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Foto van de maand

Getijden mei

Carla Germonpré uit Oostduinkerke is de gelukkige winnares van de fotoprijs
april. Carla maakte op het strand een schitterende foto van twee meeuwen
die in gelijke tred door een kelle waden. Uit hetzelfde nest of onafscheidelijke
vrienden…? Hoe dan ook, Carla bedacht een spitsvondige naam voor het
gespiegelde koppel: Pas de deux in Koksijde… Deze mooie foto brengt Carla
de maandprijs op!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk vrijdag 6 mei. Uw
inzending moet Koksijde-gebonden zijn.
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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. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen mei tot december 2011”

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
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
feestdagen (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
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar 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.

Wetenschappelijk brein
Ellen Moons, afkomstig uit Wulpen,
mocht op 31 maart uit handen
van de Zweedse koning Carl
Gustav de wetenschapsprijs voor
natuurkunde van de stichting
Göran Gustafsson in ontvangst
nemen. Een zeer belangrijke onderscheiding voor haar onderzoek
op polymere zonnecellen. Waarin
een klein dorp groot kan zijn...
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En verder:

Ontdek Koksijde in 2012
Op donderdag 12 mei vindt in
c.c. CasinoKoksijde de voorstelling plaats van het programma
Ontdek Koksijde in 2012. Het
gemeentebestuur en de diensten
zullen er met klank en beeld toelichting geven over alle in uitvoering zijnde en geplande Koksijdse
projecten in 2012.

8
Inleefreis in Galibi
Een bestuurlijke delegatie van
15 Koksijdenaars verbleef één
week in de Surinaamse dorpen
Albina/Galibi waarmee Koksijde
een stedenband heeft. Op deze
inleefreis leerde de Koksijdse delegatie de plaatselijke gebruiken
en verlangens van deze Indiaanse bevolking veel beter kennen...
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Snippers uit de
raad van 28 maart

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.

Aankopen

Bestelwagen – De aankoop van een nieuwe gesloten bestelwagen voor de dienst Veiligheid en Preventie is een noodzaak. Raming 20.000 euro. Unaniem.
Dienstwagen – Voor de nieuwe teamverantwoordelijke bij de groendienst. Raming 17.500 euro. Unaniem.
Signalisatiemateriaal - Het betreft signalisatiemateriaal voor parkeerverbod. De huidige palen en borden
zijn niet hoog genoeg en de borden zijn niet lichtweerkaatsend zoals gesteld door het ministerie van
Openbare Werken. Raming 15.000 euro. Unaniem.
Speeltoestellen - Jaarlijkse weerkerende opdracht
om alle speelterreinen te voorzien van nieuw en veilig
speelmateriaal. Oudere toestellen moeten vervangen
worden. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe speelterreinen en uitbreiding. Raming 25.000 euro. Unaniem.
Verwarming - Nieuwe verwarmingstoestellen voor de
scoutslokalen te Koksijde-dorp. De huidige verwarmingstoestellen zijn dringend aan vervanging toe.
Raming 10.000 euro. Unaniem.
XML-aansturing - Met de aankoop van de XML-aansturing wordt de brandweer in de meldkamer Koksijde
door het hulpcentrum 100 in Brugge rechtstreeks gealarmeerd. Zo wordt kostbare tijdswinst bij interventies
geboekt. Raming 11.000 euro. Unaniem.
Schragen en planken - De schraagtafels worden
dagelijks gebruikt voor de organisatie van allerhande
activiteiten. De laatste aankoop dateert van begin
2006. Raming 25.000 euro. Unaniem.
Villa Semiramis – Unaniem akkoord voor principiële
aankoop van de Villa Semiramis (3 a 51 ca),
Allemeeschlaan 9 in Sint-Idesbald (tegen de grens
met De Panne). De locatie kan dienst doen als lesruimte voor de yachtclub KYC. Prijs: 240.000 euro.

Projecten

Station – Het lastenboek is eenparig goedgekeurd
voor het vast meubilair (bar, buffet, loket) en de
binnenafwerking van het nieuw station.
Raming: 120.223 euro.
Kerkhofmuur - Het Sint-Pietersplein en de begraafplaats in Koksijde-dorp zullen volledig van elkaar
gescheiden worden door uitbreiding van de al bestaande muren. Dit gebeurt omdat wegen en paden
van het kerkhof nu vaak gebruikt worden als parking.
Er komen ook twee hekken. Raming 90.388 euro.
Unaniem.
Begraafruimte - De kinderbegraafplaats op het kerkhof van Koksijde-dorp is volzet. Er is dus een nieuwe
kinderbegraafplaats nodig. Bijkomend wordt ook het
urnenveld uitgebreid. Raming 63.983 euro. Unaniem.
Speelplaats – Op de speelplaats van de gemeenteschool Koksijde komt een nieuwe overkapping omdat het huidige afdak veel te klein is en bovendien
verkeerd ingeplant. De regen waait onder het afdak
waardoor de kinderen toch nat worden. De nieuwe
overkapping zal geplaatst worden aan de andere
kant en over de volledige breedte van de speelplaats.
Raming 55.000 euro. Unaniem.
Weldadigheidstraat - In het kader van de heraanleg
van de Weldadigheidstraat wordt het laagspanningsnet ondergronds gebracht en wordt de OV vernieuwd. Raming 50.119 euro. Unaniem.
Het Bedrijf – De dakconstructie met lichtstraten van
de foyer van theaterzaal Het Bedrijf wordt vervangen
na volledig verkeerde uitvoering door de oorspronkelijke aannemer. Hij betaalde een schadevergoeding
van 34.082 euro. Raming van de vervanging
32.000 euro. Unaniem.

Diensten

Maaien bermen - Deze dienstopdracht wordt
jaarlijks uitgevoerd. Alle bermen langs wegen en
waterlopen worden op die manier jaarlijks vakkundig gemaaid. Raming 77.714 euro. Unaniem.
Dranken – Het lastenboek is eenparig goedgekeurd voor de levering van dranken voor allerhande activiteiten van 2012 tot en met 2016.
Het overgrote deel van de leveringen is voor c.c.
CasinoKoksijde, jeugdhuis de PIT en het gemeentehuis. Raming 225.000 euro.

Varia

Brandweer – Christoph Gryp en Dimitri Callewaert zijn aangesteld als stagiair brandweerman
bij de post Oostduinkerke.

De burgemeester aan het woord
In deze editie heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het in zijn maandelijks woordje over de grote voorstelling Koksijde 2012 op donderdag 12 mei waar heel wat toekomstige projecten zoals bv. de aanleg van het
nieuwe tenniscomplex en golf Ter Hille worden toegelicht. Ook gaat zijn aandacht uit naar de start van de WKcampagne en het Erfgoeddoeboek Te Gek. Verder komt ook de korting op een Buzzypass aan bod.
t-d: “Burgemeester, op donderdag 12 mei is er in c.c. CasinoKoksijde de grote voorstelling
“Koksijde 2012”. Wat is precies
de bedoeling hiervan?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche “Koksijde 2012 handelt over
alle projecten die op het programma staan in onze gemeente.
Bv. het nieuw stationsgebouw, het
Grardmuseum en het openluchtzwembad in Oostduinkerke. Het is
de bedoeling om de mensen te informeren en de projecten duidelijk
op een rijtje te zetten. Ook krijgen
de inwoners hier in primeur een
3D-filmpje over golf Ter Hille te zien
en een promofilmpje over Koksijde.
Er zullen brochures voorhanden zijn
en er zal deskundige uitleg worden
gegeven door de staf.”
t-d: “Welke projecten gaan in
de onmiddellijke toekomst van
start?”
Burgemeester: “Binnenkort zijn er 2
grote projecten waarvan het startschot zal gegeven worden. Namelijk de bouw van het tenniscomplex,
waarvan de eerstesteenlegging
zal plaatsvinden op 11 juni, en de
eerstespadesteek van golf Ter Hille
die zal plaatsvinden op 24 juni.
Deze gebeurtenissen vallen respectievelijk samen met de kermis en de
Garnaalfeesten.”
t-d: “Ook de WK-campagne is
van start gegaan?”
Burgemeester: “Inderdaad, tijdens
de 3-daagse De Panne-Koksijde
werd een persconferentie gehouden. Het werd een dag sensibilisering als het ware, het was vooral
de bedoeling om de mensen in de
mood te brengen voor het cyclocrossgebeuren dat volgend jaar zal
plaatsvinden in onze gemeente.
Daarnaast wil ik ook graag vermelden dat de verkoop van viptafels
volop aan de gang is. Er is keuze
tussen 2 verschillende tafels. Enerzijds
de Paul Herygers businesstafel, ereburger Koksijde en wereldkampioen

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Op donderdag 12 mei vindt in het c.c. CasinoKoksijde
een grote voorstelling plaats: Koksijde 2012. Alle inwoners zijn hartelijk uitgenodigd!”

WK Koksijde 1994, voor de prijs van
3.300 euro voor 1 dag voor 12 gasten, en anderzijds de Marcel Houvenaghel hospitality-unit, oud-voorzitter
Veloclub Koksijde, voor de prijs van
149 euro per persoon per dag.”
t-d: “Met het Erfgoeddoeboek Te
gek heeft de gemeente er weer
een prachtige nieuwe publicatie
bij?”
Burgemeester: “Het Erfgoeddoeboek is een echte parel dat met
veel trots wordt toegevoegd aan
de lijst met boeken over Koksijde.
Het is een boek dat perfect op
maat is van de kinderen en hen zo
de kans biedt om op een speelse
manier Koksijde te ontdekken. Ook
de tekeningen, van de hand van
Herr Seele zijn een ware streling
voor het oog. Het boek zal ook
geschonken worden aan scholen.
Misschien ook nog even vermelden
dat het boek tot eind juni met een
korting van 5 euro kan verkregen
worden bij de dienst Toerisme.”
t-d: “De gemeente schenkt vanaf
1 september ook een reductie
aan jongeren bij aankoop van
een Buzzypazz?”

Burgemeester: “Senioren van
Koksijde kunnen al enkele jaren
gratis reizen met tram en bus vanaf
60 jaar in plaats van vanaf 65 dankzij een tussenkomst van ons gemeentebestuur. Omdat ook onze
jongeren belangrijk zijn, biedt de
gemeente hen vanaf 1 september
25% korting bij aankoop van een
Buzzypazz. Dit geldt de leeftijdsgroep van 6 tot 24 jaar. Voor jongeren die volgend schooljaar de
stap zetten naar het middelbaar
of hoger onderwijs, en dus buiten
Koksijde zullen gaan studeren, is dit
een goed initiatief.”
t-d: “Nog een mededeling aan
de bevolking?”
Burgemeester: “Wel, ik zou vooral
willen meegeven dat wij zeer trots
zijn op al onze projecten die dit jaar
en het volgend jaar op het programma staan. En ik wil iedereen
nogmaals van harte uitnodigen op
donderdag 12 mei op de uiteenzetting Koksijde 2012 in c.c. CasinoKoksijde om hierover extra info te
vernemen. Ik hoop dat onze inwoners talrijk aanwezig zullen zijn.”

Fair Tradeborden voor
eerlijke handel
Op vrijdag 8 april werd bij het gemeentehuis een officieel bord “Koksijde – Fair Trade-gemeente” geplaatst.
Dit bord bezegelt meteen de intentie van het gemeentebestuur om in het beleid daadwerkelijk aandacht te
besteden aan eerlijke handel en duurzame consumptie.
Er werden ook Fair Trade-borden geplaatst op andere druk bezochte plaatsen zoals aan het abdijmuseum, gemeentelijk zwembad, Marktplein, Kerkepanne, ’t Oud Schooltje, Witte Burg, visserijmuseum, sportpark Hazebeek,
Polderstraat/Kinderlaan, Dorpsplaats Wulpen.

Intentie en activiteiten

Koksijde mag de titel van erkende
Fair Trade-gemeente of eerlijke
handel-gemeente al enkele jaren
voeren. De titel betekent dat onze
gemeente de eerlijke handel met
het zuidelijk halfrond wil stimuleren
en waar mogelijk bio-producten
van de Oxfam wereldwinkel aankoopt. Daarnaast zet de gemeente
zich ook in voor een duurzame
manier van besturen en consumeren. Zo drinken alle ambtenaren en
gemeentearbeiders Max Havelaarkoffie, letten ze op energie- en
waterverbruik en gebruiken ze
ecologisch verantwoord papier.
Een en ander krijgt ook regelmatig
gestalte in de activiteiten van de
dienst Internationale Samenwerking en van de dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling, zoals het
jaarlijks strandfeest Dunia, Broederlijk Delen, mondiale kookworkshops,
de Blotevoetenloop, enz.

Deze scholen menen het

Ook sommige scholen doen mee:
de gemeentescholen, de hotel-

Het enthousiasme voor eerlijke handel en duurzame ontwikkeling is groot bij de officiële
plaatsing van het eerste Fair Tradebord in onze gemeente. Het kreeg een belangrijke,
mooie vaste plaats bij het gemeentehuis.

school Ter Duinen, De Letterzee
en MPI Westhoek en internaatopvangcentrum De Steiger. In
deze scholen drinken de leraars (h)
eerlijke koffie, thee en fruitsap. Toekomstige koks leren wereldcocktails
shaken met Oxfam fruitsappen.
In het dagelijks klasleven komen

eerlijke handel en een duurzame
wereld regelmatig aan bod.
Op donderdag 28 april kregen
deze Fair Tradescholen deelnemende scholen dan ook terecht een
bord “Deze school meent het” aan
de schoolpoort.

Opendeur in Europees Parlement
Naar aanleiding van het jaarlijkse
Feest van Europa (9 mei) houdt
het Europees Parlement in Brussel
op zaterdag 7 mei opendeurdag
van 10 tot 18 u. Thema deze keer
is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Talrijke organisaties
zullen met info aanwezig zijn.
Verder kan men in het Europees
Parlement debatten bijwonen,
interactieve stands bezoeken,
toespraken van Europarlements-

leden beluisteren. In het kinderdorp
kunnen de kinderen spelenderwijs

met de Europese Unie kennismaken. Op de esplanade treden
straatartiesten op. Kers op de
taart is de reuzekaraoke.
Het Europees Parlement bevindt
zich tussen de Wiertzstraat en het
Luxemburgplein.
Met het openbaar vervoer op de
lijn Brussel-Luxemburg, stap af in
station Brussel-Schuman (www.brail.be); met de metro en de bus
raadpleeg www.mivb.be

Ellen Moons uit Wulpen ontvangt
wetenschapsprijs voor fysica
Ellen Moons uit Wulpen heeft in Zweden een belangrijke wetenschappelijke prijs gewonnen:
de wetenschapsprijs voor fysica van de stichting Göran Gustafsson ten bedrage van 4,5 miljoen Zweedse
kronen (450.000 euro) voor wetenschappelijk onderzoek, en daarnaast ook een persoonlijke prijs van
100.000 kronen (10.000 euro). Ze ontving die onderscheiding op donderdag 31 maart uit handen van
niemand minder dan de Zweedse koning Carl XVI Gustav.

Ellen Moons is de dochter van exberoepsjournalist Willy Moons en
beeldhouwster Jenny Reynaert uit
Wulpen. Na haar humaniora aan
het Annuntiata Instituut en aan
het Koninklijk Atheneum in Veurne
behaalde ze in 1990 een licentie
fysica aan de Gentse universiteit.

Internationale
loopbaan
In 1995 werd ze doctor in de Wetenschappen van het Weiszmann
Institute of Science in Rehovot (Israël). Aanvankelijk was ze van plan
maar één jaar in Israël te studeren,
maar het werden er vijf. Via postdoctoraten in Lausanne, Delft en
Cambridge kwam ze uiteindelijk in
het Zweedse Karlstad terecht. Daar
werd ze in 2004 lector en in 2008
docente. Vorig jaar werd ze lid van
de Wetenschapsraad in Zweden,
een instelling die de staatsbetoelaging regelt van de Zweedse universiteiten.
Ellen Moons is nu 44 jaar en universitair hoofddocente materiaalfysica
aan de universiteit van Karlstad. Ze
woont al 10 jaar in Mölnbacka, op
een 40-tal km van Karlstad. Ellen
is gehuwd met de Nederlandse
Zweed Jan van Stam. Samen hebben ze een 3-jarig dochtertje Freja.

Polymere zonnecellen
Officieel luidt het dat Ellen Moons
de prestigieuze prijs in de wacht
sleepte “voor haar vitale onderzoek naar de fundamentele eigenschappen van organische en
hybride zonnecellen”.
Ellen is inderdaad gespecialiseerd
in polymere zonnecellen. Voor
leken is de vaktaal van die specialisatie onbegrijpelijk Latijn. Vader

Ellen Moons, dochter van Willy en Jenny Reynaert uit Wulpen, ontvangt de wetenschapsprijs
voor fysica uit handen van de Zweedse Koning Carl XVI Gustav. (Foto Marcus Mar)

Willy Moons probeert het evenwel
met verstaanbare woorden eenvoudig uit te leggen: “Neem aan
dat je een jas draagt waar zonnecellen ingewerkt zitten. Als je nu
met zo’n jas buiten loopt in de zon,
en je gsm zit in je jas, dan wordt hij
gewoon opgeladen door het schijnen van de zon.”
Het gaat eigenlijk om een nieuwe
generatie zonnecellen. De zonnecellen die we vandaag kennen
zijn relatief duur en het productieproces neemt veel tijd in beslag.
Om deze problemen te verhelpen
worden er nu nieuwe zonnecellen
ontwikkeld. Dat is kort gezegd waar
Ellen Moons en haar team al jaren
op studeren en aan werken.

Terechte trots
Vader Willy en moeder Jenny hebben de overhandiging van de prijs

in Stockholm kunnen bijwonen.
Uiteraard en terecht zijn ze heel
trots op hun briljante dochter. “Jazeker, want de prijs wordt maar om
de drie jaar uitgereikt aan jonge
wetenschappers onder de 45 jaar
die in Zweden werkzaam zijn”,
vertelt Willy. “De prijs wordt ook uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, die de
Nobelprijzen toekent. Eigenlijk heeft
Ellen een kleine Nobelprijs gewonnen. Het is echt iets uitzonderlijks!
Formidabel om te kunnen meemaken, met overhandiging door
de Zweedse Koning.”
In elk geval heeft Ellen Moons
zelf haar roots niet vergeten. Ze
probeert toch twee à drie keer
per jaar naar Wulpen te komen
om ouders, familie en vrienden te
bezoeken. Van de zomer zou een
vakantie in Wulpen in haar agenda
staan.

Benieuwd naar de
toekomstplannen van Koksijde?
Kom op 12 mei naar de voorstelling
“Ontdek Koksijde in 2012.
Een fascinerende blik op de toekomst”
Op donderdag 12 mei worden de toekomstplannen van onze gemeente om 19 u.
in de theaterzaal van c.c.CasinoKoksijde tijdens een informatieve show voorgesteld!
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U komt er alles te weten over de op til staande (bouw)projecten.
Aan de hand van foto’s, plannen en 3-D beelden komen de projecten tot leven!
U geniet er in primeur ook van twee filmpjes.
- allereerst het gloednieuwe promotiefilmpje van
Koksijde dat alle facetten van onze gemeente in de
kijker zet
- daarnaast ook een 3-D film van Golf Hof ter Hille
waarin het toekomstige golfterrein bijna tastbaar
wordt…
De academische zitting vindt plaats in de theaterzaal.
Nadien kan worden nagekaart op de receptie in de
feestzaal.
Alle aanwezigen ontvangen ook een stijlvolle
brochure over de getoonde projecten.
Zo kan u thuis nog nagenieten.
Inschrijven is noodzakelijk, tot uiterlijk 10 mei:
T 058 53 30 30 of communicatie@koksijde.be.

Korting op Buzzypazz dankzij gemeente
De gemeente zal weldra ook voor de jongere inwoners een financiële tegemoetkoming leveren voor het
gebruik van bus of tram. Vanaf 1 september krijgen Koksijdse jongeren tussen 6 en 24 jaar 25% korting op een
Buzzypazz dankzij financiële tussenkomst van het gemeentebestuur.
De reductie wordt bij aankoop automatisch toegekend en verrekend
op basis van leeftijd en postnummer. Ze is ook cumuleerbaar met
de 20% korting van De Lijn op het
tweede abonnement binnen eenzelfde gezin en gratis abonnement
vanaf het derde abonnement binnen eenzelfde gezin. Voorwaarde
is dat de abonnementen dezelfde
aanvangsdatum en dezelfde
looptijd hebben en dat er bij de
aanvragen een attest van gezinssamenstelling gevoegd wordt.
Deze reductie toont aan dat de
gemeente veel inspanningen
levert om duurzame mobiliteit te

promoten. Een ander voorbeeld is
de verwezenlijking van veilige en

comfortabele bus- en tramhaltes in
samenwerking met De Lijn.

aWAKe: artistiek project
in de Westhoek Academie
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Dit schooljaar is de gemeentelijke Westhoek Academie Koksijde gestart met het nieuw project “aWAKe”. Met
verschillende partners uit het onderwijs heeft de WAK de handen in elkaar geslagen om projecten op het
getouw te zetten. Dit jaar kwamen de gemeentelijke basisscholen van Koksijde en het Immaculata-instituut De
Panne aan bod.
Elk schooljaar organiseert Immaculata een studiereis naar Gent
voor alle leerlingen van het eerste
middelbaar. Daar bezoeken ze
de middeleeuwse schilderijen in
het Museum voor Schone Kunsten.
De WAK ontwierp speciaal voor
dit bezoek een workshop die de
leerlingen voorbereidde op de
rondleiding in het museum. Er werd
gekozen om te werken rond het tableau vivant. Tijdens het eerste deel
konden de leerlingen zich schminken en kleden, geïnsprieerd door
de middeleeuwse personages uit
de schilderijen. In het tweede deel
acteerden de leerlingen een tafereel uit een schilderij. Op het einde
van de workshop werden alle stukjes getoond en gefilmd. Tijdens de
rondleiding in het museum kregen
de leerlingen hun eigen werk te
zien op groot scherm en konden ze
te weten komen wat het schilderij
nu eigenlijk wel echt voorstelt.

Animatiefilm

In de gemeentelijke basisschool
werd er gewerkt rond stop motion.
De leerlingen uit het zesde leerjaar
maakten een eigen animatiefilm-

Tijdens de workshops onderzochten de leerlingen de stop motiontechniek en maakten ze
een decor voor hun animatiefilm.

pje. Tijdens de workshops onderzochten ze de stop motiontechniek.
Daarmee kan je voorwerpen laten
bewegen door ze telkens een klein
beetje te verplaatsen en daarvan
een foto te nemen. Op het einde
worden al die foto’s na elkaar
gemonteerd en creëer je een
bewegend beeld. Voor een animatiefilm van 30 seconden heb je
al vlug meer dan 200 foto’s nodig!

Vervolgens werden de filmpjes
geprojecteerd op groot scherm en
kon iedereen meegenieten van
de resultaten van het harde werk.
In de toekomst zullen soortgelijke
projecten opgezet worden.
Info: Westhoek Academie,
Veurnelaan 109, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be,
www.wak.koksijde.be

Inschrijven voor Cabin’Art
De handelaarsbond van Sint-Idesbald organiseert
opnieuw Cabin’Art, nl. het schilderen van een kunstwerk in acrylverf op de achterzijde van een strandcabine op zaterdag 11 juni. Het thema is “Speelse
wind aan zee”. Doel van het evenement is kunstminnend Baaldje nog meer te promoten. Uiteraard
blijven de beschilderde cabines gedurende heel het
seizoen te bewonderen.
Deelnemers verbinden zich ook door het beschilderen van een doek (60/80 cm). Deze werken zullen op
zaterdag 3 september geveild worden ten voordele
van De Strandloper, school voor buitengewoon basisonderwijs, Albert I-laan 54 in Oostduinkerke.

Voor Cabin’Art kunnen belangstellende kunstschilders
inschrijven tot uiterlijk 1 mei bij Marc Blondé Strandlaan
277 (B&G sleuteldienst), of via marc@bg.be. Er worden
maximum 20 deelnemers toegelaten.
Info: www.St-Idesbald.com

Archief zoekt info over
Karel Loppens
De gemeentelijke archiefdienst is op zoek naar personen die interessante informatie kunnen bezorgen over Karel Loppens, of die hem zelfs
nog persoonlijk hebben gekend. Karel Loppens was voor onze regio,
en vooral voor de Westkust en Veurne, een baanbreker op natuurwetenschappelijk, historisch en archeologisch vlak.
Karel Loppens werd op 1 januari
1875 geboren in Diksmuide uit een
Nieuwpoortse vader en moeder.
Na het overlijden van haar man
vestigde de weduwe zich in 1877
opnieuw in Nieuwpoort. Zijn beide
ouderlijke families, Loppens en
Gommers, waren van Spaanse
afkomst. De betrokken namen zijn
immers verbasteringen van de
Spaanse namen Lopez en Gomez.
In 1912 huwde Karel Loppens met
Elise Vandenbroucke (+1956). Na
een verblijf van 4 jaar in Exmouth
(GB) tijdens WO I vestigde het koppel zich in Koksijde (Zeelaan 33).
Minder gekend is dat Karel

Loppens, als autodidact op natuurwetenschappelijk gebied, werken
publiceerde over biologischzoölogische thema’s. Vanaf zijn
huisvesting in Koksijde waren zijn
publicaties meer georiënteerd op
lokale geschiedenis en archeologie. Veel van zijn artikels over het
verdwenen dorp Nieuwe Yde in
Oostduinkerke, de Duinenabdij in
Koksijde en de Romeinse Vlakte in
De Panne wekken vandaag nog
de interesse van archeologen en
historici. Hij publiceerde over zijn
opzoekingen vooral in Biekorf en in
Le Coxydois. Loppens gaf ook drie
boeken uit die de neerslag zijn van
zijn bevindingen en opzoekingen,

Karel Loppens, baanbreker op
natuurwetenschappelijk, historisch en
archeologisch vlak in onze regio.
(foto collectie Freddy Beun)

al dan niet in samenwerking met
zijn echtgenote. Hij stierf op 26 mei
1962 in Veurne.
Info en contact: dienst Archief,
T 058 53 34 30, archief@koksijde.be

Oproep expo Kunst in Baaltje
Van 10 tot 22 augustus vindt in de Kerkepannezaal traditiegetrouw de grote groepstentoonstelling Kunst in
Baaltje plaats, een organisatie van de gelijknamige werkgroep onder impuls van dr. Ray Van Duüren. De
werkgroep koos deze keer voor het thema Baaltje, die scone. Er kunnen maximum 100 kunstenaars aan
de expo deelnemen.
Inschrijvingen kan tot uiterlijk
15 juli bij cultureel ambassadeur
Raymond Van Duüren, Strandlaan
273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30
50), met vermelding van:
- naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en/of
van de eigenaar
- titel en afmetingen van het werk
- waarde van het werk (verzekering)
- materie
Wie ingeschreven is, wordt
persoonlijk verwittigd over het
binnenbrengen van de werken
en ontvangt een uitnodiging voor
de vernissage op dinsdag
9 augustus.

Een prachtig mini-aquarel van L. Van Houdt.

tE
: erfgoed-doeboek en
K
E
G

erfgoedkoffer voor kinderen

Van de hand van Nathalie Martens,waarnemend hoofd van de dienst Cultuur, verscheen recent een toch
wel merkwaardig nieuw kinderboek. Het werk draagt de titel Te gek, en dat is het eigenlijk ook. Te gek is een
erfgoed-doeboek voor kinderen. Het neemt hen, maar eigenlijk ook hun ouders, mee naar de tijd van opa en
oma, zelfs nog verder, naar het kinder- en jeugderfgoed van overgrootvader en –moeder. Meteen presenteert
de dienst Cultuur ook z’n gloednieuwe ouwerwetse erfgoed-doekoffer!
Het erfgoed-doeboek Te gek neemt de jonge (maar
ook oudere) lezer mee naar de tijd van toen. Het
boek laat de kinderen huiveren bij een griezelige
legende uit Wulpen, geeft hen weetjes over de visserij
in Oostduinkerke en laat ze spelen in Koksijde zoals
hun oma en opa dat vroeger deden! Het bulkt van
verhalen, kaarten, foto’s, van fragmenten uit dagboeken, vriendenboeken, notulenboeken, misschien zelfs
onderbroeken… Er staan wandelingen in, opdrachten
enz. Te gek is dus een gids voor een ontdekkingstocht
naar de erfgoed-pretjes en -verzetjes van 50 jaar en
langer geleden. Te gek is gemaakt voor wie proeven
wil van erfgoed, want erfgoed smaakt goed!
Het boek is bovendien op een erfgoedmanier gedrukt: met kleuren, papier, tekeningen en wat al meer
die ruiken naar alle goeie nostalgische erfgoeddingen
uit een romantisch verleden.

Te gekke erfgoedkoffer

De dienst Cultuur lanceert tegelijk zijn te gekke erfgoedkoffer, zowel voor het onderwijs als voor het gezin.
Deze koffer bevat leuke doe-materialen om het
erfgoed van de jaren ’30, ‘40 tot ’50 mee te beleven:
oud spelmateriaal zoals bikkels, knikkers, tollen, punnikklosjes, springtouw. Verder ook oud schoolmateriaal:
een prentje uitprikken op een prikmatje, een telraam,
een schoolreglement, schrijven op een lei of je pen
doppen in de inkt en mooie sierlijke letters op papier
maken zonder vlekken te maken, een vloeipapiertje.
Voor leerkrachten van het lager onderwijs is de erfgoedkoffer hét ideale instrument om les te geven over
het rijke verleden van Koksijde!
De erfgoedkoffer is ook bedoeld voor gezinnen: papieren bloemen om op het strand te ruilen voor mooie
schelpen, de morsecode uitproberen met de zaklampen en het codeblad, of mooie puzzels maken met
beelden uit de tijd van toen.

Voorwaarden

Leerkrachten/begeleiders van het lager onderwijs,
maar ook gezinnen kunnen de erfgoedkoffer (in z’n
geheel) maximum 14 dagen ontlenen. Twee weken
vooraf reserveren is nodig. Er wordt 25 euro borg gevraagd.
Scholen kunnen gekoppeld aan de erfgoedkoffer
een geleide wandeling maken in Sint-Idesbald. Maar
de dienst Cultuur gaat ook op zoek naar de beste
formule voor om het even welke groep. Gidsbeurten
kosten 50 euro voor groepen tot 25 personen, grotere
groepen dienen een tweede gids te boeken.

Schepen van Cultuur Jan Loones en Nathalie Martens die het
erfgoedboek Te gek samenstelde.

Contacteer de dienst Cultuur: cultuur@koksijde.be of
058 53 34 40, Zeelaan 303 in Koksijde.
Online reserveren kan weldra ook via het reservatieformulier op de website.

Bon voor te gekke korting..!
Op vertoon van deze bon krijg je tot en met 24
juni 2011 5 euro reductie bij aankoop van het
boek Te gek. De normale verkoopprijs is 20 euro.
Deze bon kan enkel ingeruild worden in de
toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en
De Panne.

Radio Beach bestaat 30 jaar

Presentator Geert Delanghe
“Radio maken is een passie!”
Dertig jaar geleden, op 28 februari 1981, luisterden de Westkust en Westhoek op de FM-band voor het eerst
naar Radio Beach, toen nog Radio Horizon. De initiatiefnemers waren zes gedreven radiomakers, waaronder
de huidige voorzitter Luc Beauprez. De eerste uitzendingen gebeurden vanuit de Franslaan in Nieuwpoortbad met een zelfgebouwd zendertje van 1.5 watt in een… koekendoos. Ondertussen is er heel wat veranderd,
maar Radio Beach blijft na 30 jaar een vaste waarde.
De mannen, en vrouwen, aan het
roer zijn pionier en stichter Luc
Beauprez, Marleen Ollevier, Geert
Delanghe, Elly Depotter, Geert
Goddefroy, en Greta Decraemer.
Zij worden bijgestaan door Georges Keters, Bert en Stijn Beauprez
en Yorne Delanghe. Een sterke
ploeg die de klok rond muziek en
regio-informatie de ether instuurt.
De thuishaven is Astridlaan 90 in
Nieuwpoort, en de antennes staat
hoog bovenop de Florialclub in
Nieuwpoort-Bad.

Een microbe

“Ons voornaamste doel is radio
brengen voor iedereen, zowel voor
de ingenieur als voor jan met de
pet. Radio Beach is te ontvangen
aan de volledige Westhoek en ook
in het hinterland op 106.1 FM, maar
niet via de kabel.“ Aan het woord
is Geert Delanghe uit Oostduinkerke, al jaren een vertrouwde stem
op radio Beach.
Geert kreeg de radiomicrobe in
1983 te pakken. Sedert 1985 heeft
hij zijn hart aan Radio Beach verpand. Hij beschrijft zijn “radiomanie”
als een microbe waar geen medicijn voor bestaat. Zijn gedrevenheid naar perfectie, zijn liefde voor
muziek en de vriendschap met
zijn collega’s zorgen ervoor dat hij
deze vrijwillige job na 30 jaar nog
steeds met veel plezier beoefent.
“Twintig uur in een week is niets, we
staan dag en nacht paraat”, vertelt
Geert enthousiast. “Tot grote spijt
soms van onze vrouwen, die trouwens achter de schermen ook veel
meewerken. Voor het technisch
aspect staan we ook zelf in, van het
kleinste fichetje tot de antennes op
de top van de mast.”

Geert Delanghe: “Radio Beach is
de klok rond in de ether. Dagelijks
komen er vaste items terug, waarin
uiteraard het lokale aspect primeert, maar er zijn ook specifieke
programma’s. Zo is er de sportrubriek met alle voetbamuitslagen
van 3e nationale tot 4e provinciale,
elke zondag vanaf 17.15 u. als eerste in de regio.
Ook gastronomie en toerisme met
specialist Georges Keters handelen
al 15 jaar over allerhande lekkers
en over de mooiste plekjes in ons
eigen land en ver daarbuiten.”
Het uithangbord van Radio Beach
is het regionaal nieuws, gebracht in
eigen redactie. Het team realiseert
dit door zoveel mogelijk persconferenties en meetings bij te wonen.
Bij Radio Beach worden regelmatig
prijzen uitgedeeld en verzoekplaat-

jes komen tussen de programma’s
door ook vaak aan bod.

Naar de toekomst
kijken

Geert drukt de wens uit om met Radio Beach nog zo lang mogelijk te
kunnen blijven doorgaan. Om het
bestaan van de radio te kunnen
blijven garanderen wordt er ook
betaalbare reclame uitgezonden.
Hij rondt af met een wijs besluit: “De
vele trouwe luisteraars van de radio
zijn natuurlijk zeker niet onbelangrijk.
Daarom wil ik, mede namens mijn
collega’s, die luisteraars hartelijk bedanken voor hun jarenlange trouw!”
Info: Radio Beach, Astridlaan 90b1
in Nieuwpoort, T 058 23 72 48,
www.radiobeach.be,
info@radiobeach.be

V.l.n.r. Bert Beauprez, voorzitter Luc Beauprez en Geert Delanghe, drie gedreven roergangers
van het Radio Beachteam!

Lezing “Hoe begin ik
een stamboom?”

Infonamiddag
erfenissen…
De seniorenraad organiseert op vrijdag 20 mei om
14.30 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke een
infonamiddag met als onderwerp “Erfenissen, testamenten, schenkingen, fiscale aspecten”. Deskundig spreker is notaris Peter De Baets. Het gemeentebestuur biedt koffie en gebak aan.
Inschrijven, tot uiterlijk maandag 16 mei, is noodzakelijk bij seniorenconsulente dorine.vansteertegem@koksijde.be, T 058 53 30 72

Voorlezen met
de snippertas
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling
Westkust en de bibliotheek presenteren op zondag
15 mei om 10 u. in de Willem Elsschotzaal van de
bieb de lezing over “hoe begin ik een stamboom”.
Spreker is Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris,
maar in zijn vrije tijd ook voorzitter van de afdeling
Westkust van de VVF. Al meer dan 25 jaar verricht
de spreker opzoekingen over zijn eigen en aanverwante families. Hij maakte de evolutie mee naar
het digitale tijdperk, waar via internet diverse bronnen beschikbaar zijn. Dat het internet niet altijd
betrouwbaar is en een gedegen eigen onderzoek
in de archieven nodig is, komt in de uiteenzetting
aan bod. In de voordracht word je, aan de hand
van talrijke tips uit de praktijk, zelf op weg gezet om
op een eenvoudige wijze je voorouders op te zoeken tot in de 18de eeuw. Er wordt aandacht besteed aan het verzamelen van documentatie, het
zoeken in de diverse bronnen en aan de manier
om de gegevens voor te stellen. Gratis toegang.

Kinderen vinden voorgelezen worden heel leuk.
Denk maar aan de open mondjes en de gezichtjes vol medeleven wanneer er eens een spannend of leuk prentenboek wordt bovengehaald.
Wat is leuker dan de dag af te sluiten met een
kwartiertje voorlezen? In de bibliotheek kan men
een leuke snippertas lenen, die gevuld is met 5
leuke prentenboeken, voorleesverhalen en een
luister-cd.

Ondernemers in
onze regio

Zeehondjes van
bieb tot strand

De bibliotheek beschikt over een exemplaar van
de masterstudie van Maxime Carpentier, Een
kwantitatieve studie van ondernemers, hun bedrijven en hun financiële prestaties in de regio Veurne,
1956-1964. In deze masterscriptie wordt via een
innovatieve methode onderzocht welke structurele
factoren het succes van de lokale ondernemers
beïnvloedden. Naast een literatuuroverzicht van
de economische geschiedenis van onze streek,
vallen er ook vele nieuwe interessante weetjes en
inzichten te lezen.

Op zaterdag 14 mei om 14.30 u. start er een
natuurwandeling in de boekenafdeling van de
bibliotheek.
Onder de begeleiding van een natuurgids wandeling naar het strand richting Sint-Idesbald. De
gids vertelt over de zeehondenkolonie, strandaanspoelsels en kriebelige beestjes. Terug in de bieb
kan men in boeken snuisteren. Het is aangeraden
geschikte schoenen of laarzen aan te trekken.
Deelname is gratis.

Info: maxime.carpentier@gmail.com

Info en inschrijven:
bieb, Casinoplein 10, T 058 53 29 53.

Eten voor Roemenië

Weekendtreffen Bad
Schallerbach – Koksijde
Tijdens het weekend van 19 mei mag het jumelagecomité een 55-tal vrienden ontvangen uit de bevriende gemeente Bad Schallerbach (Oostenrijk). De
gasten komen donderdag 19 mei aan.
Vrijdag 20 mei staat helemaal in het teken van de zee.
Een demonstratie van de paardenvissers (met koken
van de garnalen), en een bezoek aan het Nationaal
Visserijmuseum zijn slechts enkele activiteiten tijdens
deze dag. Nadien staat een traditioneel banket in het
c.c. Casinokoksijde op het programma. Op zaterdag
21 mei maken de bezoekers een hele dag kennis met
Brugge. Terug in Koksijde worden ze ’s avonds opgevangen door gastgezinnen en volgt er een gezellig
samenzijn in Chalet des Bains. Als afsluiter is er op
zondag 22 mei een aperitiefconcert in de evenementenput voor het gemeentehuis met een concert van
El Fuerte.
Na het middageten keren de gasten terug huiswaarts.
Wie aan dit banket (19.30 u.) wenst deel te
nemen, kan dit door storting van 50 euro op
rek. 146-0553547-06 van het jumelagecomité Koksijde
en bevestiging bij voorzitter Noël Vincquier
(T 0472 92 97 89) of e-mail luc.callebert@gmail.com.

Van links naar rechts boven Andreas Cavyn, Maurice Legein en
Ward Samyn, onder Erna Delancker, Ine Pladijs, Evy Bicqué en
Marina Stevelinck.

Cross to Romania Oostduinkerke is een vereniging
die al sedert 1994 hulpgoederen en fondsen inzamelt voor minder bedeelde dorpen in Roemenië.
De werking is specifiek ten voordele van de adoptiedorpen Andreneasa en Borzea, maar ook voor
de landelijke gemeenten in de omgeving. Aan
deze organisatie werken tientallen vrijwilligers mee.
De voorbije jaren worden de ingezamelde goederen en kledij met grote vrachtwagens naar vooraf
bepaalde plaatsen en projecten gereden. Deze
acties kosten handenvol geld. Alleen al de transportkosten lopen al vlug op tot enkele duizenden
euro’s. Om die kosten te dekken pakt Cross to
Romania jaarlijks uit met de actie Eten voor Roemenië, smulmiddag die deze keer plaatsvindt in de
zaal Witte Burg op zondag 29 mei om 12 uur.
Deelnemen aan deze maaltijd (fraaie schotel met
gebraiseerde ham) kost 15 euro, kinderen tot 10
jaar betalen 7 euro.
Info en inschrijvingen: Maurice Legein 058 51 53
49 (Lingerie Bodice), Ward Samyn 058 23 55 20, ook
via mail naar andreas.cavyn@telenet.be (0479
94 58 49) met vermelding van naam en aantal
personen.

Een zeldzame gast
op bezoek!
De ooievaar op de verlichtingspaal
bij garage Vandewoude.
(Foto Anja Calcoen)

Op de wijk Zeepanne, meer bepaald hoog en droog
op een verlichtingspaal bij garage Vandewoude,
spotte Anja Calcoen uit de Robert Vandammestraat
op maandag 11 april om 19 u. een heuse ooievaar!
Zeker een zeldzame gast in onze gemeente! Anja vertelt dat de ooievaar eerst een uurtje ging vissen in de
poel van het agentschap Natuur en Bos in de nabijgelegen weide. Of hij iets aan zijn snavel kon prikken is
niet duidelijk. Het vis- en kikkerbestand is er momenteel
nog niet op nageteld. Feit is dat de ooievaar na het
vissen een kwartiertje ging verpozen op de top van
een verlichtingspaal bij de naburige garage. Alerte
Anja gritste meteen naar haar fototoestel en maakte
bijgaand beeld. Anja is de dochter van de bekende
Roland Calcoen en Viviane Dewel, vroegere uitbaters
van Chalet de Bogaerde.

Boeiende inleefreis in het
Surinaamse Marowijne!
Onze gemeente onderhoudt sinds mei 2008 een stedenband met het district Marowijne in Suriname. Na enkele jaren intense wederzijdse acties was de tijd nu rijp voor een gemeentelijke inleefreis van 19 tot 26 maart. Er
namen 15 Koksijdenaars aan deel, o.m. schepen van Internationale Samenwerking Jan Loones, de gemeenteraadsleden Albert Serpieters, Rita Gantois en Jos Boons, afdelingshoofd Administratie Bjorn Cools, Cyriel
Caudron en Marc Van Thienen van de projectvereniging vzw Marowijne, en enkele geïnteresseerde individuele medereizigers. De groep was ook versterkt met vier specialisten van de Vlaamse Watermaatschappij.
Zondag werd de hoofdstad
Paramaribo bezocht.
Na een ontmoeting met de nieuwe
minister van Regionale Ontwikkeling vertrok het gezelschap ’s
maandags naar Albina (aan de
grens met Frans-Guyana). De enige
weg daarheen is zo slecht dat onderweg aarden wegen als omleiding gebruikt worden. Vijf uren later
(voor een afstand van 140 km…)
werd de boot over de machtige
Marowijnerivier genomen naar
Galibi.

De Koksijdse delegatie dwarst de Marowijnerivier en valt aan de overkant in het dorp
Galibi een hartelijke ontvangst te beurt.

Fauna en flora
Dinsdag werd kennis gemaakt met
het unieke concept van de Galibizoo waar de dieren gewoon vrij
rondlopen. Leden van de groep
kregen zo een slang rond hun nek
of een doodskopaapje op het
hoofd! Daarna de natuur in langs
een nieuw aangelegde jungle-trail.
Een hoogtepunt was het bezoek
aan de broedplaatsen van de
reuzenzeeschildpadden (Unescowerelderfgoed). ‘s Nachts voer de
groep langs de stranden van Galibi
op zoek naar nesten. Uiteindelijk
werden nesten van Krapé-schildpadden gevonden. Deze dieren
van ongeveer 250 kg zwaar en
160 cm lang kruipen uit zee dadelijk naar hun broedplaats waar ze
een put graven om zo’n 150 eitjes
te leggen.

Uitzonderlijk ritueel
Een begrafenisplechtigheid was
een andere aparte belevenis. De
bevolking leek in feeststemming!
Bij de kist bezongen zangers de levensloop van de overledene, terwijl
dorpelingen ritmisch dansten. Ook
de Koksijdenaars werden uitgenodigd om aan dit uitzonderlijke ritueel deel te nemen. Een en ander

duurde de hele nacht en eindigde
met spirituele gezangen waarna
de pater een ‘westerse’ teraardebestelling leidde.

eer te beurt het gebouw officieel
voor open te verklaren.

School en
vrouwencentrum

Donderdagmorgen zette de groep
koers naar Albina, meer bepaald
naar Arauwak-Marijkedorp.
’s Anderendaags werd tijdens de
lange busrit terug naar Paramaribo
nog een bezoek gebracht aan de
ruïnes van de suikerrietplantage en
rhum-fabriek van Marïenburg, 20
jaar geleden nog een bloeiende
industrie.
Toen de bus op zaterdag 26 maart
richting vliegveld reed, heerste
enige stilte bij de Koksijdenaars.
Een week lang werden ze ondergedompeld in een heel aparte
exotische sfeer, opgenomen in een
vriendenkring die een zeldzame
warmte uitstraalt… Iedereen was
overtuigd van de zin van deze
inleefreis!

Op woensdag was de groep te
gast in de Sint-Antoniusschool. Een
Koksijds project is het studiefonds
dat leerlingen van het dorp financieel steunt. Voorwaarde is wel dat
de opgedane kennis naar het dorp
moet terugvloeien. De nieuwe kleuterjuf Alicia is de eerste die binnen
het project studiefonds effectief
haar verworven kennis aan het
dorp teruggeeft. Zeker even trots
was de directrice op de ontvangen
zending leerboekjes uit Koksijde.
Woensdagavond volgde de officiële opening van de uitbreiding
van het vrouwencentrum Worian
Uwaponaka. De delegatie viel de

Zeldzame warmte

Openbare werken:
stand van zaken
Koninklijke Baan (N34):
Ster der Zee tot Oostendelaan
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De werken aan de Koninklijke Baan namen half september 2009 een aanvang en zullen normaliter tot maart
2012 duren.
Planning 2011
Inmiddels is de opbraak uitgevoerd in het gedeelte
noord vanaf de Kursaallaan tot de Koninginnelaan.
Daar zijn de nutsmaatschappijen thans bezig met het
vernieuwen van de leidingen. Van zodra deze werken
uitgevoerd zijn, kan de aannemer starten met de funderingen, vervolgens het gieten van de greppels, en
afwerking. Einde van deze fase half juni.
Het gedeelte tussen de Pannelaan en de Christiaen-

laan (met uitzondering van het deel voor de Diga
Verde, dat voorzien was voor uitvoering in het najaar),
wordt om technische redenen vervroegd naar mei
2011. Immers enkel in dit seizoen, bij droog weer, kan
de persleiding met het afvalwater van De Panne elke
dag 8 uur buiten dienst gesteld worden. Er is minstens
14 dagen droog weer nodig om die werkmethode te
kunnen volgen. Normaliter moet dan ook dit deel van
de werf omstreeks half juni beëindigd zijn.

Spoorvernieuwing tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort-bad
Vanaf 26 april is geen verkeer mogelijk op de Koninklijke Baan (zuidkant) tussen Koksijde en Oostduinkerke,
richting Koksijde wegens de vernieuwing van het
zuidspoor. Het verkeer verloopt in twee richtingen over
de noordkant van de Koninklijke Baan.
Ter hoogte van de Gilles Scottlaan wordt het verkeer
komende van Koksijde via voorlopige overwegen

voor en na de perrons op het normale rijvak afgeleid
omdat er daar maar één rijvak is.
Deze regeling zal duren tot eind juni, afhankelijk van
de vooruitgang van de werkzaamheden.
Dit is het laatste deel van de spoorwerken op grondgebied Koksijde.

Rioleringsdossier Strandjutterslaan en naburige
straten in Oostduinkerke
Het project is voltooid. In de week vòòr de paasvakantie
werd de toplaag asfalt gegoten. Woningen die nog niet
aangesloten zijn op de wachtbuizen van de vuilwaterriool, dienen thans wel aangesloten te worden. De wacht-

Pylyserlaan en Van
Maldeghemstraat
Het project is voltooid. In de week vòòr de
paasvakantie werd de toplaag asfalt gegoten.
Woningen die nog niet aangesloten zijn op
de wachtbuizen van de vuilwaterriool, dienen thans wel aangesloten te worden. De
wachtaansluiting op het vuilwaterriool bevindt
zich onder het zwart dekseltje in de berm/
voetpad/grasdallen. Bij de aansluiting met de
Zeelaan is een asverschuiving voor de fietsers
gerealiseerd om de veiligheid te verhogen.
(zie foto)

aansluiting op het vuilwaterriool bevindt zich onder het
zwart dekseltje in de berm/voetpad/grasdallen.
Dit geldt evenwel niet voor de huizen in de
Narcissenlaan.

Diverse kleine werken
* Weldadigheidstraat en kruispunt met Polderstraat

Op de coördinatievergadering werd besloten dat het vernieuwen van de asfaltlaag ontoereikend is. De
straat dient volledig van nieuwe regenwaterriolen te worden voorzien en de nutsmaatschappijen moeten
alle leidingen vernieuwen, met inbegrip van talrijke dwarsingen. Daarom gaf de gemeente een nieuwe
opdracht aan het studiebureau voor volledige heraanleg.

* Karthuizerstraat

De Karthuizerstraat wordt aan het dossier “Weldadigheidstraat” toegevoegd. Het betreft enkel het vernieuwen van de asfaltlaag.

* Diverse kleine bestratingswerken en nieuwe deklagen in Oostduinkerke

In december vonden volgende aanbestedingen plaats: a) vernieuwen omgeving Sint-Niklaaskerk, b)
nieuwe asfaltlaag Ganzestraat, c) aanleg voetpad Guldenzandstraat, e) nieuwe asfaltlaag deel Kluislaan
en deel G.V. Lorentlaan. Deze werken zullen weldra beginnen.

* Nieuwe kleinere projecten

In januari gingen volgende projecten in aanbesteding:
a) weg- en rioleringswerken in de Schaessensstraat
b) weg- en rioleringswerken in de Delwartlaan en Bremraapweg (tussen Charleroistraat en
Burgondiestraat)
c) aanleg van het resterende deel Salvialaan
d) aanleg van het resterende deel Tulpenlaan
e) heraanleg van de paden rond de pastorie in de Helvetiastraat
De coördinatievergadering zal eerstdaags plaatsvinden.

* Diverse kleine bestratingswerken en nieuwe deklagen in Koksijde

In januari vonden volgende aanbestedingen plaats: a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan,
d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg.
De coördinatievergadering moet nog plaatsvinden, in elk geval zullen de werken niet beginnen vòòr het
ondergronds brengen van de nutsleidingen, in het bijzonder in de Duinenkranslaan en de Ranonkellaan.
Vermoedelijk zullen de nieuwe deklagen pas in september kunnen gegoten worden.

Ter Duinenlaan
De ingebruikneming van de Ter Duinenlaan vond juist vòòr Pasen plaats.
Momenteel is men volop bezig met de
heraanleg van het Marktplein en z’n
zijstraatjes.
Ondertussen werden ook de eerste
stappen ondernomen voor de aanleg
van de fontein.
Als het weer gunstig blijft, zal heel het
project wellicht tegen het zomerreces
beëindigd zijn, behalve de beplanting.

Wegeniswerken Spelleplekke en Ter Duinenwijk
Dit project bevat volgende straten: Karthuizerduinenweg tussen de Westdiephelling en de Duinparklaan /
Kruinweg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg / Nieuwe Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duinparklaan / verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinenweg, de Spelleplekkeweg, de Waterplasweg en de Ter
Duinenwijk. Na de paasvakantie start de laatste fase van de aanleg van de riolering in de Nieuwe Ydelaan
met een stukje Konijnenpijpweg en een stukje Stuifduinenweg. Daarna volgen de dwarsingen van het rioolstelsel in de Duinparklaan en de aanleg van riolen in de Karthuizerduinenweg. In functie van de toegankelijkheid werd voorrang gegeven aan de onderlaag asfalt op de plaatsen waar de betonnen kantstroken
al uitgevoerd zijn. De toplaag asfalt zal vermoedelijk in één fase voor eind juni over alle betrokken straten
gegoten worden. In dit dossier kunnen de particulieren nog niet overgaan tot aansluiting van de huisvuilriolering op de straatriolering.

Weg- en
rioleringswerken
Rousseaulaan en
omgeving
De omgeving van de Rousseaulaan krijgt een volledig nieuwe facelift. De rijweg wordt aangelegd
in asfalt. In het midden van de straat komt een
dubbele parkeerstrook. De voetpaden en parkeerstroken worden in kleinschalig waterdoorlatende
materialen aangelegd. Het kruispunt met de
G. Lejeunestraat wordt een rotonde. Maar ook
ondergrondse worden werken uitgevoerd: het
huidige gemengd rioleringsnet is aan vernieuwing
toe en wordt vervangen door een gescheiden
rioolstelsel, waarbij het hemelwater via bezinkputten infiltreert.
Dit project omvat ook de heraanleg van de naburige straten: Vredestraat, Rolandstraat, Gaillystraat,
Bettystraat en G. Lejeunestraat).
Totale kostprijs: 1,27 miljoen euro, BTW in.
De procedure voor de openbare aanbesteding is
begonnen.
Start uitvoering in het najaar. In een volgende
editie zal ook meegedeeld worden wanneer de
infovergadering plaatsvindt.

Ten Bogaerdelaan

N330 (Toekomstlaan):
aanleg van fietspaden
In het kader van een overeenkomst tussen het Vlaams
Gewest en de gemeente zal een tweerichtingsfietspad aangelegd worden langs de Toekomstlaan (in de
groene berm, kant Wulpen), van de Wulpenbrug (in
de nabije toekomst rotonde) tot de Wulpendammestraat. Het fietspad (asfalt) zal volledig afgescheiden zijn
van de rijweg door een ruime tussenberm. Dit project
bevat eveneens de aanleg van twee middengeleiders
op de N330 ter hoogte van de Wulpendammestraat,
in functie van een veiliger oversteek. Er wordt verder
een optimale verlichting geplaatst. De aanbesteding is
voorbij. Weldra is er coördinatievergadering. Start wellicht nog kort vòòr de zomer.

Rotonde Wulpenbrug
De Administratie Wegen en Verkeer heeft een
aanbesteding uitgeschreven voor de aanleg van
een rotonde aan de Wulpenbrug, een zwart punt
in het verkeer omdat er al veel zware ongevallen
gebeurden. Volgens het lastenboek dienen de
werken op 15 augustus te beginnen. De rotonde
moet in elk geval klaar zijn tegen het WK Cyclocross, eind januari 2012 in Koksijde.

Trappenhuizen Zeedijk

In opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer
AWV en van de Polder Noordwatering wordt de Ten
Bogaerdelaan onderbroken om het Langgeleed te
verbinden. Deze werken zullen een verbetering zijn
voor de afwatering van de kustzone.
De uitvoering gebeurt vòòr de zomer. De koker wordt
aangelegd in twee fasen zodat altijd twee rijvakken
beschikbaar zijn.
Einde uitvoering in de zomer.

Werken Strandlaan
Kort vòòr de paasvakantie werd een rioolbreuk
vastgesteld in het gedeelte Strandlaan tussen
de Koninklijke baan en de Zwaluwenstraat. De
breuk werd tijdelijk hersteld, maar de riool is in zo’n
slechte staat dat ze over een lengte van 30 m vervangen dient te worden. Omdat dit niet meer kon
vòòr de paasvakantie is de herstelling verschoven
naar de maand mei. Het blijft de bedoeling om in
dit gedeelte de borduren van de parkeerplaatsen
weg te nemen.

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

Na de paasvakantie begon de afbraak van de trappenhuizen van de ondergrondse garages op de Zeedijk Oostduinkerke, met uitzondering van het trappenhuis naast het zwembad dat later met de renovatie
van het zwembad zal worden vernieuwd. De nieuwe
trappenhuizen zullen hoofdzakelijk uit glas bestaan.
Ook de verluchting van de bestaande garages wordt
aanzienlijk verbeterd. Een eerste montage is gebeurd
in de werkplaatsen van de aannemer. De plaatsing
van de metaalstructuur op het terrein is begin mei
gepland. Afwerking tegen half juni. Tijdens de werken
blijven alle noodzakelijke vluchtroutes toegankelijk.
Aan de gebruikers wordt gevraagd om deze enkel
te gebruiken in geval van nood. Gelieve in normale
omstandigheden dus enkel gebruik te maken van de
uitgangen via de in- en uitritten (poorten) en trappenhuizen op het Astridplein en naast het zwembad.

Bouw nieuw tenniscomplex begint!
Op maandag 2 mei begint op het sportdomein in Koksijde-dorp de bouw van het nieuwe tenniscentrum. Dit
centrum wordt aangelegd naast de bestaande tennisterreinen die grenzen aan de Zeelaan meer bepaald
op het voetbaloefenveld erachter. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe tennisaccommodatie om deze
bloeiende sport in Koksijde nog meer kansen te geven.
Het project omvat vooreerst de bouw van een overdekte tennishal met vier binnenbanen waarvan de
toplaag uit een meerlagige kunststof bestaat zoals op
de US-open in New York. Dat is een onderhoudsarme
materie die de bal bovendien de mogelijkheid biedt
nagenoeg even snel te gaan als op gravel. Daarnaast
worden ook twee buitenbanen in gravel aangelegd,
voorzien van automatische besproeiing.
Andere voorzieningen in het project zijn:
- op de benedenverdieping: een stookplaats, berging
voor clubhuis, berging voor trainersmateriaal, lokaal
voor treainers (camera), kleedkamers voor dames
en voor heren, sanitair, EHBO-lokaal.
- op de eerste verdieping: clubhuis met keukentje,
bar, gezellige en zongerichte buitenterrassen met
zicht op de buitenterreinen, lokaal voor secretariaat
en twee leslokalen
De uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer één jaar.
Daaruit volgt dat tennissend Koksijde de nieuwe accommodatie wellicht begin juli 2012 in gebruik zal
kunnen nemen.

Een algemeen zicht op het nieuwe tennisgebouw met de
buitenbanen

De kostprijs wordt geraamd op 3,3 miljoen euro (BTW
incl., erelonen excl.). Ontwerper is de tijdelijke vereniging Alain Bossuyt Ingenieur-Architect - Van de WalleBossuyt architecten bvba uit Roeselare.

Startschot van de Golf Hof ter Hille!
Na jaren administratieve rompslomp is het startschot voor de aanleg van de Golf Hof ter Hille, een investering van 15.000.000 miljoen euro, thans gegeven. Dat gebeurde in het gemeentehuis op donderdag 14
april ter gelegenheid van een vergadering van het gemeentebestuur, het autonoom gemeentebedrijf en
de uitvoerende partners.
De aanleg van het grote golfproject tussen de Nieuwpoortsteenweg, de Hof ter Hillestraat, het kanaal
Nieuwpoort-Veurne en de Toekomstlaan, een blok van 85 ha, zal dus eerstdaags definitief van start gaan.
De officiële eerstespadesteek is gepland op vrijdag 24 juni en zal met een groot volksfeest gepaard gaan.
De eerste fase is de aanleg van de driving range (2,5 ha), dat is een deels overdekte oefenslagzone waar
nieuwe spelers kunnen trainen om later 9 holes aan te kunnen. Als de werkzaamheden goed vorderen zal
deze eerste fase wellicht in het voorjaar 2012 in gebruik kunnen genomen worden!

Op de foto de voornaamste opdrachtgevende en uitvoerende partners van de Golf Hof ter Hille. Zittend v.l.n.r. voorzitter Freddy Beun
van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde, Eddy Lodewycks (Anteagroup Waregem, ontwerpbureau), de befaamde golfontwerper
Jeremy Pern, burgemeester Marc Vanden Bussche, Peter Baars (AHA de Man, Dordrecht, golfaanleg en –onderhoud) en Hendrik
Lagrou (Aclagro, Wondelgem, grondwerken). Staande de ingenieurs en topmedewerkers van het project.

Gebruik moloks correct !
De gemeente beschikt over 20 ondergrondse containers in de toeristische zone, de zogeheten moloks. Jammer genoeg wordt een toegenomen misbruik van deze containers vastgesteld. Daarom hierbij nog eens
correcte gebruiksregels:
1. De ondergrondse containers
of moloks zijn immers uitsluitend bestemd voor huishoudelijk restafval van tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op
een dag dat de huisvuilwagen
niet langskomt.
2. Dat restafval moet er steeds
in een reglementaire groene
restafvalzak gedeponeerd
worden.
3. Alle andere afval (glas, plastic
zakjes met huisvuil, steenpuin,
bedrijfsafval, …) hoort niet thuis
in of rond deze containers.
Het verkeerd aanbieden van
afval bij deze containers ontsiert
onze gemeente en wordt gesanctioneerd (GAS, hoofdstuk
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
reinheid art. 11).
(058 53 34 39, milieu@koksijde.be)

Nieuwe rust- en stilteplaats op de
Dag van het Park
Op zondag 29 mei vindt de Dag van het Park plaats. Samen met Natuurpunt Westkust huldigt de gemeente die dag een nieuwe rust– en stilteplaats in langs de Guldenzandstraat. Het terrein biedt een mooi uitzicht
over de Doornpanne en is ideaal gelegen langs het fietsroutenetwerk en
op wandelafstand van het Duinenhuis. Je hoort er de tonen van de vogels in de omliggende duinstruwelen. De inrichting van het terrein kadert
binnen het ambitieuze biodiversiteitscharter tussen Natuurpunt en het
gemeentebestuur. Verzameling op de parking van de IWVA (bezoekerscentrum Doornpanne) om 9.45 u. Na de officiële opening leidt natuurgids
Godfried Warreyn de aanwezigen rond binnen het afgesloten gedeelte
van het IWVA-waterwinningsgebied.

Roetfilterpremie
Wie met een dieselwagen rijdt (Euronorm 3 of 4 met eerste inschrijving voor 3 september 2010), kan van de Vlaamse overheid 600 euro
terugkrijgen na het plaatsen van een roetfilter.
Dieselauto’s stoten fijn schadelijk stof uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Vooral de kleine deeltjes die je niet ziet, zijn heel
schadelijk voor de gezondheid. Ze kunnen zeer diep in de luchtwegen dringen en ontstekingen veroorzaken die het ademen bemoeilijken. Bovendien kunnen de deeltjes ook door het bloed opgenomen
worden en in het hele lichaam schade aanrichten.
Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot. Een
roetfilter houdt de fijne stofdeeltjes tegen op een poreuze wand en
laat uitlaatgassen door. Info: http://roetfilters.lne.be

Boodschappentasactie

winnaar maand
april

Tijdens de voorbije maand werd
mevrouw Nadia Godrie met de
boodschappentas in de hand gespot. Zij wint hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars
ter waarde van 25 euro. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling
wenst haar van harte proficiat!

Doe mee aan de
bebloemingswedstrijd!
Het comité Koksijde in de Bloemen organiseert al
60 jaar de wedstrijd Koksijde in de Bloemen om de
mooiste bebloemde tuinen, met bloemen versierde
gevels en ook hoeven in Koksijde, Oostduinkerke
en Wulpen te bekronen.
De gemeentelijke groendienst levert daarvoor zelf
constant veel inspanningen, maar er wordt ook een
beroep gedaan op initiatieven van de bewoners
om hun erf en voortuintjes, zichtbaar vanuit straten
en pleinen te bebloemen.
Inschrijven voor de wedstrijd is gratis. Een deskundige
jury beoordeelt in juli onaangekondigd de tuin-,
gevel- en hoeveversiering van elke deelnemer. De
massale prijsuitreiking vindt eind augustus plaats. De
honderden winnaars (vanaf een bepaald behaald
percentage) krijgen een geschenk in natura: bloembollen, tulpen, narcissen, vaste planten, rozen om in
de tuin te gebruiken.
Inschrijven tot half juni bij de secretaris van het comité
Ides Leys (ides.leys@koksijde.be, T 058 51 91 86). Bij deelname aan de categorie tuin de grootte vermelden.

Gezocht: enthousiaste
begeleiders voor Duinenhuis!
Het natuureducatief centrum
Duinenhuis, dompelt schoolgroepen en zeeklassen onder in alles
wat onze kust te bieden heeft.
Om deze missie in werkelijkheid
om te zetten zoekt het Duinenhuis
enthousiaste begeleiders. Voor
hen wordt een driedaagse cursus
op het getouw gezet.
De opleiding “doe-stations” vindt
plaats op de zaterdagen 11, 18
en 25 juni, telkens van 9.30 tot
12.30 u. en 13 tot 16 u. Er wordt
kennisgemaakt met alle doe-stations voor de 2de en 3de graad
basisonderwijs en 1ste graad
secundair onderwijs.
Na de cursus worden de deelnemers als nieuwe gidsen in
de werking van het Duinenhuis
ingeschakeld. Ze mogen dan ook
schoolgroepen begeleiden.

Het Duinenhuis is uniek gelegen in
de Schipgatduinen op een boogscheut van het strand nabij de Bettystraat. Parkeren op het Elisabeth-

plein. Vervolgens het duinenpad
volgen.
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.
be of 058 52 48 17

Infonamiddag borstkanker
Met als titel “Angst in‘Boezem’en” pakt de Christelijke Mutualiteit op dinsdag 7 juni in c.c. CasinoKoksijde uit
met een infonamiddag over borstkanker. Aanvang om 14 u. Gratis toegang.
Vrouwen die getroffen worden door borstkanker worden in een korte periode geconfrontreerd met gevoelens van angst, vragen, onzekerheden. Een ingreep ondergaan…, soms een verminkende ingreep! Wat
brengt de toekomst? Het doel van de borstkliniek is het stellen van de diagnose, behandeling en begeleiding van de patiënt door een team van specialisten in nauw overleg met de huisarts. De patiënt wordt ook
bijgestaan door de borstverpleegkundige die als vertrouwenspersoon optreedt en waarop zowel de
patiënte als haar familie constant een beroep kunnen doen.
Sprekers zijn de artsen Trappeniers (gynaecoloog en
medisch coördinator van de borstkliniek) en Smolders (medische beeldvorming), en borst-oncologisch
verpleegkundige Nathalie Scharre, allen van het AZ
Sint-Augustinus Veurne. In de pauze wordt koffie met
gebak aangeboden.
Vooraf inschrijven tot uiterlijk 2 juni is noodzakelijk
bij CM-consulent Melissa Van Acker, T 058 51 62 45,
koksijde@cm.be. Bij e-mailbericht aantal personen
vermelden!

Infoavond over
opvoeden
In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert de dienst Buitenschoolse kinderopvang (BKO)
in samenwerking met de bibliotheek op dinsdag
17 mei om 19.30 u. in de bibliotheek een infoavond
over het opvoeden van kinderen. Gastspreker is pedagoge Nele Van Hulle.
Het thema van de avond luidt: groot worden doen
ze vanzelf, luisteren niet altijd!
Opvoeden gebeurt elke dag opnieuw en is niet altijd even makkelijk. In deze ouderavond is ruimte voor peuterpuberteit, koppige kinderen, kinderen die slaan,
bijten en vechten, maar ook voor de stille en flinke kinderen. Enkele vragen die gesteld worden zijn: hoe kan
ik prettig blijven omgaan met mijn kind in moeilijke situaties? Wat kan en wat niet, waar en hoe trek ik mijn
grenzen? Wat betekent hun lastig gedrag in deze situaties..?

Zindelijkheidstraining bij
peuters
De dienst Onthaalouders organiseert op donderdag
9 juni om 19.30 u. in zaal De Noordduinen (Helvetiastraat 47 in Koksijde-dorp) een informatie-avond
voor ouders over zindelijkheid bij peuters en kleuters.
Wanneer start je best met het potje? Hoe verloopt
de normale ontwikkeling van het droog worden?
Bestaan er praktische tips om zindelijkheid aan te
leren? Bij problemen, wat kunnen de oorzaken zijn?
Een boeiende uiteenzetting die gegeven wordt
door experte Christiane Schollaert. Ook eigen vragen komen uiteraard aan bod.
Info: dienst Onthaalouders, Leopold II-laan 4,
T 058 51 80 74, onthaalouders@koksijde.be

Jeugdcultuurwoordenboek

Hiphop: muziek en levensstijl
De jeugddienst wil de lezer in verschillende afleveringen laten kennismaken met jongeren- of jeugdculturen. In een aantal volgende nummers
zal telkens een jeugd- of subcultuur aan bod komen. Daarnaast wordt
ook een bekende jeugdcultuur verklarend uitgelegd. Een soort jeugdcultuurwoordenboek.
Maar wat is jeugdcultuur nu precies? Jeugdcultuur is iets wat past bij een
bepaalde groep jongeren of jeugd. Jeugdculturen kunnen voor jongeren
een middel zijn om een (sociale) identiteit te ontwikkelen.
Jeugdculturen stellen jongeren in staat verschillende rollen aan te nemen
en uit te proberen.
Daarnaast is ook muziek een belangrijk identificatiemiddel voor jongeren.
In de jaren ‘50 ontstaat er een muzikale ommekeer, er ontstaat een
nieuwe muziek voor de jeugd, muziek die de volwassenen provocerend in
de oren klinkt. In de jaren ‘60 leeft sterk het gevoel dat jeugdcultuur één
ongedeelde groep is die ageert tegen de volwassenencultuur. Maar al
heel snel versplintert de jeugdcultuur in diverse jeugdsubculturen.

Hiphop

Wijndegustatie
met stand upcomedian
Het jeugdhuis de PIT krijgt op
vrijdag 6 mei zowel de fijnproevers als de lachers op de hand:
een kaas- en wijnavond vanaf
19.30 u., gevolgd door het optreden van stand up-comedian
Frans Pelgrims om 21.30 u.
De avond start met een degustatie van kaas en wijn. Specialist Piet Declerck koos enkele
zomerwijnen uit. De proeverij
wordt aangevuld met speciaal gekozen hapjes! De prijs
bedraagt 5 euro, een fles wijn
en een toegangsticket voor de
stand up comedy inbegrepen.
Inschrijven via jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
Om 21.30 u. komt de stand upcomedian Frans Pelgrims langs.
Frans verzorgde al het voorprogramma van enkele gevestigde
waarden zoals Nigel Williams en
Piv Huvluv. Hij werkte ook al mee
aan enkele tv-shows, bv. Chris
en Co en de Rechtvaardige
Rechters.
Wie enkel de show van de
stand up-comedian bijwoont,
betaalt 3 euro.
Reserveren:
jocdepit@koksijde.be of
058 53 34 44

Hiphop is ontstaan aan het eind van de jaren ‘70 onder kansloze, meestal
zwarte jongeren in de Amerikaanse steden. Via muziek (rap), beweging
(breakdance) en graphics (graffiti,...) probeerden ze zich te uiten. De
hiphopcultuur kwam bij ons overgewaaid rond de jaren ‘80. Hiphop is
sterk ritmische rap-muziek met provocerend karakter. De beste definitie is
waarschijnlijk: cultuur van de grootstedelijke getto’s in het Westen. Hiphop
is echter meer dan muziek alleen. De cultuur heeft ervoor gezorgd dat de
onderklasse en mensen uit achterbuurten een stem kregen. Tegenwoordig is hiphop meer een levensstijl.

Zicht op jeugdbeleid
Omdat beleidsplannen geen gemakkelijke en aangename materie
zijn, ontwikkelde de jeugddienst het zakboekje Zicht op jeugdbeleid.
Dit boekje bevat een aantal krijtlijnen uit het jeugdbeleidsplan 20112013. In dit plan staan de doelstellingen die op jeugdvlak de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Te bekomen bij de jeugddienst.
Het kan ook digitaal doorgezonden worden.
Meer info: www.jeugd.koksijde.be of jocdepit@koksijde.be

Lutwine De Cocker presenteert
kinderboekje De familie Piepers
Lutwine De Cocker uit Koksijde maakt met haar kinderboekje De familie Piepers haar debuut als schrijfster. Het
boekje van 30 pagina’s kan perfect dienen als voorleesboekje of als oefening voor beginnende lezertjes. Ook
de mooie illustraties, gemaakt door Vicky Decoene uit Wulpen, zijn zeker en vast de moeite waard.
Reeds als kind had Lutwine de smaak van het schrijven te pakken, ze schreef graag opstellen en viel
er zelfs mee in de prijzen. Later legde ze zich toe op
het schrijven van volksgedichten. In 2009 won ze de
publieksprijs van de poëziewedstrijd van 5-art met een
gedicht dat Koksijde weergaf in een notendop. Deze
onderscheiding stimuleerde haar om haar passie
verder met anderen te delen. Ze ging op zoek tussen
de opstellen die ze als kind geschreven had en stootte
zo op het verhaal van een muizenfamilie. Haar man
Piet Borms maakte enkele schetsen bij het verhaal
en zo ging de bal aan het rollen. Ook beeldhouwer
Jan Dieusaert gaf advies. Op zoek naar een illustrator
kwam Lutwine bij Vicky Decoene uit Wulpen terecht.
Samen gingen ze aan de slag. Het resultaat mag er
zeker wezen. Het verhaal gaat over een gezinnetje
muizen dat ‘s nachts besluit om op stap te gaan op
een keukentafel vol voedsel. Samen maken ze de gekste avonturen mee. Niettemin zit er ook een les in het
boekje verwerkt nl. muizen horen niet thuis in keukens,
op aanrechten en tafels.

Lutwine De Cocker (links) schreef het kinderboekje De Famile
Piepers waarvoor Vicky Decoene tekeningen maakte!

Lutwine geeft het boekje uit in eigen beheer op 200
exemplaren. Te koop bij auteur Lutwine De Cocker,
Zeelaan 128 in Koksijde (0496 12 14 53), bij tekenares
Vicky Decoene, Dorpsplaats 36 in Wulpen (0496 02 83
02) en bij Foto Bob, Freddy Esther, Leopold II-laan in
Oostduinkerke.

Drie clubs voor strandwindsporten
Over een afstand van 8,5 km strand beschikt onze gemeente over drie centra voor het beoefenen van
windsporten op het strand en in zee. Houdt u van zeilwagenrijden of van buggykiten op het strand? Of kiest
u voor catamaranzeilen, golfsurfen, windsurfen of stand-up paddle op zee? Dan vindt u daarvoor een uitstekende accomodatie op volgende 3 plaatsen: het zeilsportcentrum KYC in Sint-Idesbald, het windsportcentrum SYCOD in Oostduinkerke en het windsportcentrum Windekind Groenendijk (tegen Nieuwpoort).
De KYC in Sint-Idesbald (Dumontlaan west) is gespecialiseerd in
zeilen. In SYCOD in Oostduinkerke
(ter hoogte van de Alfred Devoslaan) kan men voor alle windsporten terecht en bij Windekind
op Groenendijk (einde Paardenvissersweg) richt men zich vooral
naar surfers en zeilwagenrijders.
Elke club biedt opleiding-en
vervolmakingslessen voor diverse
sporten. Deze lessen worden
hoofdzakelijk gegeven in juli en
augustus maar afhankelijk van de
sport ook buiten deze periode.
De lessen kunnen zowel groepslessen als privélessen zijn. De periode waarin de lessen gegeven
worden is voor de meeste sporten
vanaf mei tot eind oktober, maar
dit varieert volgens club en ge-

wenste sport. Inwoners van Koksijde
die deelnemen aan deze lessen
kunnen genieten van een korting.
De startleeftijd hangt eveneens af

van de gekozen sport maar bedraagt doorgaans 14 jaar.
Info: www.kyc.be, www.sycod.be,
www.surfclub-windekind.be

Alpenfietstocht voor goed doel
Van 16 tot 19 juni rijden 23 fietsers uit onze gemeente en regio een tocht van Genève naar Nice voor het
goede doel “Move to improve”. Deze dapperen zijn 14 leden van het windsportcentrum SYCOD Oostduinkerke, 3 leden van het windsurfcentrum Windekind Groenendijk en Oneshore bikers, aangevuld met
enkele enthousiaste fietsers van buiten de gemeente.
De vzw Move to Improve is een
Galibier, Izoard e.a. Bij aankomst
ondersteuningsfonds voor kindein Nice zal Tom Boonen, peter van
ren met motorische (bewegings)
Move To Improve, de fietsers verwelproblemen. De stichting verzamelt
geld om o.a. kinetec-apparaten
te kunnen aanschaffen. De betrokken kinderen leren met zo’n
apparaat de knieën plooien. De
stichting heeft zijn werking verbonden aan de kinderafdeling
van het UZ Pellenberg. Peter van
de vzw is wielerkampioen Tom
Boonen.
Met deze fietstocht willen de
deelnemers 4 kinetec-apparaten
aan het ziekenhuis schenken.
Alle kosten van deze fietstocht
worden door de renners zelf
betaald.
De trip is 630 km lang en gaat
over 10 Alpencols waaronder de
legendarische Iséran, Télégraphe,

komen. Hij zal meteen een cheque voor de vzw Move to Improve
overhandigd krijgen.

Benefiet op 3 juni
De fietsers organiseren op vrijdag
3 juni ook een benefietfeest voor
Move to Improve in c.c. CasinoKoksijde met een diner (50 euro)
en een dansfeest (15 euro vanaf
22.30 u.). Andere acties zijn de
verkoop van steunkaarten (25
euro) of stickers (5 euro), of een
fles Cowboy Henkwijn (9 euro).
Wie de actie genegen is, kan de
vzw steunen door sponsoring (u
ontvangt een factuur) of door
een schenking (fiscaal aftrekbaar
vanaf 25 euro): rek. nr. BE 73 7480
3020 1560.
Info: www.m2i-tour.be

Minivoetbaltornooi

De sportdienst organiseert zijn 12de minivoetbaltornooi voor het lager onderwijs op woensdagen 4 (1ste en
2de graad) en 18 mei (3de graad), telkens om 13.30 u. de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elke ploeg
telt vijf spelers en drie reserven. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen. Elke school kan onbeperkt
ploegen inschrijven via de schoolsportgangmaker.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01, www.sport.koksijde.be

12de petanquetornooi voor
senioren
Op donderdag 5 mei organiseert
de sportdienst het 12de recreatief petanquetornooi voor senioren in de nieuwe petanquehal
De Bolledroom op het sportpark
Hazebeek in Oostduinkerke. Start
om 14 u. Er wordt gespeeld met
vaste tripletten. Alle deelnemers
ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Inschrijven op de
sportdienst tot 3 mei.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat
11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
www.sport.koksijde.be

Glorieuze officiële start campagne
WK Cyclocross Koksijde 2012 !!
Twee belangrijke voorspellingen op woensdag 30 maart c.c. CasinoKoksijde ter gelegenheid van de officiële
lancering van de campagne WK Cyclocross Koksijde 2012! Evenementencoördinator Jan Deramoudt is nagenoeg zeker van vijftigduizend toeschouwers over de twee dagen en WK-peter/ereburger Paul Herygers twijfelt
er niet aan dat de Belgische renners er veel medailles in de wacht zullen slepen.
Diensthoofd Communicatie Ilse Chamon zette in haar
welkomstwoord de toon toen ze het Koksijdse devies
topsport linken aan cultuur meteen hard maakte met
voordracht van twee cyclocrossgedichten van de
huispoëten Fernand Florizoone en Thierry Deleu.
Sporza-commentator Michel Wuyts, ook sportief ambassadeur van de gemeente Koksijde, diende in zijn
pittige stijl de hoofdschotel op. Als een bijbelse heraut
kondigde hij zeven legendarische Vlaamse veldritcoryfeeën aan: Erik De Vlaeminck, zeven keer wereldkampioen! Roland Liboton: vijf keer! Bert Vermeire:
vijf keer! Norbert Dedeckere en Paul Herygers: wereldkampioen! Bondscoach Rudy De Bie en zijn broer
Dannie vervolledigden de galerij wielerprominenten.

Twee b’s:
beeldhouwer en belleman
Wuyts richtte ook de schijnwerpers op beeldhouwer
en Oostduinkerkenaar Fernand Vanderplancke die
al tien jaar de bronzen trofee maakt voor de winnaar
van de wereldbekermanche in het Koksijdse zand, en
al zestien jaar voor de laureaat van de Ronde van
Vlaanderen.
Belleman en wielerrebel Marc Reybrouck ontbrak
evenmin op het appel. Berucht sedert de omstreden

fietswissel ten voordele van Freddy Maertens op de
Koppenberg in de RvVl 1977. “Het museum in Oudenaarde verdient meer aan verkochte posters over
dat feit, dan ik met mijn schamel pensioen”, aldus de
gewezen Veurnse visboer die in geen tijd de zaal naar
zijn hand zette.

Liefdesverklaring
Met puntige vragen wist Michel Wuyts WK-winnaar
Koksijde ’94 Paul Herygers en bondscoach Rudy De
Bie te verleiden tot mateloze liefdesverklaringen aan
het WK Cyclocross 2012.
Paul: “Koksijde ligt me zeer nauw aan het hart! Het
is een mooi, fraai parcours. Het duin dat mijn naam
draagt is een prachtig obstakel. De nieuwe omloop
telt nu zelfs een tweede gelijkaardig duin. De winnaar
van het WK 2012 mag er zijn naam aan verbinden. Ik
ben er zeker van dat ons land zeer veel medailles zal
binnenrijven!”
Rudy: “Iedere coureur wil er in Koksijde bij zijn, van de
jongste categorieën tot de elite! Elk wil een plaatsje
aan de start. Maar hier moet je wel blindelings door
het zand kunnen rijden. Elk WK is belangrijk, maar voor
eigen volk is onvergetelijk. Winnen in Koksijde betekent
onvergankelijke roem!”

De familiefoto met het college van burgemeester en schepenen al de bijzondere genodigden die de campagne van het WK
Cyclocross Koksijde 2012 officieel lanceerden.

Familie, sport,
cultuur
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Burgemeester Marc
Vanden Bussche en
schepen van Sport Dirk
Dawyndt werden door
Michel Wuyts ook aan de tand gevoeld.
De burgemeester: “Vandaag nemen we een goeie
start. We zullen het vertrouwen van de UCI en de
KBWB zeker niet beschamen. Onze diensten werken uitstekend samen om van 28 en 29 januari twee
toppers te maken. We kunnen ook rekenen op vele
externe partners en de media.” Tegelijk nodigde hij de
bezoekers uit om tijdens die dagen ook strand, dijk en
duinen te ontdekken.
Schepen Dirk Dawyndt: “In Koksijde vloeien sport en
cultuur naadloos in elkaar over. Belangrijke randactiviteiten zijn de expo Van Edelare tot Koksijde in het
gemeentehuis en de voorstelling Helden in de sport
van Karl Van Nieuwkerke & Les Supappes. In de scholen leren de kinderen leren over de deelnemende
landen.”

De enige echte officiële WK-trui
2012 (rechts) en de trofee van
Fernand Vanderplancke voor
de toekomstige winnaar.

Samen sterk!

WK-shirt en gadgets

Algemeen coördinator Jan Deramoudt rekent op
50.000 toeschouwers, gespreid over twee dagen. “We
doen er alles aan om de mensen te verwennen”,
aldus Jan. “Wie met de wagen komt zal gratis kunnen parkeren en zal met shuttles tot heel dichtbij het
parcours gebracht worden. Dat geldt ook voor wie
komt met trein, tram of bus. Andersvaliden krijgen een
voorbehouden kijkzone op de omloop. De organisatie
is een echte uitdaging. Maar heel de gemeente werkt
mee. Van de burgemeester in zijn kabinet tot de smid
aan zijn aambeeld, met de vele vrijwilligers, met de
mensen van de wielerclub!”

Het WK-shirt is nu al te koop in de bijzondere WK-shop
bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis. Daar vind
je verder ook WK-gadgets. Vanaf de zomer kan ook
een WK-verwenkoffer aangekocht worden met een
ticket en diverse gadgets. Vanaf heden verschijnt her
en der op belangrijke evenementen ook de fietssimulator, een ingenieus toestel dat op digitale wijze
op scherm de omloop volgt, aangedreven door uw
eigen spierkracht en luchtvermogen. U beklimt dus
lopend de Herygersduin, u rijdt hals over kop de helling af, u ploetert een eind door zand en modder…,
kortom, een leuke attractie…

Sporza-commentator Michel Wuyts voelt evenementencoördinator Jan Deramoudt,
bondscoach Rudy De Bie en ereburger Paul Herygers aan de tand.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Dehaene-Dequidt
Op zaterdag 19 maart vierden de echtgenoten Walter Dehaene (°Oostvleteren) en Georgette Dequidt
(°Lo) die huwden in Lo op 14 februari 1961 hun gouden bruiloft. Walter en Georgette waren 32 jaar lang de
bekende uitbaters van de kruidenierszaak Linda aan de Koninklijke baan. Ze hebben twee kinderen en drie
kleinkinderen.

Echtpaar Vanhoeck-Bronders
Op zaterdag 2 april werden Pierre Vanhoeck (°Oostende) en Jenny Bronders (°Oostende) in de bloemetjes
gezet naar aanleiding van hun diamanten bruiloft. Het echtpaar huwde 60 jaar geleden op 31 maart 1951
te Oostende. Pierre was militair op de basis Koksijde. Ze hebben twee kinderen, acht kleinkinderen en vijf
achterkleinkinderen.

Echtpaar Everaert-Masscho
Zaterdag 9 april was een gezellige feestdag voor het echtpaar André Everaert (°Hamme) en Lutgarde Masscho (°Pittem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Pittem, 8 april 1961). André
was staatsambtenaar bij het Brussels Gewest. Het echtpaar heeft drie zonen en zes kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Butaeye-Doolaeghe
Michel Butaeye (°Roesbrugge-Haringe) en Monique Doolaeghe (°Watou) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(5 april 1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 16 april in het gemeentehuis ontvangen. Michel en Monique runden samen een bakkerij. Het echtpaar
heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Hennes-Verstreken
Goud was er ook op zaterdag 16 april voor het echtpaar Jan Hennes-Elvire Verstreken. Jan (°Berg) en Elvire
(°Boortmeerbeek) huwden op 22 april 1961 in Kampenhout. Jan was bediende bij de Regie der Luchtwegen in Zaventem. Het echtpaar heeft twee kinderen en zes kleinkinderen.

Echtpaar Castegnier-Gilbert
Het derde gouden echtpaar dat op zaterdag 16 april in het gemeentehuis werd ontvangen naar aanleiding van het gouden bruiloftsfeest was het koppel Jean-Pierre Castegnier-Monique Gilbert. Jean-Pierre
°Vorst) en Monique (°Ukkel) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Brussel (8 april 1961) eeuwige trouw! JeanPierre was drukker bij een publiciteitsbedrijf in Brussel.

Mevrouw Alice Chrispeels is
honderd jaar jong!

Groot feest in de OCMW-serviceflats Maartenoom want medebewoonster Alice Chrispeels vierde er op 7 april
haar 100ste verjaardag! Alice werd op 7 april 1911 geboren in Ukkel als dochter van handelaar Guillaume
Chrispeels en Elodie Veder. Op 6 mei 1933 trad Alice in het huwelijksbootje met François Desmet uit Vorst. Samen stichtten ze in Vorst een lederbedrijf. Als weerstander werd François opgepakt en in Duitsland opgesloten.
Gelukkig overleefde hij de oorlog. Alice slaagde er met haar man in hun lederzaak weer op te starten. Er werd
veel en hard gewerkt tot ze in 1981 met pensioen gingen. Omdat ze hun vakantie al jaren in Koksijde doorbrachten, vestigden ze zich in juli 1992 definitief in onze gemeente. Op 24 februari 1996 zou François evenwel
overlijden. Dankzij het OCMW vond Alice daarna een nieuwe thuis in de OCMW-residentie Maarten Oom. De
conditie van Alice is nog vrij goed. Mevrouw Ronquetti, familielid, is haar beste vriendin en toeverlaat!

Burgerlijke stand
GEBOORTEN

Leen en Lien Vermote

Brugge, 28 februari
dochters van Chris en van
Nele Bekaert uit Koksijde

Silke en Anouk Delporte
Brugge, 7 maart
dochters van Jurrie en van
Sofie Hennebel uit Koksijde

Thibaut Viste

Veurne, 10 maart
zoon van Sébastien en
van Caroline Dath uit
Oostduinkerke

Siebe Derycke

Veurne, 15 maart
zoon van Angelique Derycke
uit Koksijde

Abbey Weyne

Veurne, 26 maart
dochter van Chris en van
Lyssa Simoen uit Koksijde

Michelle Tallieu

Veurne, 29 maart
dochter van Lieven en van Els
De Jonghe uit Oostduinkerke

Enaël Rase

Veurne, 29 maart
zoon van Nathalie Rase uit
Koksijde

Thibault de Fonvent

Veurne, 31 maart
zoon van Dieter en van Mieke
Vanderstichele uit Koksijde

Ada Puype

Veurne, 4 april
dochter van Peter en van Eva
Dancet uit Koksijde

HUWELIJKEN

Dimitri Vanbleu en Kelly
Vandenberghe, beiden uit
Koksijde (12 maart)

Sam De Rechter en Jennifer
Saternus, beiden uit Berlijn
(12 maart)

OVERLIJDENS

Julianus Deman - 86 jaar
echtgenoot van Renée Vereecke
Helena Van Malderen - 92 jaar
André Dewulf - 71 jaar
Jean-Baptiste Note - 87 jaar
weduwnaar van Joncheere Zoe
Olivier Falise - 42 jaar
Jean Auquier - 72 jaar
echtgenoot van Micheline
Coache
Willy Alleweireldt - 79 jaar
echtgenoot van Huguette
Vandenberghe
Michel George - 85 jaar
weduwnaar van Agnes
Dewaele
André Roland - 82 jaar
echtgenoot van Maria Gonzalez
Luz
Philippe Pettiaux - 64 jaar
Alfons Demarey - 84 jaar

Ghiselaine Verhaeghe -

Emmanuel Browaeys - 70 jaar
Guy Vandeleene - 78 jaar

echtgenoot van Anny
Moerman
Roger Janssens - 90 jaar
echtgenoot van Jacqueline
Vannueten
Juliette Vander Elst 81 jaar
echtgenote van Emile Hubert
Nicolaas Pattyn - 56 jaar
echtgenoot van Mieke
Vandekerckhove
Rachel Thieren - 96 jaar
weduwe van Jean Carrier
Josephina Moons - 91 jaar
weduwe van Simon Van
Bosch
Anne-Marie Vansteene 72 jaar
weduwe van Ernest Navez
Elisabeth Dervaux - 57 jaar
weduwe van Jean-François
Desurmont
Christiaene Vermoote 76 jaar
weduwe van Maurice
Debuysere
Gilbert Swyngedouw 66 jaar
echtgenoot van Christiane
Debaillie
Etienne Mahieu - 64 jaar
echtgenoot van Nicole
Wulleman

88 jaar
weduwe van André Cleeren
Elisabeth Glorie - 85 jaar
weduwe van Remi Dejaegher
Pierre Barbier - 82 jaar
echtgenoot van Macheld
Delannoy
Fernand De Ruyck - 71 jaar
echtgenoot van Ludgarde
Vandewoude
Denise Parrein - 86 jaar
weduwe van Charles Paeye
Luciana De Swert - 81 jaar
echtgenote van Jan Bulinckx
Antoine De Wulf - 67 jaar
weduwnaar van Marie
Vanlersberghe
Petrus Jutte - 96 jaar
weduwnaar van Maria Meerts
Rachelle Vandenplassche 87 jaar
weduwe van Engel Bedert
André Reubrecht - 65 jaar
echtgenoot van Christiana
Bonvarlet
Albertine Demuijlder 79 jaar
echtgenote van Frans Meert
Marie-José Francois - 65 jaar
echtgenote van Jacques
Glautier
Andre Denolf - 65 jaar
echtgenoot van Nicolle
Hoornaert
Robert Smits - 66 jaar
echtgenoot van Christiana
Ostermeyer

De voorbije maand in woord en beeld

De opbrengst van het Bal van de Burgemeester en van het Bestuur, editie 2010, was deze keer bestemd
voor de Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke. De cheque, ter waarde van 3.880 euro,
werd op zaterdag 2 april door burgemeester Marc Vanden Bussche aan het bestuur overhandigd.
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Op vrijdag 1 april heeft het gemeentebestuur de voormalige Gasterie van het abdijmuseum Ten Duinen weer voor open verklaard. De
Gasterie is een vissershuisje dat gelegen is in het ruïneveld van de Duinenabdij. Na een bezoek aan het museum en de restanten kunnen
de bezoekers er voortaan weer even rustig verpozen bij een drankje.
De Gasterie is toegankelijk los van een museumbezoek.

100 bijenliefhebbers namen in
maart deel aan de campagne
BIJbedoeling. Samen met lesgever Bart Vandepoele knutselden
30 van hen een insectenhuis
voor solitaire bijen ineen in het
Duinenhuis. BIJbedoeling was
een organisatie van de drie
milieuraden van de Westkust.

De voorbije maand in woord en beeld
Het bestuur van de duivenmaatschappij
De Verbroedering kreeg van burgemeester
Marc Vanden Bussche op 1 april officieel de
sleutels van hun splinternieuw duivenlokaal.
Het lokaal kreeg de naam “Duvekot” na een
oproep tot voorstellen in Tij-dingen. Mevrouw
Luce Ardaen zorgde voor de winnende inzending. De echtgenote van de burgemeester, Griet Van Waes, werd tot meter van de
maatschappij aangesteld.
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Het college van burgemeester en schepenen bracht op zaterdag 2 april in het gemeentehuis hulde aan
het bestuur van het Internationaal Damestennistornooi Flanders Ladies Trophy Koksijde, dat van 6 tot 14
augustus voor de 25ste maal georganiseerd wordt. In zijn toespraak bracht burgemeester Marc Vanden Bussche hulde aan alle bestuursleden van vroeger en vandaag en aan toenmalig pionier Roger Lensen.

In de kapel Ster der Zee loopt nog tot 8 mei de merkwaardige tentoonstelling We zijn goed aangekomen.
Vakantiekolonies aan de Belgische kust 1887-1980. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in de tijd van
vakantiekolonies als Lys Rouge, De Mijn, Home Pecher, Ster der Zee, Home Vandevelde, Pays Charleroi, e.a.
Kamervoorzitter André Flahaut genoot de eer de expo te mogen openen als teken dat de Waalse landgenoten zoals vroeger nog steeds even welkom zijn in Koksijde.

Stripheld Jommeke viert
15 jaar Week van de Zee
De Week van de Zee plaatst de natuur aan onze kust volop in de kijker van 29 april tot 15 mei. Elk jaar slaan
de tien kustgemeenten, het provinciebestuur, andere overheden, natuurorganisaties en bezoekerscentra de
handen in elkaar om er een uniek evenement van te maken. Het wordt een feesteditie want de Week van de
Zee bestaat 15 jaar.
Stripheld Jommeke en zijn vriendjes
zijn de ambassadeurs van deze
feesteditie. Een uniek Jommekesboek met een stripavontuur en een
schat aan opdrachtjes en raadseltjes over de zee doen de jeugd watertanden om thuis, maar ook aan
zee, aan de slag te gaan. Je vindt
het zeeboek van Jommeke o.a. bij
de dienst Toerisme voor 6,95 euro.

Activiteiten in Koksijde
Avondwandeling vol zee-poëzie,
zaterdag 30 april (19.30 u.), vertrek
20 u. stipt aan c.c. CasinoKoksijde.
Inschrijven bij de dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling (T 058 53 30
97 of milieu@koksijde.be),
Zaklampentocht door het Visserijmuseum, donderdag 5 en 12
mei (18.30 tot 20 u. of 20 tot 21.30
u.), voor kinderen van 11 tot 13 jaar.
Inschrijven in het Visserijmuseum
(T 058 51 24 68 of info@visserijmuseum.be),
Natuurfilm Océans, donderdag 5
mei (20 u.). Fascinerende reis in het
hart van de oceanen in filmzaal
c.c. CasinoKoksijde),
Zeedorp, zaterdag 7 mei (9.3016.30 u.). Op het strand ter hoogte
van L. Lejeunestraat/Joststraat.
Doorlopend van 13 tot 16.30 u.
brengt de huifkar je heen en terug
van de dienst Toerisme, Zeelaan
303, naar het Zeedorp. Aan het
Stranddienstencentrum (horloge),
op het strand neemt de paardenkar je van en naar het Zeedorp
langs de vloedlijn!
Bij correct antwoord bij elke stand
maakt elke bezoeker kans op een
zeiltocht voor twee personen met
de Nele naar het windmolenpark.
De eerder aangekondigde mountainbiketocht door de duinen gaat
niet door. In de plaats daarvan
komt de sportdienst met een stand
volksspelen.

Geneeskracht in de Noordduinen, zaterdag 7 mei (14.30 tot
16.30 u.). J. Van Buggenhoutlaan
t.h.v. de molen,

zaterdag 14 mei (14.30-16.30 u.).
Natuurwandeling i.s.m. gezinnen
met kinderen van 7 tot 8 jaar. Start
in de bieb,

Garanaalkruien met vzw De
Spanjaardbank, zondag 8 mei
(10-11.30 u.). Strand ter hoogte van
dienst Toerisme, Sint-Idesbald. Laarzen zijn aan te raden,

tentoonstelling We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan
de Belgische kust 1887-1980.
Van vrijdag 1 april tot en met zondag 8 mei (dagelijks open van
14 tot 18 u.) Ster der Zee, Koninklijke
Baan 266

Schipgat aldus Duinenhuis, zondag 8 mei (14.30-16.30 u.). Strand
ter hoogte Stranddienstencentrum
(horloge) Zeedijk.
Over zeehondjes, strand en grasduinen in de bibliotheek,

Info: dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling, 058 53 30 97,
www.weekvandezee.be

Rondleidingen in De Zeebries
net vóór de start van de renovatie
Naar aanleiding van de tentoonstelling Vakantiekolonies aan de
Vlaamse kust 1887-1980 stelt de
dienst Cultuur op Erfgoeddag, zondag 1 mei, de voormalige vakantiekolonie De Zeebries open. Die dag
is er een beknopte tentoonstelling
over het verleden, heden en toekomst van dit prestigieuze monument. Een gids en de renovatiearchitect verzorgen rondleidingen
in het gebouw. Aan de hand van
oude foto’s, plannen en maquettes
worden verleden en toekomst aan
elkaar gelinkt.
Dit beschermd monument werd
in 1939 opgericht door de Fondation Louis Empain pour la Santé de
l’Enfance. Het gebouw heette toen
Pro Juventute - Air & Soleil. Eind de
jaren ’40 werd het verkocht aan
een socialistische vzw die er het kinderhome De Sinjoorkens uitbaatte.
Nog later werd het een vakantiecentrum voor sociaal toerisme
onder de naam De Zeebries.
Binnenkort start de nv Zilver Avenue
met de verbouwing van De Zeebries tot een 50-tal foyerappartementen. De bewoners zullen kun-

Een dagje uit…

De Zeebries. Misschien herkent u dit gebouw ook als het pharmaceutisch bedrijf van de
Claerhouts uit de VTM-telenouvelle David

nen genieten van een uitgebreide
waaier aan wellness-en hotelservices. De nv wil ook de buitenzijde
van de voormalige kolonie in zijn
oorspronkelijke grandeur herstellen.
Het gaat om een grootschalige
restauratie, in nauw overleg met
Ruimte en Erfgoed.

Rondleidingen op zondag 1 mei
om 10, 14 en 16 u. Inschrijven bij de
dienst Toerisme, T 058 51 29 10 of
toerisme@koksijde.be.
Info over het volledige erfgoeddagprogramma in Tij-dingen, april,
blz. 35 of op www.cultuur.koksijde.
be

Namen en Wépion op Rouen en Giverny op
vrijdag 10 juni
donderdag 23 juni
‘s Voormiddags bezoek aan het
museum van kunstschilder Félicien
Rops (1833-1898) in Namen. Over
de middag vrije lunch en om 15
u. boottocht op de Samber en de
Maas. Om 16 u. naar onze jumelagegemeente Wépion voor een
bezoek aan het Museum van de
Aardbei. Wépion is de hoofdstad
van de Waalse aardbei. Er kunnen
er zeker in het museum aangekocht worden. Verder ook een bezoek aan Le Jardin des Petits Fruits.
Thuiskomst omstreeks 21.30 u.
Deelnameprijs: 42 euro (busreis, ontbijt, gids, toegang met rondleiding
musea, boottocht met drinkgeld).

Rouen, is de hoofdstad van
Normandië. In deze stad werd
Jeanne d’Arc op de brandstapel terechtgesteld. De rue de
l’Horloge is de kern van Rouen en
het symbool van de vrijheid van
de inwoners. Het is ook de stad
met 100 klokkentorens. Om 15 u.
vertrek naar Giverny, woonplaats
van de bekende schilder Claude
Monet van 1883 tot zijn dood
in 1926. Hij schilderde er vooral
zijn tuin, de vijver met waterlelies
en de Japanse brug. Thuiskomst
omstreeks 23 u. Deelnameprijs: 42
euro (busreis, ontbijt, gids, bezoek
huis Monet met drinkgeld).

Inschrijven kan pas vanaf 9 mei aan de balie van de dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10?
Betaling cash of door overschrijving op rek. nr. 751-2009086-62 vermelding bestemming/datum uitstap +
aantal personen. Programma steeds onder voorbehoud.

Westhoekkoor Wak Maar Proper
zingt voor Keniaans dispensarium
van SoCoFAS
Ten voordele van zijn projecten
organiseert de Koksijdse organisatie South Coast Flying Ambulance Service of Kenya (SoCoFAS) op
zaterdag 14 mei om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde
een optreden van het Westhoekkoor Wak Maar Proper.
SoCoFAS is een initiatief van de
Koksijdenaars Hugo Goovaerts en
Annie Buysse. Twee en een half
jaar geleden startten ze hun humanitair medisch hulpproject, een
kinderhospitaaltje, in het Keniaanse
dorpje Maweni.
Annie Buysse: “We hebben daar
een klein dispensarium opgericht
dat nu permanent bemand is
door een verpleger-vroedman,
op dinsdag bijgestaan door een
dokter-chirurg. Doel is de lagere
schoolkinderen van Maweni gratis
medische faciliteiten te bieden. Het
aantal kinderen is in twee jaar tijd
gestegen van 350 naar 500. Dus
proberen we de sponsoring aan te
zwengelen om ook die 150 bijkomende kinderen een volledig gratis
pakket te kunnen bieden.”
Ook andere scholen in de buurt
zijn geïnteresseerd, nog eens 1.000
kinderen extra. Het is evenwel niet
gemakkelijk om ouders ertoe te
bewegen een bijdrage te leveren
voor hulp die ze misschien niet nodig zullen hebben!

Het dispensarium in het Keniaanse dorp Maweni, waarvoor SoCoFAS ijvert en het koor Wak
Maar Proper gratis zingt op 14 mei.

De dringendste noden zijn momenteel: vensters in de ramen, een
verbrandingsoven, isolatie van het
dokterskabinet in het dispensarium,
een dak boven de watertoren en
de installatie van een generator.
Om fondsen te verzamelen treedt
het Westhoekkoor Wak Maar Proper op zaterdag 14 mei dus gratis
op voor SoCoFAS. Wak Maar Proper
is een solidariteitskoor met 60 leden.
Het koor zingt voor rechtvaardigheid en vrede, tegen verdrukking

2e editie vtm-dag:
zaterdag aan zee!
Op zaterdag 2 juli slaat vtm weer zijn tenten op in Koksijde! Net als vorig
jaar wordt Koksijde-bad overspoeld door bekende vtm-gezichten.
Het Kerkplein, de Zeelaan, het strand en het Theaterplein vormen het
decor voor de nieuwe vtm-dag.
Muziek, koken, strandspelen, amusement voor groot en klein zijn verzekerd.
Een concreet programma volgt in Tij-dingen juni.

en voor meer menselijkheid en gelijkheid. Het zingt langs de straat, in
Oxfam-Wereldwinkels, voor 11.11.11,
Broederlijk Delen, ontwikkelingsprojecten, enz. Dit concert geniet de
steun van de gemeentelijke dienst
Internationale Samenwerking.
Toegang: 8 euro in voorverkoop
postkantoor Koksijde, Ludo Lapauw
058 51 39 88 of SoCoFAS 058 51 80
56 en 0498 50 79 13), 10 euro aan
de kassa.

Ensor-strijkkwartet en Josse De Pauw
in Klassiek op Zondag
Het laatste concert van Klassiek op Zondag brengt het gerenommeerde Ensor-strijkkwartet met acteur Josse
De Pauw op de scène. Moskou op sterk water van schrijver Venedikt Jerfoejev wordt gekoppeld aan muziek
van Dimitri Sjostakovitsj. Zondag 15 mei om 15 u. in Abdijhoeve Ten Bogaerde.
De Pauw is een meesterlijk verteller. Het enige dat de hoofdpersoon
Venitsjka serieus neemt is de drank.
Over drank raakt hij niet uitgepraat... Hij heeft er alle mogelijke
interessante experimenten mee uitgevoerd. Dat het Ensor-strijkkwartet
de muziek van Sjostakovitsj koppelt
aan fragmenten uit dit literair werk
is niet toevallig: eenzelfde ondertoon van wanhoop en sarcasme.
Het Ensor-Strijkkwartet werd in 1990
opgericht. Het profileert zich als een
ensemble dat de hele kwartetliteratuur van klassiek tot hedendaags
wil vertolken. Ook internationaal liet
het kwartet al van zich spreken.
Josse De Pauw behoort tot het
kruin van de Vlaamse acteursgilde.
Na z’n studies werd hij artistiek
leider-huisschrijver van diverse gezelschappen. Vandaag is hij weer
onafhankelijk theatermaker. Ook
de baanbrekende serie De Ronde
op het grote witte doek en op tv
op één. Tickets 12 of 6 euro. Na het
is hij dikwijls te zien, onlangs nog in

concert biedt het gemeentebestuur een drankje aan.

Hilarische visuele humor met het Spaanse Yllana
Het Spaanse Yllana staat voor een ongeëvenaarde hilarische visuele stijl. Het gezelschap reist de hele wereld rond en doet zalen daveren van de lachsalvo’s. De heren gaan Met de voorstelling Brokers voluit voor
de bulderende lach, een joelend publiek of ongenadige lachkrampen. Een mooie seizoensafsluiter op
vrijdag
27 mei om 20 uur in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.
De vier acteurs van Yllana
nemen de ontspoorde kapitalistische maatschappij
op de korrel. Ze lachen
met de luxueuze
beurswereld, waar
iedereen zo vol is van
zichzelf. De protagonisten heten Al, Bob
Walter en Will,
vier beurshaaien
met al hun kleine
kantjes zoals de
vanzelfsprekendheid van

het grote geld, een hip interieur,
modieuze kledij, cocaïne en holle
vriendschap. Ze leven hun leven
volledig in het teken van de almachtige dollar.
Yllana zag het levenslicht in 1992.
Hun shows zijn altijd gebaseerd
op situaties uit het alledaagse
leven die ze door middel van
gebaren, geluiden en regelrechte
slapstick omtoveren in energieke
humor. Kijk eens een kijkje op You
Tube.
Tickets: 18, 15,50 of 13,50 euro.

5de trekpaardenfestival
op 28 en 29 mei
Na de eerste succesvolle edities
nodigen de garnaalvissers te
paard alle liefhebbers van trekpaarden uit op hun vijfde trekpaardenfestival op zaterdag 28 en
zondag 29 mei. Het doel van de
manifestatie is het tonen van het
Belgisch Trekpaard in al zijn facetten aan de buitenwereld, met de
nadruk op het werken met trekpaarden.
Zaterdag 28 mei
Aan de Tepelhoornstraat (terrein
Witte Burg, Oostduinkerke) wordt
een trekpaardenkamp opgezet.
Op zaterdagmorgen 28 mei om
10 uur starten de bereden- en aangespannen trekpaarden voor een
wandeling onder begeleiding langs
het ruiterpad door de duinen en
op het strand. De paardenkolonne
wordt om 15 u. weer verwacht op
aan de Witte Burg. Om 17 u. is er
op het strand ter hoogte van de
Schipgatduinen (Sint-André) een
demonstratie van de garnaalvissers
te paard.
Zondag 29 mei
Op zondag 29 mei begint het programma om 10 u. met een koetsentocht door de straten van Oostduinkerke. Op zondagnamiddag
start om 14 u. de unieke trekpaardenshow in het kamp Witte Burg.
Daar kunnen de toeschouwers
kennismaken met de passie van de
paardenvissers, hun trekpaard. Ook

hun vrienden uit de Ardennen zullen voor een demonstratie aanwezig zijn. Gratis toegang.
Naast een voorstelling van de
verschillende kleuren en de trek- en
werkkracht van deze uitzonderlijke
viervoeters, krijgen de toeschouwers een show gepresenteerd met
spectaculaire acrobatieteams.
Kinderen kunnen kennismaken met
de vriendelijke reuzen door op het
vliegend tapijt te zitten en deel te
nemen aan een trekwedstrijd tussen trekpaard en kinderen.
Een treintje voert op zondagmiddag de bezoekers gratis van

Oostduinkerke-bad naar de show
(opstapplaats Astridplein dicht bij
de tramhalte).
Wie zich met z’n trekpaard en of
koets wenst in te schrijven voor de
duinen- en strandwandeling met
picknick op zaterdag 28 mei, dient
per deelnemer 10 euro over te
schrijven op rek. nr. 751-2009086-62
van de VVV Koksijde-Oostduinkerke.
Info: Johan Vandendriessche,
depaardenhoeve@gmail.com,
T 058 23 36 54 of bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be.

Opendeurdag
Vrienden der Blinden
Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden,
Ganzestraat 9 in Oostduinkerke, organiseert op zaterdag 4 juni vanaf 14 u. zijn jaarlijkse opendeurdag.
Er wordt een waaier van activiteiten aangeboden:
demonstraties met geleidehonden, bezoek aan de
accommodatie, tentoonstelling, veiling van schilderijen, tombola, standjes voor Licht in het duister Rwanda

en het Withuis in Loppem, voorstelling hulpmiddelen
firma Optelec.
Uiteraard valt er ook animatie te beleven met optredens van Gunter Van Der Troost en van de dixieland
band The Morning Stars. Die dag wordt ook de Hendrik Notredamestraat in gebruik genomen. Daar komen de nieuwe ingang en parking van het centrum.

Agenda MEI
Mindfulness en beweging
2 - 9 - 16 mei - workshop - 19.15-21.15 u
Koksijde-aan-Zee, Willem Elsschotzaal,
boven bib
Deelname: € 40
Info en inschrijvingen: Vormingplus
www.vormingplusoostendewesthoek.be,
T 058 51 31 14 94, westhoek@vormingplus.be

zondag 1
ERFGOEDDAG - zie Tij-dingen april
blz 35
2de internationale show Arabische
paarden 9.30-18 u

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12. Toegang: € 3, gratis
voor kinderen tot 12 jaar + ’s namiddags
Jack Russel show
Info: koenraad.detailleur@myoffice.mobistar.be

Jaarmis voor de intenties van de
bedevaarders en de overleden
leden van het Genootschap 11 u
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk, Kerkstraat
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide knoppenwandeling
14.30 u
Oostduinkerke, Mariapark, ingang
Hannecartbos/Loze Vissertjespad
Info: dienst Toerisme

Wandelconcert showkorps El Fuerte
16-18 u
Koksijde-aan-Zee, centrum.
Info: dienst Toerisme

dinsdag 3
Provinciale wandeldag (Ardooi)
Info en organisatie: Neos Koksijde, Judith
Ranson, T 058 51 40 60, Jeannine Nowé,
T 058 51 33 01

woensdag 4
De Maan, we gaan op berenjacht
(2,5+) uitverkocht! 15 u
Muzikale theaterjacht
Koksijde, c.c. CainoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vertrek Kinepolis Oostende Ladies Night 18.15 u

Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan
€ 15 leden; € 20 niet-leden + € 5 vergoeding
Info en inschrijvingen: Lena, T 058 51 51 37,
jacques.proot@skynet.be

Film ‘Exit through the gift shop’ 20 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Elke dinsdag, 8-13 u
Oostduinkerke,
Groenendijk
Wekelijkse markt

Elke vrijdag, 8-13 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend. Koksijde, Westhoek Aviation Club. Van 10 uur tot zonsondergang.
Info: T 058 31 23 67 of T 0497 30 55 90

vrijdag 6
Stef Bos, Solo - Intiem concert 20 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

zaterdag 7
5de middeleeuws theaterfestival

14-18 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan

Open museumdag: museum gratis
toegankelijk 14-18 u

Oostduinkerke-dorp, Nationaal
Visserijmuseum. Info: Nat. Visserijmuseum

Gratis geleide wandeling camouflagetechnieken in de natuur 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: T 058 53 38 33, info@iwva.be,
www.iwva.be

dinsdag 10
Fietswijding 14 u

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Leopold II-Laan
Info en organisatie: seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen. Roger Billiet, T 058 51 65 00

woensdag 11
Bezoek ‘Modemuseum ‘momu’ in
Antwerpen’ 8.20 u
Koksijde-aan-Zee.
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Film ‘Buried’ 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

De grote debatten rond de
genetische gemanipuleerde
gewassen 14.30 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
W. Elsschotzaal, boven bib. Lezing door prof.
Dr. Marc van Montegu
Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Feel Good Show Koksijde

Koksijde-aan-Zee,c.c. CasinoKoksijde
Info: Comop

zaterdag 14
Gratis geleide wandeling
‘ochtendsymfonie’ vogels beloeren
en besluisteren 7 u

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: T 058 53 38 33, info@iwva.be,
www.iwva.be

Start natuurwandeling,
gratis deelname 14.30 u

Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek.
Info en inschrijvingen: Bibliotheek Koksijde,
T 058 53 29 53

zondag15
Voordracht ‘Hoe maak ik mijn
stamboom op’ 10.30 u

zie Tij-dingen blz 13

Doortocht MG Car Club Belgium

11 u
Wulpen, Dijk, Veurnekeiweg, Toekomstlaan,
Wulpendammestraat
Info: npt.cocoon@telenet.be

Ensor Strijkkwartet / Josse De
Pauw, Moskou op sterk water,
Venedikt Jerofejev 15 u

zie Tij-dingen blz 36

donderdag 12
Bloemschikken 13.30 & 19.30 u

Koksijde-aan-Zee, Parochiaal centrum,
Tulpenlaan 41
Info & inschrijvingen: Gezinsbond Koksijde,
G. Van de Steen, T 058 51 17 97

dinsdag 17
Lezing ‘groot worden doen ze
vanzelf, luisteren niet altijd’ 19.30 u

zie Tij-dingen blz 22

Rondleiding voor de individuele bezoekers (gids inbegrepen in toegangsticket) (Nederlands) (duur: 1,5 u)
14.30 u - Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - Zondag 1, 8, 15, 22 & 29 mei
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Strek je benen en ontdek langs de
paden van het knooppunten de
verschillende duingebieden tussen
Oostduinkerke en De Panne

Week van de Zee 30 april - 14 mei

Zie Tij-dingen blz 33

woensdag 18

14 u / 14.30 u
De Panne, natuur en educatief centrum De
Nachtegaal. Oostduinkerke, Bezoekerscentrum Doornpanne. Afstand: 10 km (traject
de Panne - Oostduinkerke is mogelijk per
tram + € 3). Duur: 3 uur

Fietshappening 9.30 u

Oostduinkerke, Witte Burg
Deelname: 15 euro, middagmaal en koffie
inbegrepen, te storten op BE 31 4764 3255
8155 vóór 12 mei. Organisatie: Vl@s Vlaamse Actieve Senioren Oostduinkerke.
Info: Freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20

Wielerwedstrijd GP Houtsaeger
Interclub Nieuwelingen 15 u

Koksijde-dorp, vertrek & aankomst café de
Welkom, Kerkstraat
Info: dienst Toerisme

Film ‘Io Sono L’amore’ 20 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Modeshow atelier mode- en theaterkostuumkunst o.l.v. Marijke
Silegem 19 & 21 u

zondag 22
Gratis geleide wandeling ‘blauwe
lucht, blauw water en de blauwe
zeedistel… tot op het dakterras
van het Duinenhuis’ 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, parking Elisabethplein
(einde Zeedijk). Info: dienst Toerisme

Koksijde, Kapel Ster der Zee
Info, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be

zondag 29
trekpaardenfestival - zie tij-dingen
blz 37
Open tuinendag 14-17.30 u
Oostduinkerke. Deelname: € 2 pp voor
leden Gezinsbond (max € 5 per gezin), nietleden € 5 pp (max € 12 per gezin).
Info: www.gezinsbond.be/oostduinkerke
Gratis geleide wandeling ‘Kom
meer te weten over het Schipgat,
de Zeebermduinen en Sint-André’

14.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand Sint-André,
einde G. Scottlaan. Info: dienst Toerisme

Dinsdag 31
Optreden Alors on dance

23ste kermiswedstrijd in het Peuren

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: Muwok

19.30-22.30 u
Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Inschrijvingen vanaf 18 u in d’ Oede Pastorie
Info: dienst Toerisme

tentoonstellingen

donderdag 26
Geleid bezoek aan opleidingscentrum Vrienden der Blinden 14.30 u

Info en organisatie: Neos Koksijde, Judith
Ranson, 058 51 40 60 , Jeannine Nowe,
T 058 51 33 01

13-22/05

tot 19 juni

Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan 40
Lizette De Koker, schilderkunst
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
‘Dier en plant als migrant’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be www.iwva.be

10/04-29/05

vrijdag 27
Yllana (SP) Brokers, seizoensafsluiter. Internationale visuele humor 20 u
zie Tij-dingen blz 36

zaterdag 28
trekpaardenfestival – zie tij-dingen
blz 37
1ste vossenjacht (spel te paard)

10-15.30 u
Oostduinkerke, manege Ter Duinen,
Guldenzandstraat. 17-20 u: bbq, Inschrijvingen vóór 22 mei. Info: www.eddypyliser.be

Open 10-12 & 14-17.45u - Oostduinkerkeaan-Zee, Toerismekantoor, galerie Welnis
WAK: tentoonstelling Atelier monumentale kunst laboratorium waarin de zoektocht naar een individuele, persoonlijke
beeldtaal centraal staat
Info: dienst Toerisme
01/04-08/05
Sint-Idesbald, kapel Ster der zee, Koninklijke Baan 266
‘We zijn goed aangekomen’ Vakantiekolonies aan de Belgische kust 18871980 (ikv erfgoeddag)
Info: cultuur@koksijde.be, T 058 53 34 40

Gratis geleide wandeling in
ter Yde, Hannecartbos 14 u

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef
Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

01/04-30/05
Open: vrij., zat.,zondag en feestdagen:
14-18 uur, en op afspraak
Oostduinkerke-dorp, De Muelenaere &
Lefevere Art Gallery, Polderstraat 76
Expo thomas Ritter (doek) & Francine
Van Mieghem (beeldhouwkunst)
Info: Art Gallery de Muelenaere & Lefevere, T 058 51 47 57, dml@skynet.be, www.
dmlgallery.be
mei
Open: elke dag uitgezonderd zondag en
maandag
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Expo keramiek, Arklette Carrein,
Roeselare)
Info: leivino@lievino.be

LEGENDE

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 51 18 37

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

info@visserijmuseum.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

www.visserijmuseum.be

Ontdek Koksijde in 2012
Een fascinerende blik op de toekomst
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