tot 3 u.)
* ROOM 2: R&B van de jaren negentig met Dj Duuub (Decadance,
Coolsweat).
Tickets: 13 euro in vvk (toerisme
Koksijde, Maschi’s en alle Brooklyn
winkels), 16 euro add
Xbeach zoekt vrijwilligers, jong en
oud, voor zijn projecten: contact
info@xbeach.be

Gemeentelijke harmonie: fluitend de lente in!
De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie organiseert op
zaterdag 17 april in samenwerking met het feestcomité
van Sint-Idesbald zijn lenteconcert in de kerk in SintIdesbald. Het concert staat in het teken van de viering
60 jaar harmonie en 20 jaar dirigent Luc Note. Sommige
stukken in het programma zetten dan ook een stapje
terug in de tijd. Het concert vangt aan om 19 u., en de
toegang is gratis. Na het concert biedt het feestcomité
een receptie aan in de parochiezaal naast de kerk.
Naast het lenteconcert plant de harmonie nog tal van
activiteiten om zijn 60-jarig bestaan en het 20-jarig dirigentschap van Luc de nodige luister bij te zetten.

Begijn Le Bleu vertelt…

Een humoristisch en bevreemdend pareltje
Begijn Le Bleu is geen stand up comedian. Hij ziet zichzelf eerder als een verteller. Hij staat binnenkort tien
jaar op de planken, helemaal niet evident voor iemand die voor zichzelf een nogal eigenzinnig parcours
uitstippelde. Begijn Le Bleu: op donderdag 22 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde met Flamingo’s in de polder.
T-d: “Je hebt met De prins het Camerettenfestival gewonnen in Rotterdam, een toonaangevend cabaretconcours in Nederland. Toch ben je niet bekend bij het
grote publiek.”
Begijn: “Ik ben geen BV of idool. Dat heeft voor- en
nadelen. In ieder geval wil ik mij blijven realiseren dat
er schouwburgen zijn die mij boeken en dat er een
publiek bestaat dat risico’s wil nemen. Een publiek dat,
zoals Bart Peeters het ooit zei, een parkeerplaats moet
zoeken, een babysit moet aanspreken en kaarten heeft
besproken. En dat allemaal voor mijn voorstelling, waar
ze zich vaak geen idee van kunnen vormen. Dat is niet
vanzelfsprekend in tijden van idolatrie en massaconsumptie. Ik kan van mijn voorstellingen leven en dat is
altijd een doelstelling geweest, maar je speelt natuurlijk
het liefste voor een volle zaal.”
T-d: “Hoe zie je jezelf verder evolueren? Ben je nu al
bezig met alweer nieuwe ideeën of sleutel je nog aan
Flamingo’s?
“Begijn Le Bleu” is onder verscheidene noemers vat
baar. Door z’n deelname aan Humorologie zat hij in het
schuitje van de comedians, daarna werd hij conferencier en nu blijkt hij zowaar een “verhalenverteller” te zijn.
Begijn: “Humor is altijd mijn ding geweest. Het geeft
voldoening om een publiek aan het lachen te brengen,
maar gaandeweg wilde ik ook mijn liefde voor verhalen
in mijn voorstellingen kwijt. Eerst was het een prettig kader, een soort houvast waarin ik mijn humor kwijt kon. Het
verhaal wordt echter steeds belangrijker voor mij. Humor
wordt dan meer het middel om je doel te bereiken. En
dat probeer ik te doen op mijn eigen wijze. Ik hou zelf
ook niet zo van die hokjes; neem twintig verhalenvertellers en je hebt twintig unieke voorstellingen. Mijn voorstelling onderscheidt zich door mijn typetjes, mijn vrij fysieke
manier van vertellen, enfin Begijn Le Bleu, dus. Laten we
hetgeen ik doe “verhalend cabaret” noemen.”
Tijdingen: In De prins op het witte paard speelde je
een behoorlijk maf typetje, dat doet denken aan een
bijna-karikatuur. Kunnen we ook nu weer zo’n figuur
verwachten?”
Begijn: “Nee, de verleiding was groot en zulke types
zitten ook in mijn hoofd, maar ik vond de tijd niet binnen
mijn verhaal om zo’n rare vogel neer te zetten. Het was
niet functioneel genoeg. De types in Flamingo’s zijn volkser maar daarom niet minder humoristisch of tragisch. Ze
zitten dichter op je vel omdat ze herkenbaarder zijn. Het
was trouwens tijd om Tino Schietekat los te laten. Ik wil
niet voor de rest van mijn leven Tino spelen.”

Begijn: “Er zijn nog een aantal ideeën die ik wil uitwerken. Ik hou van figurentheater, dus daar wil ik nog werk
van maken, solo of in groep, afhankelijk van wat er zich
aandient. Verder zoek ik samen met Alain Pringels naar
een gepaste theatertekst om binnen afzienbare tijd op
de planken te brengen en mijn nieuwe humorvoorstelling heb ik in een heel ruwe vorm al op papier. Die voorstelling is voor het najaar van 2010 en dat zal er sneller
zijn dan ik dacht.”
(Vrije overname uit de website van Begijn)
Info: www.begijnlebleu.be - tickets: 9,00 - 10, 20 -12,00 euro.

In concert:
as hard as it gets
Vrijdag 23 april wordt een verwenavond voor de
liefhebbers van het hardere werk. Dark Sensation
en Resistance zijn de leveranciers van dienst. De Pit
wordt weer een “mosh pit”.
Dark sensation (metal/death metal/thrash,
www.myspace.com/darksensationtheband): in
september 2009 bracht de groep hun debuut
Trendkill uit.
Resistance (death metal/hard core): afkomstig uit
Wallonië. Terug in de PIT voor meer.
Toegang 4 euro. De eerste band speelt om 21 u.

Erfgoeddag op 25 april 2010

.

Over feit en fictie, geloof en bijgeloof

Op zondag 25 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats.
Thema dit jaar is “fake”, vooral dan in de betekenis van geloof en
bijgeloof, feit en fictie. Genoeg stof voor de dienst Cultuur, 5-art,
de archiefdienst en de gemeentelijke musea om een gevarieerd
erfgoeddagprogramma aan te bieden. Alle activiteiten op
erfgoeddag zijn volledig gratis, evenals de toegang tot de beide
musea.
“Fake” betekent “vals, onecht”. Maar zijn dit abstracte
begrippen? In vroegere tijden waren de mensen
meer bijgelovig als nu. Gezien het gebrek aan
communicatiemiddelen en gezondheidszorg
werden mensen vaker geconfronteerd met
misverstanden en zelfs met de dood. Onze
voorvaderen die op IJsland vaarden waren héél
bijgelovig. Ze geloofden in spookschepen, sirenes,
heksen en wangedrochten. Men zocht vaak houvast bij
positieve voortekens. Daartegenover stond het geloof
dat in onze streken door de monniken en abten van
de Abdij Ten Duinen werd uitgedragen. Maar ook over
het leven van deze kloosterlingen bestonden héél wat
verhalen. Waarheid of fictie?

Gemeentehuis (Zeelaan 303)
10-18 u. tentoonstelling “Van eeuwige kruier tot Bella
Stock – volkskunst van de Westhoek tot over de Schreve”, keramiek van Bert Bijnens (org. dienst Archief)
In 2006 schonk Bert Bijnens, ambachtelijk,kunstenaar, 69
ceramische en geglazuurde beeldjes van eigen hand
aan onze gemeente. Deze beeldjes tonen volksfiguren
uit de streek. Achter elk beeldje gaat een verhaal schuil.
11-12 u. raadzaal van het gemeentehuis, voorstelling
van de publicaties Heraldiek van de abdij en zijn abten
(door Harry Van Royen) en Bijgeloof en volksdevotie
in de visserij (door Willem Lanszweert), gratis toegang,
inschrijven op cultuur@koksijde.be, T 058 53 34 40

Nationaal Visserijmuseum
(P. Schmitzstraat 4, Oostduinkerke)
14-18 u. sketches over geloof en bijgeloof, volksdevotie
en taboes in de visserij, reservatie 058 51 24 68
Vissers waren bijzonder gevoelig voor duistere verhalen.
Voor hen waren vertellingen over de nekker, de Roesschaert, spookschepen, drenkelingen meer dan fictie.
Geesten, spoken, wangedrochten zagen het levenslicht. Men zocht houvast bij positieve voortekens en
was bevreesd bij negatieve, men zocht naar middelen
om het kwaad af te wenden. Op diverse plaatsen in
het museum worden daarover acts opgevoerd: in het
vissershuisje om 14.15, 15.15 en 16.15 u. / bij het decor
strandvisserij om 14.35, 15.35 en 16.35 u. / bij het decor
visserskapel om 14.55, 15.55 en 16.55 u. / bij de scheepsmodellen om 15.15, 16.15 en 17.15 u.

WAK
www.wak.be

14, 15 en 16 u. workshop voor kinderen: heksen maken.
Er wordt de kinderen een heksenverhaal verteld, waarna ze een heks ineenknutselen, reservatie 058 51 24 68

Abdijmuseum Ten Duinen
(Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde-bad)
10-18 u. aanspreekpunten in het abdijmuseum

14, 14.45, 15.30, 16 en 16.45 u. cabaretprogramma
Het narrenschip met Stefaan Demoen en Koen Vandenberghe

Met middeleeuwse wijsheden uit het boek Das Narrenschiff van Brant, met spitante verhalen uit ons kloosterrijk verleden of met hilarische toestanden van een
lekenbroeder, geschikt op een bedje van luitmuziek met
of zonder digitale saus, wordt u een bordje voorgeschoteld met legenden rond het kloosterleven en de abdij.

Kapel Ster der Zee
(Koninklijke Baan 233, Koksijde-bad)
10-18 u., tentoonstelling Gebaseerd op een waar
verhaal? (org. 5-art en Westhoekacademie)
Amateurkunstenaars uit alle disciplines gingen aan het
werk met enkele lokale legenden, mythen of verhalen.
Deze expo, in het kader van de Week van de Amateur
kunsten en Erfgoeddag, presenteert de kunstzinnige
hedendaagse invulling van oude verhalen. Zijn de
verhalen gebaseerd op feiten of zijn het verzinsels? Wat
zit er achter? Fake of feit?
Ook open van 24 april tot 9 mei (behalve 1 mei), op
weekdagen van 14 tot 18 u. en ’s weekends van 10 tot
12 en 14 tot 18 u.
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Komt dat zien, komt dat zien!

4de middeleeuws theaterfestival!
Op zaterdagnamiddag 1 mei vormen de ruïnes van de
Duinenabdij opnieuw het unieke decor voor het 4de
middeleeuws theaterfestival van het Abdijmuseum.
Wat kan je allemaal verwachten? Hemelse gezangen,
sfeervolle muziek, roofvogeldemonstraties en natuurlijk
ook een sterk staaltje theater…
Je ontmoet vast en zeker de wat vreemde broeder
Alanus en de betoverende maar spottende dwerg
Fratelli Fiasco. En wat dacht je van een heuse middeleeuwse missverkiezing waarbij ook jij je stem mag
uitbrengen voor je favoriete jonkvrouw? Als top of the
bill zijn Ridder Jan en Ridder Marc opnieuw te gast
met hun legendarische riddershow.
Een niet te missen evenement voor jong én oud!

Programma:
Alain Rinckhout De biecht -14.15, 15.15, 16.15, 17.15 u.
Broeder Alanus dwaalt al prevelend rond in de ruïnes
van de Duinenabdij, immer paraat een luisterend oor
te bieden aan de diepste zieleroerselen van verloren
schaapjes. Bij aflaat en gebed kan hij zondaars de
toegang tot de hemelenpoort verzekeren…
TARZANg A capella liederen -14.30, 15.30, 16.30,17.30 u.
Vijf jonkvrouwen grasduinen in de rijke, muzikale traditie van de middeleeuwen en vertolken hemelsmooie
a capella-gezangen. God, drank en de liefde... jonkvrouwen weten waarom!
Fratelli Fiasco De Dwerg - 14, 15, 16, 17 u.
Jong en oud raken ongetwijfeld in vervoering door de
universele verbeeldingskracht van deze betoverende

dwerg, die de spot drijft met de dwaasheid van de
mens en de waanzin van alledag.
Wings of Trust Roofvogeldemonstratie - doorlopend
Uilen, valken, buizerds… ontdek samen met Wings of
Trust deze fascinerende roofvogels.
De Riddershow Pas Geridderd - 14.15 en 16.15 u.
Ridder Jan en Ridder Marc zijn net tot ridder geslagen. Ridder Jan droomt al van heldhaftige daden en
Ridder Marc kan niet wachten om verliefd te worden
op een mooie jonkvrouw. Voor ze het weten staan ze
oog in oog met geslepen zwaard. Wie wint haar hart?
Les Troubadours d’Aliénor - 14, 14.45, 15.45, 16.30, 17.15 u.
De drie troubadours van Alienor brengen u met hun
muziek en zang uit de middeleeuwen meteen in de
juiste sfeer!
Inspinazie De queeste der jonkvrouwen - 15.15, 17.15 u.
De bevallige jonkvrouwen van het goede huis Inspinazie staan op het punt om te huwen maar slechts
één is de uitverkorene… Als “kenner” mag u meebeslissen wie in deze interactieve middeleeuwse missverkiezing uiteindelijk op alle vlakken de beste is!
Cafetaria uitgebaat door en ten voordele van de
vriendenkring Familiares de Dunis vzw.
Tickets:
5 euro / 3 euro (13-18 jaar) / gratis <12 jaar / ook gratis
voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058 53 39 50
info@tenduinen.be – www.tenduinen.be

Agenda

Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
Vrije rondleidingen in
het museum om 14.30 u.
Nederlands:
4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 april en 2 mei
Frans:
7, 9, 10, 14, 16, 17 april en 1 mei

Rondrit
toeristentreintje
Op 3, 7, 10 en 14 april van 10 tot 17u. in
Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald,
E 1 pp, tickets & info in de dienst
Toerisme.

Wekelijkse markt
Elke vrijdag van 8 tot 13 u. op het
Marktplein
Info: dienst Toerisme

doorlopend
20 maart > 13 april
3de toeristische
lentewandelzoektocht
Koksijde-Oostduinkerke /
Info & tickets / Inschrijvingen: e 5/
Deelnemingsformulieren: toerisme
kantoren Koksijde en Veurne

3 april > 17 aprillll
Paaswedstrijd voor
kinderen
Info: Bibliotheek Koksijde

Nordic walking
Zie Tij-dingen, bl. 34
Watergewenning
voor baby’s
Hoge Blekker zwembad Koksijde-dorp,
Pylyserlaan / Maandag 19 april, 26 april,
3 mei, 10 en 17 mei, telkens van
17.30 – 18 u of 18 – 18.30 u
Info & inschrijvingen: Gezinsbond
Koksijde, T 058 51 50 93,
gerdavandensteen@telenet.be

Daguitstap naar		
FOCUS WTV en
brouwerij Rodenbach
Donderdag 22 april, vertrek 13 u
Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan /
Leden: e 50; niet-leden: e 60 / Info en
org.: Markant Sint-Idesbald / Lena Proot,
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be

april
01 donderdag
Driedaagse De Panne - Koksijde
De Panne – De Panne, tijdrit / Info: dienst
Toerisme

02 vrijdag
Gespreksnamiddag, thema:
werking van het Sociaal Huis
14.30 u

Met Nikka Breem en Fien Vandooren /
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg / Gratis
toegang / Info: SOW Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 65 00

Passiespel 20 u

Open museumdag: museum
gratis toegankelijk 14>18 u
Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan

Geleide wandeling in natuur
reservaat Doornpanne 14 u
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2 /
Info: T 058 53 38 33, www.iwva.be

Blotevoetenloop 13.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee, openluchtzwembad
/ Zie Tij-dingen, bl. 31

Will Tura in concert 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Organisatie:
‘N Joy / Kaarten: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk / Info:
Passiespelgroep, Jan Douchy, T 058 51 37 44

04 zondag

jazz@baaltje 20.30 u

Rommelmarkt + internationale
ruilbeurs vanaf 8u

Sint-Idesbald, Belle Vue / Info: werkgroep
Kunst in Baaldje, R Van Duüren, T 058 51 30 50

03 zaterdag
Garnaalkruiersdemonstratie
van ‘De Slepers’ 9.30 u
Nadien worden de garnaaltjes op de Zeedijk
gekookt / Info: dienst Toerisme

Garnalensoep door de Orde
van de Paardenvissers 11 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Fabiolaplein /
Info: dienst Toerisme

Bloemenjaarmarkt 10>18 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan /
Zie Tij-dingen, bl. 25

Sint-Idesbald, parking Kerkepannezaal,
Strandlaan 128 / Info: dienst Toerisme

Paaseierenraap met
Dixieband 10 u
Koksijde-dorp, Hoge Blekker, Zeelaan /
Info: dienst Toerisme

Paaswandeling Hannecartbos
14.15 u

Oostduinkerke, Loze Vissertjespad
(Mariapark) ingang Hannecartbos /
Info: dienst Toerisme

14de Paastornooi
preminiemen U10 vanaf 9.45 u
Koksijde, voetbalterreinen /
Info & org.: KVV Coxyde, www.kvvc.be

Wandelconcert 16>18 u

Koksijde-aan-Zee, centrum / Info: dienst
Toerisme

05 maandag
Aperitiefpaasconcert
‘Folgazan’, popfolk 11 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /
Zie Tij-dingen, bl. 39

Garnaalkruiersdemonstratie
‘De Spanjaardbank’ 11.15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk, Astridplein /
Nadien worden de garnaaltjes gekookt op
de Zeedijk / Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard
11.40 u

Oostduinkerke-aan-Zee, strand /
Info: dienst Toerisme

14de Paastornooi
preminiemen U10 vanaf 9.45 u
Koksijde, voetbalterreinen / Info & org.: KVV
Coxyde, www.kvvc.be

Paaseierenzoeken zoeken 15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk /
Info: dienst Toerisme

Optreden showkorps El Fuerte Como Antes - Koksijde 16 u
Koksijde-aan-Zee, centrum /
Info: dienst Toerisme

Paasconcert, Symfonieorkest
Vlaanderen 20 u
met werk van Haydn, Strauss en Brahms, solist
Alexeï Ogrintchouk (hobo) / Koksijde-aanZee, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2 /
Info & org.: Lions Club De Panne – Westkust /
Kaarten dienst Toerisme

06 dinsdag

17>20 u

Geleide erfgoedwandeling
‘Willem Elsschot aan zee’ 10 u
Sint-Idesbald, toerismekantoor / Strand
dienstencentrum, Zeedijk 26a / Deelname:
e 1 p.p. (te betalen aan de gids) /
Info: dienst Toerisme

08 donderdag
Geleide erfgoedwandeling
‘George Grard & Paul
Delvaux: Uit Vriendschap’ 14 u
Sint-Idesbald, toerismekantoor/ Strand
dienstencentrum, Zeedijk 26a / Deelname:
e 1 te betalen aan de gids

Geleide wandeling naar het
water-infiltratiegebied 14 u

Kinderfilm – tekenfilm

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2 /
Info: T 058 53 38 33

Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28 / Info:
Jeugdienst Koksijde

07 woensdag
Rondleiding (Ned., Fr.) in het
gemeentehuis 10.30 u
Vooraf inschrijven bij dienst Toerisme,
Zeelaan 303 / Deelname: e 1 p.p.

Causerie: ruimtevaart door
Nicky de Munster 14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan /
Info en org.: Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be /
Hedwig Donceel T 058 51 75 43

Zandlopers 15 u

14.30>16.30 u

09 vrijdag
Koksijde Kids 10.30 >18 u
Gratis kinderevenement vol toffe attracties.
Zie Tij-dingen, blz. 36-37

10 zaterdag

17>20 u

Koksijde Kids 10.30 >18 u
Gratis kinderevenement vol toffe attracties.
Zie Tij-dingen, blz. 36-37

Clown Poppy met
ballonfiguren 10.30 >12 u
Bibliotheek / zie Tij-dingen blz. 19.

Interactieve rondleiding in het Abdijmuseum
voor kinderen vanaf 6 jaar. Aparte gids voor
ouders / Koninklijke Prinslaan /
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Bubbelkens Poppentheater
‘De vermiste juwelen’ (35’)

Clown Rocky’s Paasshow 15 u

Bibliotheek / zie Tij-dingen blz. 19.

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde/
Toegang: e 2 / Info: Toerisme

Theater Padarijs, Saida 20.30 u

De andere Film ‘Departures’ 20 u

Oostduinkerke, het Bedrijf, Leopold IILaan 9a / Info & tickets: Het Bedrijf & c.c.
CasinoKoksijde

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info: c.c. CasinoKoksijde

14.30>16 u

11 zondag

17>20 u

4de tweedehands
muziekbeurs 14>16 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128 / Info &reservatie / ronny.decraemer@
skynet.be of T 058 51 60 30

Familie, Lejo, ‘hands up! (4+) 15u
Betoverend handspel voor iedereen vanaf
4 jaar / Info: c.c. CasinoKoksijde

Optreden showkorps El Fuerte Como Antes 16 u
Oostduinkerke-aan-Zee /
Info: dienst Toerisme

Toelichting Sponsorfietstocht
t.v.v. inloopmobiel Eetstoornis
16 u

Zie Tij-dingen, bl. 10

13 dinsdag

17>20 u

Geleide erfgoedwandeling
‘Willem Elsschot aan zee’ 14 u
Sint-Idesbald, toerismekantoor / Strand
dienstencentrum, Zeedijk 26a / Deelname:
e 1 p.p. (te betalen aan de gids) /
Info: dienst Toerisme

14 woensdag

17>20 u

Rondleiding in het
gemeentehuis (Nederlandsen Franstalig) 10.30 u
Koksijde-aan-Zee, toerismekantoor Koksijde,
Zeelaan 303 / Vooraf inschrijven bij dienst
Toerisme / Deelname: e 1 p.p.

Kinderanimatie ‘Kriebels’
4 - 5 jaar 14>16 u
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28 /
Kinderanimatie ‘Kriebels’ – 4 – 5 jaar
Vooraf inschrijven, deelname e 1 /
Info & organisatie: Jeugddienst

Zandlopers 15 u
Interactieve rondleiding in het Abdijmuseum
voor kinderen vanaf 6 jaar. Aparte gids voor
ouders / Koninklijke Prinslaan /
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Film ‘Les Barons’ 20 u

El Fuerte Kids 15u

Koksijde / Info: c.c. CasinoKoksijde

Koksijde-aan-Zee, centrum / Info: Toerisme

15 donderdag

Willem Vermandere & Mustafa
‘Willem & Mustafa’ muziek en
vertellingen 15u

Geleide erfgoedwandeling
‘George Grard & Paul
Delvaux: Uit Vriendschap’ 14 u
Sint-Idesbald, toerismekantoor/ Strand
dienstencentrum, Zeedijk 26a / Deelname:
e 1 te betalen aan de gids

Klimaatlezing: Peter Tom
Jones (KUL) 19 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. Casinokoksijde /
Transitieverhaal in tijden van ecologische en
economische crisis / Info: DIS Koksijde,
www.koksijde.dis.be, T 058 51 08 92 /
Deelname gratis mits inschrijvingen via c.c.
CasinoKoksijde

17 zaterdag

17>20 u

Geleide kruidenwandeling 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne / Info: bezoekerscentrum
T 058 53 38 33

Lenteconcert Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie 19 u
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan /
Zie Tij-dingen, bl. 40

Muziek, Guido Belcanto,
Vitalski, Lady Angelina, Martin
Jansen met Decap Orgel
Balzaal der gebroken harten
deel 2 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /
Info: c.c. CasinoKoksijde

18 zondag

17>20 u

Aperitieflezing Familiares
de Dunis: Johan Termote,
‘De Duinenabdij en haar
natuurstenen’ 10.30 u
Abdijmuseum /
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a /
Info: Het Bedrijf & c.c. Casinokoksijde

19 maandag

17>20 u

Bedevaart naar Baaldjes Kruis
14 u
Koksijde-aan-Zee, O.L.V-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2 / Info: dienst Toerisme

21 woensdag

17>20 u

De andere Film ‘Le Concert’ 14 u
Koksijde / Info: c.c. CasinoKoksijde

22 donderdag

17>20 u

Discussienamiddag - Open
Forum 14.30 u
ingeleid en gemodereerd door Willy
Franchet / Koksijde-aan-Zee,
c.c. Casinokoksijde, W. Elsschotzaal /
Info & org.: A. Vermeylenfonds, Raoul Lema,
T 0497 90 52 12, toegang: e 2,50 (koffie
inbegrepen)

Paella-avond ten voordele
van Multiple Sclerosepatiënten
19.30 u
Oostduinkerke, Witte Burg / Aperitief – paella
– dessert en koffie: e 25 / Info: Christine
Monsieur, T 058 51 02 73, christinemonsieur@
live.be

Begijn Le Bleu, Flamingo’s
in de polder 20 u
Cabaret, zie Tij-dingen bl. 41

Tapasbuffet 19.30 u
Oostduinkerke-dorp, Parochiezaal,
Vrijheidsstraat 8 / 8 gerechtjes, leden:
e 40, niet-leden: e 55 / Info en inschr.:
Vrouwenstemmen, Rita Gantois, T 058 51 20 55,
gantois.rita@telenet.be

24 zaterdag

17>20 u

‘Bij Ensor op bezoek’ 14 u
Zie Tij-dingen, bl. 22

Ensemble Leporello
(Minnevozen / scènes
galantes) 20 u
Zie Tij-dingen, bl. 39

XONXEPT van de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de
Brandweer uit Oostduinkerke
20 u
dirigent Jeroen Hillewaere / Oostduinkerkedorp, Witte Burg / Gratis toegang / Info: Jan
Douchy, T 058 51 37 44, douchy.jan@telenet.be

25 zondag

17>20 u

Erfgoeddag ‘fake’ 10>18 u
Zie Tij-dingen, blz. 42

Geleide wandeling in
Ter Yde-Hannecart 20 u
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel /
Info: VBNC De Nachtegaal , T 058 42 21 51

Ensemble Leporello
(beestenbende) – Spitant 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Zie Tij-dingen,
bl. 39

Wandelconcert 20 u
Koksijde-aan-Zee, centrum / Info: Toerisme

28 woensdag

17>20 u

De andere Film –
Das Weisse Band 14.30 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde /
Info: c.c. CasinoKoksijde

30 vrijdag

17>20 u

Focus on the 90s 20>03 u
(fuif met muziek uit de jaren 90) / Tent
Kerkplein Koksijde / Info: Kaarten bij dienst
Toerisme

Muziek Hijaz (JazzLab Series) 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde / Info: c.c.
CasinoKoksijde

mei
01 zaterdag
4de middeleeuws
theaterfestival 14>18 u
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Zie Tij-dingen, bl. 43

tot 13 juni

Zie Tij-dingen, bl. 35

17>20 u

Week van de zee
Zie Tij-dingen, bl. 35

Wandelconcert showkorps
El Fuerte - Como Antes Koksijde 16 u

02 april > 18 april

Haa Twee Ooh
Een tentoonstelling over ‘water in de
wereld’ / Duik in de wereld van water! /
Oostduinkerke / bezoekerscentrum
Doornpanne / Doornpannestraat 2 /
Info: T 058 53 38 33, www.iwva.be

06 maart > 16 mei

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan / Zie Tij-dingen, bl. 16

07 maart > 25 april
15 jaar Wijland, galerie
& beeldentuin Diane
Bogaerts – schilderijen
zaterdag, zondag en feestdagen van
14.30 – 18 u / Koksijde, Grensstraat 5, Galerij
Wijland / T 0475 84 50 81, post@wijland.be

20 maart - 25 april
Arnold en Griet Vanhee
(schilderkunst en juwelen)
Een tentoonstelling die getuigt van een
succesvolle gedeelde creatieve passie
van vader en dochter / Oostduinkerkeaan-Zee / Toerismekantoor / Astridplein 6
/ galerie Welnis / 01/10-31/03; weekends
en schoolvakanties: 10-12 & 14-16.45 uur /
01/04-30/09: dagelijks 10-12 & 14-17.45 uur /
Info: dienst Toerisme, www.koksijde.be

27 maart - 25 mei
DUM SPIRO, SPERO

01 april - 29 april
Tentoonstelling
‘Land van zand’
Zie Tij-dingen, bl. 19

Pierre Feray (Duinkerke)
Schilderkunst
Een kleurrijke en boeiende benadering van
schilderkunst / Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan 40 / Abdijmuseum Ten
Duinen 1138, www.tenduinen.be / elke dag
15 – 18 u

03 april > 30 mei

expo: Act of Faith
(fotografie)

Eddy Walrave en Joël De Rore
(beeldhouwkunst en schilderkunst) /
Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten
Bogaerdelaan 12 - DUM /
Zie Tij-dingen, bl. 13

Week van de zee

02 zondag

Tentoonstellingen

Pierre Debatty olie/doek
Chantal Grard, brons
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere &
lefevere, Polderstraat 76 /
T 058 51 47 57, T 0475 38 66 02,
dml@skynet.be, www.dmlgallery.be /
Open vrij. ,zat. Zon. & feestdagen: 14-18 u

24 april > 09 mei
In het kader van de Week
van de Amateurkunsten en
Erfgoeddag. ‘Gebaseerd
op een waar verhaal’
Zie Tij-dingen, bl. 42

april
Philip Moerman (Heule)
brons en marmer
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
267 / Elk dag 9 – 18 u Zondag en maandag
gesloten / Info: kapsalon Lievino,
T 058 51 18 05

24 april > 31 oktober
Cracking Art Group – PET
THERAPY
Zie Tij-dingen, bl. 14 en 15

01 april > 31 mei
ATTITUDE
Niet onverschillig
Jean-Pierre Zinjé
Koksijde-dorp, Hotelschool, Houtsaegerlaan
40 / Info: Hotelschool ter Duinen,
T 058 51 11 98, T 0473 85 40 34 / Vrij en gratis
toegang / Ma., din., woe., don.: 9 – 21u. /
Vrij. 9 – 14u.

Koksijde-aan-Zee, centrum /
Info: dienst Toerisme

LEGENDE

Info: Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
T 058 53 39 50,
tenduinen@koksijde.be
www.tenduinen.be

Info & tickets:
c.c. CasinoKoksijde
T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie:
Bibliotheek Koksijde
T 058 53 29 53
koksijde@bibliotheek.be

Info: Toerisme
Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Info en tickets:
reservatie@hetbedrijf.be
www.hetbedrijf.be
T 058 51 18 37

oksijde
ids
Vr 09 & Za 10.04.2010

10.30-18 uur
Zeelaan

Koksijde-aan-Zee

Niet te missen gratis kinderr
rol toffe attracties!
ttracties!
evenement vol

Info: Toerisme
oerisme Koksijde-Oostduinkerke
T 058 51 29 10 - www.koksijde.be

Voorzitter VVV Charlotte Castelein
Ondervoorzitter VVV Luc Deltombe
Ondervoorzitter VVV Ivan Vancayseele

gemeester Marc V
Vanden Bussche
Burgemeester
Schepen van Toerisme Stéphanie Anseeuw
Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum

