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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 7,5 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
april-december 2012”

De maandelijkse
fotoprijs gaat naar
Martin Hellemans uit
de Zeelaan in Koksijde!
Martin heeft kinderen
en kleinkinderen wonen
aan de andere kant
van de wereld, nl. in
het Braziliaanse Rio de
Janeiro. Op bezoek bij
zijn kroost en kleinkroost
nam hij dit bijzonder
beeld van een kleinkind
met K-shirt op de rand
van het Museu de Arte
Contemporanea, een
bouwwerk van de wereldvermaarde architect Oscar Niemeyer.
Inspireerde de architect
zich op de Kokpit in ons
gemeentehuis..?
Wilt u ook uw foto hier?
Zend ze ons via foto@
koksijde.be tot uiterlijk
zondag 8 april. Uw inzending moet Koksijdegebonden zijn.
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08.52 en 21.34
10.10 en 22.42
11.13 en 23.36
12.02
00.21 en 12.45
00.59 en 13.26
01.43 en 14.08
02.26 en 14.51
03.09 en 15.35
03.55 en 16.21
04.43 en 17.12
05.37 en 18.12
06.44 en 19.22
07.57 en 20.34
09.15 en 21.53
10.40 en 23.07
11.44
00.01 en 12.31
00.43 en 13.08
01.19 en 13.43
01.53 en 14.17
02.27 en 14.50
03.00 en 15.21
03.30 en 15.46
03.57 en 16.11
04.26 en 16.41
05.01 en 17.18
05.45 en 18.06
06.44 en 19.18
08.14 en 20.52

03.07 en 15.36
04.17 en 16.43
05.26 en 17.51
06.29 en 18.50
07.19 en 19.38
08.04 en 20.22
08.47 en 21.05
09.30 en 21.49
10.13 en 22.32
10.57 en 23.17
11.43
00.04 en 12.31
00.57 en 13.28
02.01 en 14.32
03.11 en 15.47
04.38 en 17.28
05.56 en 18.29
06.49 en 19.13
07.31 en 19.50
08.08 en 20.24
08.42 en 20.56
09.14 en 21.26
09.44 en 21.55
10.11 en 22.23
10.39 en 22.53
11.09 en 23.25
11.43
00.05 en 12.28
01.04 en 13.41
02.31 en 14.59

Referentieplaats is Nieuwpoort. Opgemaakt in
zomertijd

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 algemene 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.

Zeeman van de Westkust
Ook na WO II waren er nog vissers
aan de Westkust die hun dagelijks
brood op zee verdienden: van het
Kanaal tot IJsland. Jan Huyghe
schreef er een boek over aan
de hand van 45 jaar zeeleven
van gewezen schipper ter
zeevisserij Lucien Vanneuville uit
Oostduinkerke…
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Steek een handje toe!
De vele vrijwilligers in het sociaal
welzijnswerk verdienen een pluim!
Dagelijks staan zij in het project
Samen Sterk paraat om hun
zorgbehoevende medemens een
zetje te geven. Drie vrijwilligers
getuigen: mensen helpen is
geen last, maar een lust die veel
voldoening en geluk schenkt!

18-19

En verder:

Cultuur ten top

Bestuur

Onze gemeente beleeft culturele
hoogdagen! De spraakmakende
tentoonstellingen Getij-Dingen02
Kunst op strandpalen, Beaufort04
Triënnale voor Hedendaagse kunst
en Van Galiarden tot 50 Cent
gingen van start. Op 22 april is er
weer Erfgoeddag en op 1 mei
middeleeuws theaterfestival!

Snippers uit de gemeenteraad

4

De burgemeester aan het woord

5

13-15, 34-36

Welzijn

Paasactiviteiten

Week van de Zee

Het voorseizoen opent in geuren
en kleuren op paaszaterdag 7 april
met de jaarlijkse bloemenjaarmarkt!
De garnaalvissers zadelen op
paasmaandag 9 april opnieuw
hun paarden. Maar absolute
paastopper is het grote kinderfeest
op zaterdag 14 en zondag 15 april
ter gelegenheid van Koksijde-Kids!

Tips voor huis en tuin

30-32

Cultuur
De bibliotheek seint…

8-9

Kapers op de kust… !

10

Weer tijd voor garnalen!

10

Word artiest in de vakantie

16

Voordrachten over gezondheid

17

Milieu

Jeugd

22-23
24
26-27

Burgerlijke stand
De voorbije maand
in woord en beeld

31

28-30

Podium
Een dansje, een ruzie en.. ?

33

Noord en Zuid in een uniek concert

33

Agenda

37-39

Snippers uit de raad van 27 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Aankopen

Vuilniswagen - De 15 jaar oude vuilniswagen (MAN)
is aan vervanging toe. Hij voldoet ook niet meer aan
de recentste veiligheidsnormen. De nieuwe vuilniswagen heeft een speciale automatische containerbelading. Hij zal via licht- en geluidssignalen ook uitgerust
zijn met een dodehoek-beveiligingssysteem. Raming
200.000 euro. Unaniem.
Klimconstructies - Jonge gezinnen met kinderen van
3 tot 12 jaar vormen een belangrijke doelgroep op de
Koksijdse stranden. Daarom zullen op de stranden drie
klimconstructies geplaatst worden om de belevingswaarde op het strand te verhogen. Raming 100.000
euro. Er kan voor 50% subsidies bij het Impulsfonds Kust
bekomen worden. Unaniem.
Regiekamer - De regiekamer in de theaterzaal van
c.c. CasinoKoksijde heeft dringend nood aan een
raam tot aan de grond, bovendien volledig te
openen. Nu hebben technici in de regiekamer amper
zicht op de scene. Daarom worden bijna alle voorstellingen vanuit de zaal bediend. Doel is de voorstellingen vanuit de regiekamer te sturen. Raming
10.000 euro. Unaniem.

Unaniem. Het ruimen en ontstoppen
LIVE ET!
van riolen wordt ook uitbesteed.
TERNGEN
OP IN
TTIN
Raming 50.000 euro. Unaniem.
VOLG DE ZI RNET
TE
LIVE OP IN
DE.BE
Smartphones – Het betreft de
.TV.KOKSIJ
W
W
W
A
VI
ontwikkeling van een toeristische
HERBEKIJK GEN
E ZITTIN
gemeentelijke applicatie voor smartDE VORIG DE SITE!
OP DEZELF
phones (iPhone en Android) waarmee
de bezoeker in een mum van tijd de
toeristische info over Koksijde (logies, restaurants, bezienswaardigheden, evenementen) gratis zal
kunnen raadplegen. Bij elke locatie kan de gebruiker
ook naar de website navigeren, bellen enz. Raming
15.000 euro. Unaniem.
Nutsleidingen - In de Hoge Duinenlaan en de Bosstraat worden de distributieleidingen ondergronds
gebracht (raming 33.322 euro). Hetzelfde geldt voor
de Horizontlaan (raming: 21.016 euro) en de Dorlodotlaan (raming 27.030 euro).
In de Ter Duinenwijk worden de oude betonnen palen
verwijderd en nieuwe OV-lichtpunten geplaatst (raming 20.047 euro).
In de Salvialaan wordt de oude verlichting vervangen
door energiezuinige toestellen (raming 7.503 euro).
In de Duinparklaan gaat het bovengronds kopernet
ondergronds. De verlichting wordt vervangen door
energiezuinige toestellen (raming 29.552 euro).
In de Schoonzichtstraat en omgeving gaat het bovengronds laagspanningsnet ondergronds en worden
de gasleidingen vervangen (raming 94.514 euro).

Varia

Brandweermateriaal – Voor de post Koksijde worden 16 autonome ademhalingstoestellen met open
kringloop aangekocht (raming 55.418 euro), alsook
4 draagbare explosievrije radio’s ATEX EADS (raming
7.744 euro) om op een veilige manier te kunnen communiceren met de verkennings- en meetploegen bij
interventies met gaslek of –geur. FOD Binnenlandse
Zaken verleent 75% subsidie en de OPZ Westhoek 25%.
Is dus een 100 % gesubsidieerde aankoop.

Diensten

Straatkolken en riolen - Opwaaiend zand, onkruid,
wegenwerken enz. leiden vaak tot verstoppingen van
de straatkolken met wateroverlast als gevolg. Om alle
problemen te vermijden wordt geopteerd de kolken
twee maal per jaar te reinigen. Raming 75.000 euro.

Bomen – Een honderdtal bomen in de Strandlaan
zal preventief gerooid worden omdat ze een gevaar
voor de omgeving vormen. Raming 18.265 euro.
Unaniem.
GAS-vaststellers - Jordi Arnoys, Rudy Bossant, Mireille
Delcloo, Emmanuel Gheldof, Pascal Ingels en
Christiane Thomas werden na het succesvol volgen
van een opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool
aangesteld tot vaststellers-GAS in het kader van
welbepaalde inbreuken. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Deze personen kunnen
vaststellingen doen bij bestuurlijk verslag als de inbreuk
strafbaar is met een administratieve sanctie.
Brandweer – André Nicolet en Marc Van Hoorebeeck
zijn aangesteld tot stagiair-brandweerman bij de post
Koksijde. Idem voor Niels De Ruyck en Dries Porreye bij
de post Oostduinkerke.
Vincent Vanneste is bevorderd tot sergeant bij de
post Koksijde. Idem voor Franky Desaever bij de post
Oostduinkerke. Martijn Desomer is benoemd tot effectief brandweerman bij de post Koksijde. Idem voor
John Wybo bij de post Oostduinkerke.

De burgemeester aan het woord
Bij het verschijnen van dit nummer is Pasen nog één week ver en is de lente volop in opmars. De natuur bloeit
weer open en iedereen geniet met volle teugen van de eerste milde zonnestralen. Voor een toeristische gemeente als Koksijde is de zon uiteraard van goudwaarde. Laat ons dus hopen dat zij vanaf nu een half jaar
lang onze bondgenote is! Aansluitend opent burgemeester z’n aprilwoordje tot de burger met een zonnige
tijding.
T-d: “Burgemeester, opnieuw zonnig nieuws van het cyclocrossfront
voor Koksijde?”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad! De raad van bestuur van de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond heeft op 14 maart
officieel beslist om de organisatie
van het Belgisch Kampioenschap
Veldrijden 2018 aan onze gemeente toe te wijzen. Ikzelf, schepen van Sport Dirk Dawyndt en de
leden van het college zijn dan ook
bijzonder verheugd met dit nieuws.
Na het succesverhaal van het
WK drie maand geleden staan wij
opnieuw voor een groot wielerfeest
in de duinen! Die kampioenschappen zullen vermoedelijk op 6 en 7
januari 2018 plaatsvinden. Dat is
wel nog zes jaar, maar de tijd gaat
vlug. Koksijde mag dus gerust nog
eventjes helemaal cyclo blijven!”
T-d: “Anderzijds kleuren de komende weken in Koksijde erg
cultureel?”
Burgemeester: “Ja, na sportieve
hoogdagen gaan we nu voor een
tijdje duidelijk de artistieke en culturele toer op. Er lopen dezer dagen
een aantal belangrijke culturele
manifestaties in onze gemeente. Er
is vooreerst de openluchttentoonstelling Getij-Dingen, tweede editie,
met kunst aan palen op het strand,
een dialoog tussen natuur en mens.
Wat doet de zee met kunst? Nog
tot half november. Daarnaast is er
tot eind september de spraakmakende tentoonstelling Beaufort04,
hedendaagse kunst aan zee met
gedurfde monumentale werken in
alle genres. Beiden tentoonstellingen nodigen ook uit voor een fikse
wandeling!”
T-d: “En de expo Van goliarden
tot 50 cent, muzikanten met een
boodschap, in de Duinenabdij?”
Burgemeester: “Ook bijzonder interessant! Ik wil alle lezers van Tij-dingen en bezoekers zeker aanraden

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Na sportieve hoogdagen gaan we nu voor een tijdje
duidelijk de artistieke en culturele toer op!”

ook die expo met een bezoekje te
vereren. Die tentoonstelling brengt
het verhaal van het protestlied,
door de eeuwen heen tot vandaag. Met o.a. en schitterende
afbeeldingen van middeleeuwse
muziekinstrumenten uit prachtige
handschriften van de vroegere
Duinenabdij! Echt iets voor de fijnproevers.”
T-d: “Plus bovendien een culturele reeks dagactiviteiten?”
Burgemeester: “Ja, het is weer volle
bak op dat vlak! De jaarlijkse erfgoeddag vindt plaats op zondag
22 april in het teken van Helden. Er
is een prachtig programma uitgewerkt met activiteiten voor klein en
groot in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, in het Abdijmuseum Ten
Duinen, in c.c. CasinoKoksijde en in
het huisje Nys-Vermoote. Ook het
middeleeuws theaterfestival in het
ruïneveld van de abdij staat weer
op het getouw, op de vrije dag 1
mei.”
T-d: “Het wordt moeilijk kiezen uit
zo’n menu..?”
Burgemeester: “Misschien, maar
onze diensten doen zoals gewoonlijk hun best om voort elk wat wils

te organiseren. Er is de traditionele
maar supergezellige bloemenjaarmarkt op paaszaterdag en de
heropening van het garnaalseizoen een week later in het visserijmuseum. Met een heuse garnaalpelwedstrijd! Goeie dingen keren
altijd terug… En voor de kinderen,
ouders en grootouders half april
twee dagen lang het speelparadijs
Koksijde Kids in hartje Koksijde!”
T-d: “Tot slot, burgemeester, er is
weer een nieuw boek over de visserijgeschiedenis klaar?”
Burgemeester: “Ja. Tij-dingenredacteur Jan Huyghe heeft een
boek van 400 bladzijden geschreven: Zeeman van de Westkust. Het
is het levensverhaal van Oostduinkerkenaar Lucien Vanneuville die
na WO II drie zeeperioden meemaakte: in de visserij waaronder
tien jaar IJsland, bij de mailboten
en bij het loodswezen. Jan publiceert ook een namenlijst van ruim
1.600 vissers van de Westkust uit die
periode. Toch wel merkwaardig.
Hij raakt de echte roots van onze
vroeger zeevolk, en daarom zeer
verdienstelijk voor onze visserijgeschiedenis. De gemeente steunt
dergelijk initiatieven!”

Gemeenteraadsverkiezingen zondag 14 oktober 2012

Inschrijving van EU- (niet-Belgen) en
NIET-EU onderdanen op kiezerslijsten
De niet-Belgische onderdanen van
een lidstaat van de Europese Unie
en een staat buiten de Europese
Unie die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Koksijde kunnen een schriftelijke aanvraag doen
tot inschrijving op de kiezerslijst die
op 1 augustus 2012 opgemaakt
wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Die aanvraag moet uiterlijk op 31
juli 2012 ingediend worden bij de
dienst Burgerzaken van het gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan
303, waar aanvraagformulieren te
bekomen zijn.
Wie al de hoedanigheid van kiezer
had bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 wordt
automatisch opgenomen op de
kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Dat geldt ook voor hen die pas later een aanvraag tot inschrijving op
de kiezerslijst hebben ingediend,
op voorwaarde dat zij nog aan alle
kiesbevoegdheidsvoorwaarden
voldoen en nog geen schriftelijke
afstand van hun hoedanigheid als
kiezer hebben gedaan. Zij moeten
hun aanvraag dus niet hernieuwen.

Om ingeschreven te worden op de
kiezerslijst en om te kunnen deelnemen aan de stemming moet de
aanvrager:
Voor de EU-onderdanen – niet Belgen: op 1 augustus 2012 beschikken over de nationaliteit van een
lidstaat van de EU buiten België
Voor de niet EU-onderdanen: op
het ogenblik van de aanvraag 5
jaar onafgebroken hoofdverblijf in
België hebben, gedekt door een
wettelijk verblijf en zich er schriftelijk
toe verbinden om de Grondwet,
de wetten van het Belgische volk

en het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden na te
leven.
Voor EU- en niet-EU:
- Op 1 augustus 2012 ingeschreven
zijn in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister of vreemdelingenregister)
- 18 jaar zijn op 14 oktober 2012
- Geen veroordelingen hebben in
België die kunnen leiden tot definitieve uitsluiting van het kiesrecht
Info:
http://www.vlaanderenkiest.be/

Gratis abonnement tram en bus
voor inwoners van 60 tot 65 jaar
Het college van burgemeester
en schepenen heeft in zitting van
16 januari beslist om het contract
met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (tram en bus) te
verlengen voor het verstrekken
van gratis lijnabonnementen aan
de inwoners van Koksijde tussen
de 60 en 65 jaar.
Alle Koksijdse burgers binnen
deze leeftijdsgroep ontvangen

aldus een Omnipas 60 + voor gratis
gebruik bus en tram in het Vlaams
Gewest.
Deze abonnementen werden op
12 maart via De Post door de dienst
Burgerzaken verzonden.
Verdere info bij mevrouw Nancy
Deprez, dienst Burgerzaken,
gemeentehuis, Zeelaan 303
(T 058 53 30 42 of
nancy.deprez@koksijde.be

Brugdagen: gemeentediensten gesloten
Op maandag 30 april en vrijdag 18 mei legt het gemeentebestuur twee brugdagen vast. Dat betekent dat
de gemeentelijke administratieve diensten op die dagen voor het publiek gesloten zijn. De diensten zijn wel
open op zaterdag 19 mei.

Niels Albert is ereburger!
De gemeenteraad heeft in zitting van maandag 27 februari unaniem ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om Wereldkampioen Cyclocross Niels Albert de titel van ereburger
van Koksijde te verlenen.
Niels Albert (°Bonheiden, 5 februari
1986), werd op zondag 29 januari
2012 in de duinen van Koksijde
Wereldkampioen Cyclocross elite
mannen. Tijdens de vorige editie
van het WK Cyclocross te Koksijde,
in 1994, werd de titel van ereburger
van Koksijde toegekend aan winnaar Paul Herygers. Daarenboven

werd ook een op het parcours
cruciaal gelegen en duin naar hem
genoemd, nl. Herygersduin.
Gezien de grote uitstraling van
het WK Cyclocross voor Koksijde,
is thans ook de titel van ereburger
van Koksijde verleend aan Niels
Albert en werd de X-duin omgedoopt tot Niels Albertduin.

Walter Maes sportief ambassadeur
In dezelfde zitting werd Walter Maes, sedert 2000 voorzitter van de Veloclub
Verenigde Vrienden, omwille van zijn vele verdiensten voor de wielrennerij in
Koksijde eenparig de titel van gemeentelijk sportief ambassadeur verleend.
Walter Maes is al 18 jaar lid van de
Veloclub Verenigde Vrienden, en
sedert 2000 is hij er ook voorzitter van.
Samen met het gemeentebestuur
is de veloclub al vele jaren verantwoordelijk voor het organiseren van
cyclocrosswedstrijden van het hoogste niveau met als grote uitschieter
uiteraard de organisatie van het WK
2012 op 28 en 29 januari.
Voorzitter Walter Maes staat in voor

het uittekenen van het parcours en
is ook de stuwende kracht bij de
opbouw ervan. Weken op voorhand, omzeggens dag en nacht,
in weer en wind en met hart en ziel
zet hij zich in voor het welslagen
van deze manifestaties. Hij is dan
ook dé onmisbare schakel in heel
het gebeuren. Zonder daarnaast
ook andere organisaties te vergeten, bv. de Keizer der Juiniores.

Cultureel ambassadeur Jan Rastelli overleden
Jan Rastelli, cultureel ambassadeur van Koksijde, is op woensdag 29 februari in het Sint-Dimphnaziekenhuis
in Geel onverwacht overleden ten gevolge van hartfalen. Hij was slechts 52 jaar.
Aan Jan Rastelli werd in 2004 door
het gemeentebestuur de titel
van cultureel ambassadeur van
de gemeente Koksijde verleend,
omdat hij als hoofdzaakvoerder
van het familiebedrijf Studio Filmtheater investeerde in een modern
bioscoopgebouw aan de Ter
Duinenlaan bij het Marktplein. Met
3,75 miljoen euro was dat geen
geringe investering. Er verrees
een complex van zes zalen naast
elkaar, goed voor 1.256 plaatsen.
De familie Rastelli kwam van kindsbeen af met vakantie naar Koksijde en Oostduinkerke. De bioscoop
kwam er op vraag van burge-

meester Marc Vanden Bussche die
Jan Rastelli vroeg de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.
Het bedrijf had ook filmzalen in
Tervuren, Geel, Diest, Herentals en
de 2 Studio’s in Leuven, bekend bij
de gewezen Leuven-studenten.
In 2010 heeft de familie het bioscoopcentrum van Koksijde verkocht.
Uit erkentelijkheid voor de Koksijdse verdiensten van cultureel
ambassadeur Jan Rastelli liet het
gemeentebestuur een rouwkrans
geworden ter gelegenheid van de
uitvaart.
Wijlen cultureel ambassadeur Jan Rastelli.
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Digitaal netwerken in de bieb
Cursus Word 2010
Voor iedereen die al wat overweg kan met de muis
en het toetsenbord. Eerste deel: teksten intikken, lettergrootte en -types instellen, selecteren, kopiëren
enz. Tweede deel: feestelijke documenten en naamkaartjes maken, opdelen in kolommen enz.
Op donderdag 3, vrijdag 4, maandag 7 en vrijdag 11
mei, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 20 euro.

Cursus internetinitiatie

Basiscursus digitale fotobewerking
De leraar toont hoe men op een eenvoudige wijze
minder geslaagde foto’s wat kan bijwerken met Windows en Photoshop Elements. Op dinsdagen 15 en 22
mei van 13.30 tot 16 u. in de Willem Elsschotzaal met
projectie. Kostprijs 10 euro. Breng je laptop mee met
een versie van Photoshop Elements 7, 8 of 9.

Internet is hét hedendaagse
medium. In de bieb of thuis
kan je alle info opzoeken, de
actualiteit volgen, een reis
voorbereiden, de krant lezen,
enz. Het uitgangspunt van deze
initiatie is het persoonlijke, praktische
gebruik van het internet. Na een korte
theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op dinsdag 8, donderdag 10, dinsdag
15, dinsdag 22, donderdag 24 en dinsdag 29 mei, van
13.30 u. tot 16 u. Kostprijs 30 euro.

Voor alle cursussen gelden volgende regels

- Inschrijven vanaf donderdag 5 april (behalve voor de cursussen die herhalen) op de afdeling Beeld en
Geluid (pas geldig na betaling), geen telefonische inschrijvingen
- Men moet lid zijn van de bibliotheek
- Al de bieb-pc’s zijn uitgerust met Windows 7, Office 2010 en Explorer 9

GSM cursus

Leer stap voor stap hoe je een GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek je een opgeslagen nummer op? Van wie
kwam de gemiste oproep? Hoe verzend je een SMS-bericht? Na een volledige cursusdag heb je alles onder de knie. Op dinsdag 24 april van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 10 euro.

Handreiking voor gesprekken
met kinderen over dyslexie
De bibliotheek organiseert op dinsdag 12 april om 19.30 u. in samenwerking met de Gezinsbond Koksijde
en Sprankel vzw een lezing over dyslexie. De lezing is een handreiking om ervoor te zorgen dat dyslexie
geaccepteerd wordt en dat de begeleiding optimaal verloopt. De samenwerking tussen ouders, therapeut, school en kind staat hierbij centraal. De (h)erkenning van dyslexie speelt immers een cruciale rol in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind met dyslexie. De spreekster Inès Calliauw is (neuro-)linguiste.
Met 20 jaar ervaring in het UZ Brussel en in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (Brussel), startte ze
sinds kort als zelfstandige een eigen Expertise Centrum Dyslexie.
Info en inschrijvingen: bibliotheek (058/53 29 53).

Voor ouders van jonge leners!

Bij veel van de jonge lenertjes ontbreken enkele
gegevens zoals het rijksregisternummer, telefoonnummer en naam van een van de ouders. Daarom
worden de kaartjes van de Koksijdse kinderen vanaf mei geblokkeerd. De bib vraagt deze gegevens
te willen bezorgen bij uw eerstvolgend bezoek.

Boekenverkoop

In de paasvakantie, dus van zaterdag 31 maart
tot en met zaterdag 14 april is er weer boekenverkoop in de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Kom zeker een kijkje nemen!

Stripheld Jommeke
n.a.v. Erfgoeddag

Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 22 april
plaatst de bibliotheek stripheld Jommeke in de kijker.
Het vlaskoppen ventje is een niet meer uit te wissen
deel van het Vlaams cultureel patrimonium. Voor veel
kinderen was/is Jommeke de eerste kennismaking
met het stripgenre. Geestelijke vader Jef Nys had een
innige band met Koksijde. Hij bracht een groot deel
van zijn jeugd door in het vissershuisje Nys-Vermoote
(Tulpenlaan 46) van zijn grootvader Carolus Nys (18421907). De bibliotheek beschikt over een mooie collectie Jommeke-albums.
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Brigitte Minne charmeert
de leerlingen!

Op donderdag 8 maart startte in de bibliotheek de
Jeugdboekenweek. Bibliothecaris Viviane Rys nodigde in samenwerking met de 5-Art bibliotheken
schrijfster Brigitte Minne uit. De auteur gaf enthousiaste
lezingen voor de leerlingen van de gemeentelijke
basisscholen Oostduinkerke en Koksijde, de vrije basisschool De Ark en het MPI-Koksijde De Viertorre (foto).
Dankzij Brigitte zijn ze alvast besmet met de leesmicrobe!

Gesloten
Op paasmaandag 9 april is de bibliotheek
gesloten.

Word jij poppenspeler?
Bubbelkes Poppentheater uit Wulpen is op zoek naar een gemotiveerde vrouwelijke of mannelijke poppenspeler. Ga je graag met kinderen om tussen 4 en 8 jaar en speel je graag poppenkast, dan ben je de geschikte vrouw of man voor Bubbelkes Poppentheater! Geen ervaring vereist. Contacteer gerust Emmanuel Fabel
(T 058 31 38 43, GSM 0475 72 20 46, emmanuel.fabel@infrabel.be) voor een kennismaking met de wondere
wereld van het poppentheater.

Diensten tijdens de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden volgende vieringen plaats in de kerken:
Palmzondag 1 april (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in De Mijn (Koksijde-Dorp)
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in OLV-ter-Duinen (Koksijde-Bad)
- zaterdag 16.30 u. en zondag 11.30 u. in Sint-Idesbald
- zondag 10 u. in Sint-Niklaas (Oostduinkerke)
- zaterdag 18 u. en zondag 11.30 u. in de Mariakapel (Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
Biechtviering maandag 2 april: voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Idesbald
Witte Donderdag 5 april: om 18 u. in Sint-Idesbald, om 18 u. in OLV-ter-Duinen en
om 19 u. in Sint-Niklaas
Goede Vrijdag 6 april: om 15 u. in Sint-Idesbald, OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Passiespel op Goede Vrijdag 6 april: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 7 april: om 20 u. in OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Paaszondag 8 april: om 11 u. in De Mijn / om 10 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.30 u.
in Sint-Idesbald / om 10 u. in Sint-Niklaas / om 10.30 u. en 11.30 u. in de Mariakapel /
om 9.30 u. in Sint-Willibrord

Lezing: met Willy Versluys in het
spoor van de Oostendse kapers
De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum organiseren op vrijdag 27 april om 20 u. in NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum, een boeiende lezing over de Oostendse kapers door zee-expert Willy Versluys.
Jan Bart, Jacob Besage, Filips Van Maestricht, Cornelis Rees, Jan Jacobsen, Michel
Mansveld… legendarische namen! Deze
Oostendse zeelui waren ca. 350 jaar geleden actief als kaper. Ze brachten roem
en rijkdom naar de Vlaamse havens. De
beroemdste is allicht Jan Bart, afkomstig
uit het toen Vlaamse Duinkerke, die als
jong zeeman bij de Nederlandse admiraal
Michiel De Ruyter actief was. Maar ook
“onze” Jacob Besage liet zich niet onbetuigd: hij durfde het aan om de onoverwinnelijk geachte Hollandse admiraal Piet
Heyn (van de Zilvervloot) uit te dagen tot
een zeegevecht. Piet Heyn overleefde het
niet. Ook Jacob Besage bezweek dezelfde
dag nog aan zijn verwondingen. Willy
Versluys, geïnteresseerd in alles wat met de
zee te maken heeft, verzamelde veel materiaal over deze helden en komt erover
vertellen op vrijdagavond 27 april.

Twee eeuwen na de tijd van de kapers gaf Koning Leopold I de opdracht
aan de toen bekende schilder Ernest Slingeneyer om een schilderij te maken
voorstellende de Oostendse kaper Jan Jacobsen, die zich in de lucht liet
springen met een gedeelte van de Hollandse vloot.

Vier mee opening garnaalseizoen in
NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum

De feestelijke opening van het garnaalseizoen wordt een jaarlijkse gewoonte.
Deze keer op zaterdag 14 april in NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum. Op het programma: de garnaalvissers te paard bewonderen, een wedstrijd garnaalpellen,
een workshop kokerellen met garnaal en een thematische rondleiding “Vissers en
hun paarden. Tussen zee en polder”. Museum die dag gratis open!
Paardenvissers - Ze zijn
natuurlijk de iconen van
het nieuwe garnaalseizoen! Vanaf 14.30 u.
wacht de menigte ze op,
want ze komen rechtstreeks van zee naar het
binnenplein van het museum om de garnalen te
koken. Daarna uiteraard

smullen van de delicatesse, levende vers!
Wedstrijd garnaalpellen - Ben jij dé kampioen
garnaalpellen? Eet je de
kaviaar van de Noordzee zo graag dat geen
enkele tafelgenoot veilig
is voor jouw vingervlug
gepel? Leerde jouw oma

je dé truck om het zeediertje zo snel mogelijk
uit zijn jasje te helpen?
Meld je dan nu aan
als deelnemer voor de
wedstrijd garnaalpellen
op 14 april! Deze competitie vindt doorlopend
plaats… Er zijn mooie
prijzen te winnen. De

hoofdprijs is een garnalenarrangement voor twee
personen in Estaminet De
Peerdevisscher, de tweede wint een fles Roesschaert elexir, de derde
een doosje levensechte
chocoladesardienen!
Inschrijven: mail naar
info@navigomuseum.be
of T 058 51 24 68.
Kokerellen met garnaal
- Gezellige kookworkshop
voor het hele gezin, ideaal voor kinderen tussen
5 en 9 jaar, in gezelschap
van hun (groot)ouders.
Deze activiteit duurt ongeveer anderhalf uur en
kost 3 euro per persoon.
Inschrijven noodzakelijk:
onthaal@navigomuseum.
be of T 058 51 24 68.
Vissers en hun paarden.
Tussen Zee en polder Deze thematische rondleiding over de duneboertjes en hun polyvalent ros
vindt plaats op 14 april
om 16 u. Gratis. Inschrijven
gewenst: onthaal@navigomuseum.be of
T 058 51 24 68.

Nieuw boek: volkse biografie en visserslijst door Jan Huyghe:

Zeeman van de Westkust
Er is een nieuw boek klaar over ons visserijverleden: Zeeman van de Westkust, naar 45 jaar vaarleven van
Oostduinkerkenaar Lucien Vanneuville (IJslandvisserij, mailboten, loodswezen, 1948-1993). Auteur is gemeentelijk communicatieambtenaar Jan Huyghe. In z’n boek laat hij Lucien Vanneuville zijn loopbaan op zee vertellen. In een bijzondere bijlage zijn 1.633 namen van vissers van de Westkust opgenomen, periode 1940-1995.
We kennen de legendarische IJslandvaarders uit
de 19de en begin 20ste eeuw die een half jaar van
huis waren, maar na WO II waren er òòk vissers aan
de Westkust. Ze voeren/varen in de dichte en verre
Noordzee, in het Kanaal, de Ierse Zee, de Witte
Bank… en ook naar IJsland!
Jan Huyghe: “Ik behandel die periode aan de hand
van het 45 jaar durend zeeleven van Lucien Vanneuville uit Oostduinkerke. Lucien, 78, hoofdpersonage, is een gedroomde vertegenwoordiger van zijn
generatie. Hij doorliep de klassieke drie zeefasen die
veel zeemannen van de Westkust meemaakten, nl.
achtereenvolgens visserij van 1948 tot 1965, mailboten
van 1965 tot 1978, en loodswezen van 1978 tot 1993.”

Tien jaar IJsland

leken is het boek een openbaring. Lucien behandelt
immers de brede waaier aspecten van het vissersleven. De naïeve onschuld van de scheepsjongen, het
harde labeur, de sanitaire toestanden, de gebraden
meeuwen, het verschalken van de kustwacht, de
heksenketels in de stormen, de aanval van de zeeduivel, enz. Al die verhalen zijn tegelijk ontluisterend,
komisch, spannend en leerzaam voor jong en oud die
meer wil weten over een leven op zee.

Lijst van al “de broers”

Jan Huyghe presenteert de lezer ook een namenlijst,
-als broers schouder aan schouder geschaard-, van
vissers van de Westkust, periode 1940-1995. Uiteindelijk vond hij in schriftelijke en bij mondelinge bronnen,
en door combinatie van beide, ruim 1.600 namen
van vissers van de Westkust (van Adinkerke tot Lombardsijde). Die lijst opent een wereld apart, nl. de
wereld van tientallen families van de Westkust voor
wie de zeevisserij generaties lang het dagelijks brood
was. Zo o.m. de families Arnoys, Beyen, Blondé, Calcoen, Coulier, Desaever, Ghys, Goderis, Hillebran(d)t,
Lambrecht (g/gh), Legein, Lycke, Puystiens, T’Jaeckx,
Vanhove, Vanneuville, Verleene, Vermo(o)te, Zwertvaegher…

Er is een tweede reden is waarom Lucien Vanneuville
exemplarisch is voor zijn varende tijdsgenoten.
Jan: “Afkomstig uit een eerder arm milieu, -vader
overleed jong, moeder bleef in de oorlog alleen
achter met vijf opgroeiende kinderen-, trok Lucien als
14-jarige knaap naar de visserijschool in Nieuwpoort.
Tegen de wil van zijn moeder monsterde hij in september 1948 aan als scheepsjongen op een Oostendse
middenslagtreiler. Lucien ontpopte zich tot een
deugdelijk visser. Hij
doorworstelde alle
rangen en bracht het
tot schipper in 1958.
Jan Huyghe
Het grootste part van
zijn vissersleven heeft
hij op IJsland gevaren,
van 1955 tot 1965, o.a.
als schipper. Zijn ver(1948-1993) van
haal is dus een sociaal
naar 45 jaar vaarleven
Oostduinkerke
document, omdat
Lucien Vanneuville uit
oten, loodswezen)
hij zich ondanks zijn
(IJslandvisserij, mailb
eenvoudige afkomst
heeft opgewerkt tot
schipper. Zoals zovele
van de Westkust was hij
een kloeke visser, harde
werker, rechtschapen,
zonder veel complimenten.”

Zeeman van
de Westkust

Spiegel

De visserij is uiteraard de
hoofdbrok van het boek.
Voor gewezen vissers is
het werk een spiegel van
hun eigen bestaan, voor

Met namenlijst van
meer dan
1.600 vissers van
de Westkust
1940-1995

Gegevens

Formaat 24,5 bij 17 cm / 392 bl.
/ 140 oude en recente foto’s,
documenten, tekeningen,
kaarten, illustraties
Prijs: 25 euro (+ 6 euro voor
verzending)
Te bekomen bij: toeristische
kantoren gemeente Koksijde
& NAVIGO Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke /
boekhandels aan de Westkust
/ Jan Huyghe, Dorpsstraat 49
in Oostduinkerke,
T 050 51 24 98, jan.huyghe@
belgacom.net / Lucien Vanneuville, S. Declerckstraat 17
in Oostduinkerke,
T 0472 39 05 33 / of door
overschrijving van 25 euro
(+ 6 euro voor verzending)
op rek. nr. 755-4538627-50
van Jan Huyghe.

Schoolreizen naar Biedenkopf
goed voor provinciale subsidie
De provincie West-Vlaanderen
heeft de gemeentelijke basisschool
van Oostduinkerke een subsidie
van 1500 euro toegekend voor het
grensoverschrijdend uitwisselingsproject Duitsland-België. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan
jaarlijks in mei met hun leerkrachten
en begeleiders voor tien dagen
naar Biedenkopf an der Lahn, een
stadje waarmee de gemeente
Koksijde verbroederd is. Ter plaatse
volgen de kinderen een volledig
programma waaronder een kennismaking met de leerlingen van
de plaatselijke Stadtshule. In augustus vindt het tweede luik van deze
uitwisseling plaats. Dan organiseert
de school tal van activiteiten voor
de Duitse vrienden die naar Koksijde komen.

5de Dag van de Lokale Economie
Het gemeentebestuur organiseert op maandag 23 april voor de vijfde keer op rij de Dag van de Lokale
Economie. ’s Avonds, vanaf 19.30 u. is er een gratis info- en netwerkmoment voor elke handelaar van Koksijde. De succesformule van vorige jaren blijft behouden: eerst een academische zitting met aansluitend een
netwerkmoment met een drankje. De locatie verhuist opnieuw. Er is deze keer gekozen voor de kapel Ster
der Zee, Koninklijke Baan 266.
Gratis toegang, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk: economie@koksijde.be, F 058 53 34 16,
T 058 53 30 41 met mededeling van naam, adres, naam onderneming, e-mail en T-nummer, tot 18 april.
Programma: 19.30 u. onthaal /
20 u. verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche
/ 20.10 u. toeristische topevenementen 2012 doorgelicht door
VVV-voorzitter Charlotte Castelein
/ 20.20 u. schepen Fré Devos over
het beleid Lokale Economie /
20.30 u. ambtenaar Kevin Louwye
stelt de cel Lokale Economie voor
/ 20.40 u. muzikaal intermezzo
door Lyse Colson uit Koksijde,
gekend via The Voice / 20.45 u.
trendcatcher Kurt Ostyn / 21.05 u.
netwerkmoment met receptie

Getij-Dingen02:
Kunst op strandpalen
van Oostduinkerke
tot Sint-Idesbald
Na een intensieve opbouw in februari tijdens de laagwaterstanden werden alle werken aan de strandpalen bevestigd en is de
tweede editie compleet. Vanaf heden tot 17 november kan het
publiek dus bij eb de weg vinden naar de palen in het laagwater om te ervaren hoe de natuur van de menselijke kunstwerken
nieuwe getij-‘dingen’ maakt, verandert, verfrist, vernieuwt of vernietigt. Uiteraard kan de tentoonstelling niet bezocht worden als
het hoogwater is…
De deelnemende kunstenaars zijn Adelbert, Anita Fleerackers,
Wim Galicia, Martine Hennebel, Elke Lannoo, Herbert Monsieur,
Frank Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia Reynaert en Monique
Schaetsaert, Gilbert Tyberghien, Suleika Van der Jeugdt, Guy
Van Leemput, Bert Verstraete, Gino Verberckmoes, Martine
Vyvey. De tentoonstelling is het resultaat van een succesvolle
samenwerking van de kunstenaars met de technische dienst, de werkgroep Getij-Dingen02, de cultuurdienst
en de afdeling KUST van de Vlaamse overheid. Een pocketbrochure met info en de laagwaterstanden (‘openingsuren’)
is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme.
Meer informatie op www.getij-dingen.be.

Van 31 maart tot 30 september op diverse locaties

Beaufort 4: Triënnale voor
Hedendaagse Kunst aan Zee

Met Beaufort04 is de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee in 2012 aan haar vierde editie toe.
De triënnale is uitgegroeid tot een succesvol en niet te missen cultureel evenement. De Vlaamse kust en de
hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en intrigerende werken. Uiteraard
maakt ook onze gemeente weer deel uit van dit evenement.
De selectie kunstwerken is een weerspiegeling van
wat zich op het hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars spelen met nieuw of
bestaand werk in op de niet-museale omgeving en
maken de ku(n)stbezoekers deelgenoot van een fantasierijke en imaginaire wereld.

Abdijhoeve Ten Bogaerde
(benedenzaal)
Hedendaagse kunst van Claire Fontaine
Claire Fontaine is een collectief dat in 2004 door Fulvia
Carnavale en James Thornhill opgericht werd. Genoemd naar de schoolschriftjes werkt Claire Fontaine
als zelfverklaard readymade artist met een oeuvre
van neo-conceptuele kunst. Voor Beaufort04 neemt
Hilde Teerlinck, curator van het FRAC Nord-Pas-de-Calais in Duinkerke, de benedenzaal van de Abdijhoeve
Ten Bogaerde onder handen.
Identité, Soverainité et Tradition

Untitled (Identité, Soverainité et Tradition) is een installatie uit 2007. Door de betekenis van de kleuren van
de Franse vlaggen te ontwrichten en het bekende
Franse motto “Liberté, Egalité, Fraternité” sterk nationalistisch te maken, is het werk een statement over de
verschuivende noties van Franse nationale identiteit in
een tijd van toenemend globalisme.
Please God Make Tomorrow Better (2008), toont dit
statement in rode neon en verandert daardoor de
sfeer van elke omgeving waar het hangt. Aanvankelijk werd het werk getoond tijdens het hoogtepunt
van de economische crisis. Het leek een smeekbede
tot een hogere macht om de situatie te verbeteren.
Maar in het uitdagende oeuvre van Claire Fontaine is
het eerder een retorische vraag in de kapitalistische
maatschappij.
Van 31 maart tot 16 juni en van 2 tot 30 september
open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.
Van 17 juni tot 2 september open op weekdagen van
14 tot 18 u. en in de weekends van 10 tot 12 en van 14
tot 18 u.

Abdijhoeve Ten Bogaerde
(bovenzaal)
Documentation – Tekstwerken van Brody
Neuenschwander
Brody Neuenschwander was al heel vroeg gefascineerd door kalligrafie. Dat bleef zo in aan de Princeton University en het Courtauld Institute in Londen,
waar hij in 1986 doctor kunstgeschiedenis werd. Later
verkoos hij het leven van kunstenaar boven dat van
academicus, maar zijn kalligrafie weigerde zich aan
de limieten van de Westerse cultuur te houden. Hij
studeerde de principes van Chinese en Arabische kalligrafie en paste ze toe op het Latijnse alfabet.
Het was Neuenschwanders samenwerking met Peter
Greenaway die al deze krachten bundelde. In 1991
creëerde hij de live kalligrafie voor de film Prospero’s
Books. Daarna volgden The Pillow Book, Flying over
Water (exhibition Malmo, Zweden), Columbus (opera,
Berlijn), Writing to Vermeer (opera Amsterdam en New
York), Bologna Towers 2000 (geluids- en lichtinstallatie,
Bologna) en vele andere projecten.
De koppeling van de diepe geschiedenis van de
Duinenabdij aan dit voortreffelijk medium is een dank-

baar gegeven voor een geraffineerde expo in de abdijhoeve Ten Bogaerde binnen het Beaufort04-kader.
www.brodyneuenschwander.com
Van 17 juni tot 2 september open op weekdagen van 14
tot 18 u., in de weekends van 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.

bruiken en het bijgeloof van de vissers. Hij staart in de
oneindige zee, symbool voor het eeuwige verwijlen,
het verlangen. Met zijn open mond blaast hij mee met
de wind en drinkt hij de regen.
Van 31 maart tot 30 september

Hoge Blekker

Abdijmuseum Ten Duinen

Hedendaagse kunst van Žilvinas
Kempinas (Litouwen) op de Hoge Blekker,
Panoramalaan 1

Monumentale figuren van Jauma Plensa
(Spanje) op de site

Na zijn studies verhuisde de Litouwse kunstenaar
Žilvinas Kempinas naar New York, waar hij woont en
werkt. In zijn werk maakt hij dankbaar gebruik van
beeld- en klankdragers als videotape en cassetteband om die te verwerken tot kinetische installaties, in
interactie met de luchtstroom.
Ook zijn werk Tripods, dat hij voor Beaufort04 op de
Hoge Blekker in Koksijde plaatste, gaat uit van het
spel met lucht en licht. Honderden flikkerende en
wiebelende aluminiumstaven van 6 meter trekken de
aandacht. Met dit werk beklemtoont Kempinas het
belang van de context: zonder de aanwezigheid van
omgevingselementen als lucht, licht en landschap
bestaat dit werk niet.
Van 31 maart tot 30 september

Strand
Hedendaagse kunst van Melita Couta
(Cyprus) t.h.v. Sint-André
Een faun (oud-Griekse mythologische figuur) met een
gouden hoorn staart wezenloos naar de zee met
geheven hoofd en open mond. De faun verbindt zich
met het strand door overeenkomsten met oude ge-

De internationaal gerenommeerde Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa is gekend voor zijn monumentale menselijke figuren in de openbare ruimte. Zowel
stille contemplatie als fysieke en gevoelsmatige
verkenning drijven boven. Zo gaat hij op zoek naar
de geneugten en de contradicties van de condition
humaine. In Koksijde werd het een zittende sculptuur,
opgebouwd uit letters, een delicaat lichaam op een
steen met de armen om de knieën, als het ware om
bescherming te bieden aan zijn eigen emoties terwijl
het in conversatie treedt met de toeschouwer.
Van 31 maart tot 30 september

NAVIGO-Visserijmuseum
Melita Couta (Cyprus) op de buitenmuur
Kaarten zijn niet alleen de weergave van landschapselementen, maar kunnen ook structuren van een
heel andere soort weergeven. In haar Family Maps
zoekt de kunstenares verbanden en verschillen tussen
mensen en plaatsen, met als resultaat een kaart mét
bewoners. Hiervoor gaat ze op zoek naar archiefmateriaal en creëert met subtiele collages van oude
foto’s en landkaarten een nieuw universum.
Van 31 maart tot 30 september

Word artiest in de vakantie!

De Vakantie-academie van de gemeentelijke Westhoekacademie vindt in 2012 al voor de 9de keer plaats.
Inwoners van gemeente en regio, tweederesidenten en bezoekers kunnen dankzij dit initiatief een korte
maar intensieve opleiding in een of andere kunsttechniek genieten.
De docenten-kunstenaars zijn Fernand Vanderplancke (beeldhouwen, boetseren, metaalsculptuur),
Svitlana Lyashchuk Lebiga (tekenen en schilderen), Suzanne Venema (glasfusie) en Pieter Denuwelaere
(vrije grafiek).
1. Maandag 2 tot vrijdag 6 april: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen
2. Maandag 9 tot vrijdag 13 april: tekenen en schilderen / vrije grafiek
3. Maandag 9 tot vrijdag 13 juli: tekenen en schilderen
4. Maandag 16 tot vrijdag 20 juli: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen
5. Maandag 23 tot vrijdag 27 juli: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen /
glasfusie / vrije grafiek
6. Maandag 30 juli tot vrijdag 3 augustus: tekenen en schilderen / glasfusie / vrije grafiek
7. Maandag 6 tot vrijdag 10 augustus: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en schilderen / glasfusie / vrije grafiek
8. Maandag 13 tot vrijdag 17 augustus: beeldhouwen, boetseren en metaalsculptuur / tekenen en
schilderen
De ateliersessies zijn per week georganiseerd en
kunnen flexibel gecombineerd worden.
In de gemelde periode vinden alle lessen plaats
van 10 tot 16.30 u. in het hoofdgebouw van de
gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. Max. 10 deelnemers per
atelier. Deelnemen kost 175 euro per persoon,
per sessie, per atelier, over te schrijven op rek. nr.
BE 86-0910.1275.7650, met vermelding “Vakantieacademie 2012”, de gekozen cursus(sen) en
periode(s). Studenten tot 25 jaar betalen 125 euro.
Info: coördinator Guy Van Beckevoort,
T 0477 79 45 91.

Schenker helpt Koksijdenaars
met energieschulden
De aanhoudende koude van de afgelopen wintermaanden inspireerde een Koksijdenaar om mensen met
energieschulden te helpen. Het Sociaal Huis kreeg van deze schenker, die anoniem wenst te blijven, 1.000
euro. De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardde in zitting van 15 februari enthousiast deze schenking. De som wordt gebruikt voor aankoop van tochtstrips, bruismondstukken en tochthonden. De plaatsing hiervan gebeurt door de vzw Duinenwacht (energiesnoeibedrijf). OCMW-klanten met hoge energiefacturen en een hoog waterverbruik komen in aanmerking. Op deze manier kan er ook preventief gewerkt
worden. Voorzitter Greta Suber-Delie van het Sociaal Huis is de schenker heel dankbaar. Daarnaast mag
het Sociaal Huis het jaar door geregeld voedsel en giften ontvangen van diverse gulle schenkers, met dank
vanwege het bestuur.

Vijfstedentreffen in Wépion
Zoals elk jaar wordt er door de vijf verbroederingsgemeenten Wépion, La Charité, Biedenkopf, Neustadt en
Koksijde/Oostduinkerke een Vijfstedentreffen voor een 12-tal jongens en meisjes per gemeente georganiseerd. In 2012 vinden deze spelen plaats van 4 tot 6 mei in Wépion.
Jongeren geboren tussen 1996 en 1999 komen in aanmerking voor deelname. Deze uitstap is gratis voor de
jongeren! Snel inschrijven op onderstaand contactpunt.
Het jumelagecomité zal uw deelname schriftelijk bevestigen, samen met een door de gemeente getekende brief die uw eventuele afwezigheid op school op 4 mei rechtvaardigt.
Contact: Edgard Samyn, Pastoor Pypestraat 4A in Oostduinkerke,
T. 058 23 55 20, F 058 23 55 20, jumelage.odk@hotmail.com

Vijf boeiende voordrachten
voor uw kostbare gezondheid
In samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg van onze regio, de provincie West-Vlaanderen en het
Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne organiseren de gemeenten De Panne, Koksijde, Veurne en Alveringem voor de tweede keer een reeks voordrachten onder de verzamelnaam 4-Health, anders gezegd “voor
uw gezondheid”. In elke deelnemende gemeente vindt een voordracht plaats.

Dinsdag 8 mei in De Panne
“Orgaandonatie”, 19.30 u., gemeentelijke
feestzaal
Inleiding door schepen Serge Van Damme
Info en inschrijven:
nancy.matten@depanne.be. T 058 42 97 37

Dinsdag 22 mei in Koksijde
“Straling in de geneeskunde”, 19.30 u.
theaterzaal c.c. CasinoKoksijde

Onze gezondheid ligt de organisatie na aan het
hart. Daarom wil men de streekgenoten op de beste
manier belangrijke informatie bezorgen aan de hand
van vijf voordrachten, telkens één in Alveringem, De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
Die infomomenten behandelen telkens één centraal
thema. De sprekers van dienst zijn huisartsen uit de
streek, specialisten rond het thema, aangevuld met
diverse deskundigen. Via een invulstrookje is er ook altijd mogelijkheid tot vraagstelling aan het sprekerspanel. Elk infomoment wordt afgerond met een drankje,
aangeboden door het organiserende gemeentebestuur. De toegang is gratis, maar het is wel nodig uw
aanwezigheid te bevestigen.

Dinsdag 17 april in Nieuwpoort
“Gelukkig en gezond oud worden – Hoe
je levensvreugde behouden: tips van de
psycholoog”, 14.30 u., centrum Ysara
Inleiding door schepen Ardies-Vyncke
Sprekerspanel: dr. Johan Vancoillie en dr. Nuytemans
(psycholoog AZSAV)
Info en inschrijven: sociaalhuis@nieuwpoort.be, T 058
23 98 49

Dinsdag 24 april in Alveringem
”Beweging en sport”, 19.30 u. zaal De Kwelle
Inleiding door schepen Rabaey
Sprekerspanel: dr. Jan De Neve, dr. Degrande, dr. De
Bruyne
Info en inschrijven: kristien.delancker@publilink.be, T
058 28 88 81

Inleiding door schepen Herwig Vollon
Sprekerspanel: dr. Smolders, dr. Hutsebout, dr.
Deman, dr. Neu, dr. Verfaillie en dr. Winnock
Info en inschrijven: toerisme@koksijde.be,
T 058 51 29 10

Woensdag 30 mei in Veurne
“Long en fijn stof: stof tot nadenken”, 16 en 19.30
u., dienstencentrum De Zonnebloem
Inleiding door schepen Jef Germonpré
Sprekerspanel: dr. Vandooren, dr. De Craene, dr. Van
Eycken, dr. De Wever en dr. Jansseune
Info en inschrijven: zonnebloem@ocmw-veurne.be,
T 058 31 57 78
Alg. info: schepen/dr. Herwig Vollon,
herwig.vollon@koksijde.be, T 058 53 34 11

Vrijwilliger zijn verdient een pluim
De inzet van de vele vrijwilligers verdient een pluim. Daarom nodigde het Sociaal Huis in de Week van de vrijwilliger al zijn vrijwilligers uit om hen te bedanken.
De vrijwillige chauffeurs van de
Minder Mobielen Centrale (MMC)
konden luisteren naar een voordracht over verzekeringen. De
chauffeurs van de MMC De Panne,
Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide
waren ook present!
De vrijwilligers van de buurtwerking
en van het project Samen Sterk
vervoegden daarna de bijeenkomst die gespijsd werd met een
lekker stuk taart en koffie. Het was
een gezellig samenzijn waar allen
ervaringen en ideeën met elkaar
deelden.
De MMC wil mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt
inkomen, de kans geven om buiten
te komen en sociale contacten te
onderhouden. Vervoer naar een
arts of ziekenhuis is mogelijk, maar
ook voor een bezoek aan de kapper, ziekenbezoek enz.
Een lidmaatschapskaart kost: 10
euro (jaar) of 5 euro (half jaar) voor
een alleenstaande / 15 euro (jaar)

of 7,5 euro (half jaar) voor een koppel.
De Minder Mobielen Centrale kende in 2011 veel succes: 174 mensen
maakten gebruik van deze dienst,
28 chauffeurs presteerden samen

1.374 ritten, goed voor 41.636 km!
Een prachtige prestatie!
Hebt u ook zin om u te engageren
als vrijwillige chauffeur, contacteer
het Sociaal Huis, T 058 53 43 43, fien.
vandooren@sociaalhuiskoksijde.be

Vrouwen fietsen voor fondsen
in strijd tegen borstkanker
Ellen Rabaey en Mariska Delheye uit Koksijde nemen van donderdag 28 juni tot en met zondag 1 juli deel
aan de actie Women Only van think-pink. Deze actie is een fietstocht van 320 km verspreid over drie landen, en bedoeld om geld in te zamelen (500 euro per persoon of mee) in de strijd tegen borstkanker. Er
nemen 100 vrouwen aan deel.
De startplaats is nog niet gekend, maar
de aankomst is in het Staf Versluys-centrum in Bredene.
Om fondsen in te zamelen organiseren
Ellen en Mariska op zaterdag 21 april
vanaf 18 u. een spaghetti-avond in
vakantiecentrum La Rose des Sables
in de Gaupinlaan 1 in Oostduinkerke.
Mee-eten kost 14 euro per volwassene
en 8 euro per kind. Apero inbegrepen.
Inschrijven bij Ellen (0496 87 72 07) of
Mariska (0475 64 37 27) tot 14 april.
Ellen Rabaey geeft op 31 mei om
19 u. op dezelfde locatie een voordracht “gezonde levensstijl na
borstkanker”.

Project Samen Sterk:
vrijwilligers aan het woord
Ruim één jaar geleden startte het Sociaal Huis Koksijde het nieuw project Samen Sterk om het sociaal isolement bij senioren in kaart te brengen. Dit project kreeg vorm door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Wie
als vrijwilliger werkt, leert steeds nieuwe mensen kennen. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt spenderen en wanneer je een bezoekje brengt. De dankbaarheid en de glimlach die je hiervoor terugkrijgt zijn onbetaalbaar.
Wij lieten enkele vrijwilligers van het project ‘Samen
Sterk’ aan het woord.

Gerda

Eenzaamheid doorbreken

Gerda Casier, alleenstaande moeder, en al 38 jaar
verzorgende in het Sociaal Huis, formuleert het als
volgt: “Van bij de start zette ik mij in om het project
Samen Sterk te ondersteunen. Ik merk op dat mensen
vaak in een sociaal isolement terecht komen door het
wegvallen van de partner, door ziekte of gemis aan
familie en vrienden. Via mijn bezoekjes probeer ik de
eenzaamheid te doorbreken en actief mee te zoeken
naar oplossingen om de levenskwaliteit van ouderen,
hulpbehoevende of kwetsbare mensen op verschillende vlakken te verbeteren. Door mijn bezoekjes weet
ik wat er leeft bij de mensen. Ik ken mijn weg naar
verschillende diensten en organisaties. In het Sociaal
Huis kan ik rekenen op een team van maatschappelijk werkers. Zij gaan aan de slag met de noden die ik
signaleer.”

Viviane

Veel voldoening

Viviane Hubrecht, gehuwd met Marc, werkt deeltijds als huishoudhulp: “Ik werk deeltijds en heb dus
heel wat vrije tijd. Vanuit een behoefte om mensen
te ondersteunen kwam ik enkele maanden geleden
in contact met het vrijwilligerswerk in het Sociaal Huis.
De projectwerking sprak mij meteen aan omdat ik
graag omga met mensen. Hierbij heb ik vooral oog
voor diegenen die het moeilijk hebben om nog sociale
contacten te leggen of mensen die een extra steuntje
in de rug nodig hebben. Ik krijg heel veel voldoening
door mij op deze wijze in te zetten voor mijn medemens. Hopelijk kan ik er een groot succes van maken,
samen met alle andere vrijwilligers die achter dit project staan!”

Herman

Verrijking

Herman Bourgeois, al enkele jaren gepensioneerd,
gehuwd met Estella, vader van 2 dochters en opa van
3 kleinkinderen: “Toen ik las over de vrijwilligerswerking
van het Sociaal Huis voelde ik mij meteen aangesproken. Ik nam onmiddellijk contact op en besloot mij in te zetten voor dit initiatief. Wekelijks breng ik een aantal
mensen een bezoekje. Via een gezellige babbel, een luisterend oor of een glimlach slaag ik er bijna altijd in
om hun dag kleur te geven. Iemand tevreden zien maakt mij ook als vrijwilliger gelukkig. Het eerste contact is
soms het moeilijkste, omdat je als twee onbekenden samenkomt en elkaar leert kennen. Door jezelf te blijven,
sociaal voelend te zijn en een warm hart te dragen voor je medemens kun je elkaar vinden. Vrijwilligerswerk
zou ik niet willen missen, het verrijkt mijn leven.”
Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger? Ken je iemand die blij zal zijn met een bezoekje? Contacteer vlug het
Sociaal Huis, Natasha Dewaele, T 058 53 43 30, info@sociaalhuiskoksijde.be of www.sociaalhuiskoksijde.be.

Zes defibrillatortoestellen ter beschikking
In april 2012 is het precies één jaar geleden dat ons
gemeentebestuur 6 automatische externe defibrillators (AED) aanschafte, verspreid over zijn grondgebied. Een AED is een draagbaar toestel dat een
persoon met een hartstilstand op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient om het
gestoord hartritme te stoppen en het normale ritme
te hernemen. Wegens het belang van deze toestellen,
brengt Tij-dingen dit bericht nog eens in de actualiteit.
Een AED wordt ten onrechte ook een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en géén hartmassages. Een manueel
hartmassageapparaat is een heel ander reanimatiemiddel. Bij een persoon met een circulatiestilstand is
het toedienen van thoraxcompressie (hartmassage)
door de hulpverlener van levensbelang, ook als een
AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.
Een AED bestaat o.a. uit een microprocessor en elektroden. De elektroden verzamelen informatie over het
ritme van het hart. Deze info wordt door de microprocessor geïnterpreteerd.

Een defibrillator dient elektrische schokken toe aan een persoon
met hartstilstand om het normaal hartritme weer op te wekken.

Plaatsen

De zes Koksijdse defibrillators bevinden zich op volgende plaatsen: stranddienstencentrum Sint-Idesbald (Zeedijk) / stranddienstencentrum Koksijde-Bad (Zeedijk) / evenementenput gemeentehuis (Zeelaan 303) / zaal
voor vloersporten (Pylyserlaan) / openluchtzwembad Oostduinkerke (Zeedijk) / oud-gemeentehuis Oostduinkerke (Leopold II-laan).

Vrijzinnig humanistisch consulent
houdt zitdag in het Sociaal Huis
Vrijzinnig humanistisch consulent Ylien Strubbe van het huisvandeMens Diksmuide heeft voortaan een
zitdag in het Sociaal Huis Koksijde, meer bepaald op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. Iedereen die
het wenst kan bij haar terecht voor informatie, een luisterend oor en de viering van belangrijke momenten
in het leven.
Het huisvandeMens is nog niet zo gekend bij het brede publiek. Iedereen, -gelovigen en vrijzinnigen,- kan
er aankloppen voor informatie over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen, voor vragen
rond het levenseinde en voor hulp bij het invullen van een wilsverklaring of wilsbeschikking. Daarnaast is er
de specifieke hulpverlening die onder de noemer “vrijzinnig humanistische begeleiding” valt.
Wie persoonlijke vragen of problemen heeft rond depressie, relaties, verlies van een dierbare door echtscheiding of overlijden of levensvragen, kan een luisterend oor vinden bij een consulent.
De plechtigheden zijn ook een belangrijk onderdeel
Ylien Strubbe
van de dienstverlening. De vrijzinnig humanistisch
consulent helpt mensen om een unieke geboorte-,
huwelijks- of uitvaartplechtigheid uit te werken. Alle
dienstverlening is bovendien kosteloos.
Verder is het huisvandeMens zowat een draaischijf
voor het actieve vrijzinnige verenigingsleven in de
regio. Er is een huisvandeMens in Diksmuide in de Esenweg 30 waar naast Ylien nog een consulent werkt.
Wie dat wenst kan daar terecht van maandag tot
vrijdag, van 9 tot 17 u.
Info: T 051 55 01 60 of GSM 0472 13 22 84,
ylien.strubbe@deMens.nu of diksmuide@deMens.nu,
www.deMens.nu

Tuinieren zonder gif
Tuinieren zonder pesticiden is makkelijker dan je denkt. Ongewenst kruid op verhardingen kan men verwijderen of zelfs
voorkomen door het grindpad te harken of het betegeld pad
regelmatig te vegen.
Op de kale grond tussen nieuwe beplanting, kan men een
tijdelijke bodembedekking gebruiken, zoals eenjarige plantjes
of verhakseld hout van snoeiafval.
Ook schimmelaantasting of een insectenplaag kan men aanpakken zonder gif.
Efficiënte alternatieven voor pesticiden in de tuin: www.durftuinierenzonder.be.
Gebruik insectengaas in de moestuin. De mazen zijn zo fijn
dat er geen groentevliegen door kunnen. Ideaal voor wortelen, prei, ui en kolen. De gemeente verleent hiervoor een
subsidie van 30%, met een max. van 30 euro per jaar.
Info: subsidie tuinnetten, www.koksijde.be, dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling, T 058 53 30 97

Kinderen houden van
spinnen…
Het bezoekerscentrum van de drinkwatermaatschappij IWVA
organiseert op donderdag 12 april om 14 u. in het centrum
een spinnenactiviteit voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voel je
zelf spider-man of spider-vrouw met Wim Bovens die gefascineerd is door spinnen en die de kinderen meteen in de juiste
sfeer weet te brengen!
Neem samen met hem een duik in het leven van de spin! Om
onze inlandse spinnen beter te leren kennen wordt kennis
gemaakt met een levende vogelspin. Deze grote spin laat de
kinderen goed zien hoe mooi spinnen wel zijn! Met de loep
zien ze misschien babyspinnetjes uit hun ei komen!
Tijdens de spinnensafari in de duinen ontdekken ze hoeveel
webben en spinnen er wel te vinden zijn!
Er is plaats voor 25 kinderen. Schrijf dus snel in voor deze leuke
namiddag via bezoekerscentrum@iwva.be of T 058 53 38 33
(keuzetoets 3). Deelname 2,50 euro, drankje inbegrepen, duur
twee uur.

Wijziging aan groene subsidies
Er zijn wijzigingen aangebracht aan de subsidiëring van groendaken en warmtepompen.
Groendaken - Een groendak is een dakbedekking met minstens een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag van vetplanten, mossen, grassen en/of kruiden. De Vlaamse begroting voorziet sedert begin 2012
enkel nog subsidies aan particulieren voor de aanleg van een groendak op een gebouw dat in hoofdzaak
dient voor privégebruik.
Warmtepompen – Onze gemeente verleent een subsidie voor
wie een duurzame energie-installatie in zijn woning aanbrengt
(warmtepomp of thermische zonne-installatie). Er wordt vanaf
2012 een onderscheid gemaakt tussen de diverse categorieën
warmtepompen: voor een geothermisch systeem bedraagt
de subsidie 15% van de kostprijs met een max. van 500 euro;
voor warmtepompen met een luchtsysteem is de subsidie ook
15% met een max. van 250 euro. Er moet ook aangetoond
worden dat een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld
kan worden.
Info: heidi.vollon@koksijde.be; 058 53 34 64,
www.energiesparen.be (rubriek: groene energie)

Week van de Zee: Natuurlijk!
De provincie West-Vlaanderen, de tien kustgemeenten, andere overheden, natuurorganisaties, bezoekerscentra enz. organiseren al jaren de Week van de Zee om de unieke wereld van zee, strand en duin in de kijker
te plaatsen. Thema deze keer is Natuurlijk! De natuur staat onder zware druk door menselijke activiteiten. De
overgebleven duinen moeten we koesteren. Maar eerst moeten we ze leren kennen, want ongekend is onbemind…
De Week van de zee Natuurlijk! loopt van 27 april tot en met 13 mei voor het onderwijs. Recreanten komen
aan hun trekken komen in de(het) Week(end) van de Zee. Naast leerrijke uitstappen voor scholen, zijn er ook
veel activiteiten voor jong en oud. Dé manier om de unieke waarden van de kustbiotopen op een actieve
manier te (her)ontdekken en beleven.
om samen met aquariumspecialist Danny te ontdekken wat de aquariumbewoners uitspoken. Hoe slapen
vissen? Doelgroep: kinderen van 10 tot 13 jaar. Inschrijven verplicht: NAVIGO, T 058 51 24 68 of onthaal@
visserijmuseum.be
Kruidenwandeling: geneeskracht in de Noordduinen - Zaterdag 5 mei van 14.30 tot 16.30 u.
Een herborist loodst je door de Noordduinen op zoek
naar typische flora… Een woordje over de volkskeuken, kruiden en hun geneeskracht. Hoe passen deze
kruiden zich aan de omgeving aan?
Plaats: Noordduinen, J. Van Buggenhoutlaan, ZuidAbdijmolen Koksijde
Huifkartocht op het strand - Zaterdag 5 en zondag 6
mei doorlopend van 13 tot 17 u.
De boeiende huifkartocht (30 personen per tocht)
start aan de dienst Toerisme in Koksijde-Bad. Men kan
ook met de paardenkar (8 p.) een tochtje op het
strand maken (start op het strand aan de horloge).
Over zeehondjes en andere kriebelbeestjes - Zaterdag 5 mei van 16.30 tot 18.30 u.
Informatieve strandwandeling bij de rustplaats van de
zeehonden. Ook strandaanspoelsels en beestjes op
de golfbreker komen aan bod. Plaats: Zeedijk/Ster der
Zee, Prof. Blanchardlaan, Koksijde-Bad.
Garnaalkruien - Zaterdag 28 april van 11
tot 12.30 u. en zondag 29 april van 12 tot
13.30 u.
Op stap met garnaalkruiers van de
Spanjaardbank en natuurgids! Kom méér
te weten over strand, zee en de buit van
de garnaalkruiers. Laarzen aantrekken.
Einde kruien om 12.30 u., daarna koken en uitdelen van de verse garnalen!
Plaats: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst
Toerisme
Zaklampentocht door NAVIGO-Visserijmuseum - Woensdagen 2 mei en 9 mei
van 19.30 tot 21 u.
In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, als
de lichten uit zijn en de bezoekers weg,
wordt de jeugd ’s avonds uitgenodigd

Strand- en duinenwandeling - Zondag 6 mei van
14.30 tot 16.30 u.
Ontdek waarom de Schipgatduinen zo interessant
zijn… met afsluiter op het prachtige dakterras van het
Duinenhuis. Stapschoenen aantrekken. Plaats: parking
Elisabethplein, Koksijde-Bad
Spinnenweb ontward - Zaterdag 5 mei om 14 u.
Spinnen…voor velen een bron van afgrijzen, maar
eigenlijk kunnen we niet zonder deze kleine achtvoeters. Na deze wandeling bekijk je spinnen vanuit een
heel ander perspectief! Gratis, duur 2 uur.
Plaats: bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2 in Koksijde.
Info: T 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be. Org.
IWVA.
Expo: Kijk eens binnen bij spinnen – Van 27 tot 29
april, van 4 tot 6 en van 11 tot 13 mei. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 16 u., zondag van
14 tot 16 u.
Bezoek de prachtige spinnententoonstelling. Vier
spinnen vertellen over hoe ze voedsel vangen, zich
voortplanten enz. Combinatie mogelijk met het doeboekje langs het leerpad in natuurgebied. Gratis.
Plaats: bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2 in Koksijde.
Info: T 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be.
Org. IWVA.

VOC zoekt transporteur
dieren in nood
Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren
Oostende zoekt een nieuwe transporteur. Voor Koksijde was natuurvriend Walter Wackenier jarenlang
de persoon die gekwetste of zieke vogels naar het
opvangcentrum bracht, terwijl hij naar zijn werk in
Oostende reed. Binnenkort gaat hij met pensioen.
Niet enkel met olie besmeurde meeuwen worden opgevangen in het opvangcentrum in Oostende, maar
ook zieke of verweesde wilde dieren, zoals egeltjes,
vleermuizen, uilen, steenmarters, bunzingen enz. die
vaak slachtoffers zijn van het verkeer. Jaarlijks krijgt het
VOC meer dan 3.000 wilde dieren over de hele kust
binnen. Bijna 60% kan terug gelost worden in de vrije
natuur.
Het centrum zoekt transporteurs die deze dieren voor
eigen rekening naar het VOC brengen of naar een
politiekantoor in de buurt. Misschien rijdt u voor uw
werk richting Oostende en kunt u af en toe een dier
meenemen?
Info: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642 in Oostende,
voc.oostende@vogelbescherming.be, T 059 80 67 66.

Vroege Ochtendwandeling met ontbijt op dakterras Duinenhuis – Zaterdag 19 mei om 6 u!
Vroege vogels genieten tijdens deze wandeling met
gids René Billiau in de Schipgatduinen van een leerrijke ochtendwandeling, gevolgd door een stevig
ontbijt met zicht op de duinen en de zee. Vertrek:
Duinenhuis. Inschrijven: 2 euro, storten op rek. nr. IBAN
BE87 0910 1277 1794 - BIC GKCCBEBB, mededeling
“ochtendwandeling + naam” of aan loket dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17,
www.weekvandezee.be.
Alg. info: dienst Toerisme Koksijde,
T 058 51 29 10., tenzij anders vermeld.

Jommeke aan Zee
Jommeke en zijn vriendjes zijn voor de 2e maal
van de partij. Naast het spelletjesboek Week van
de Zee (96 pagina’s) met een kortverhaal en
diverse leuke DOE-opdrachtjes, verschijnt er op
27 april een echt Jommeke-stripverhaal dat zich
afspeelt aan zee.
Bestel je Spelletjesboek Week van de Zee bij het
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis,
T 0800 20 021 of provincie@west-vlaanderen.be.

Gezocht: jonge fruitbomen
voor cursus vormsnoei
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling zoekt een tuin met ideale
bomen voor een cursus vormsnoei. De meeste jonge bomen hebben in
het begin vormsnoei nodig om een sterke en evenwichtige basisvorm
te krijgen. Na enkele jaren is enkel nog een onderhoudsnoei nodig om
een optimale fruitproductie te bekomen. Door een juiste snoei ontstaat
een open kroon zodat de zon makkelijk het rijpende hout kan bereiken
Dode, zieke, beschadigde takken worden verwijderd.
Heb je in de voorbije twee jaar jonge fruitboompjes geplant? Je hebt
ze zelden of nooit gesnoeid én je ziet het zitten om een lesgever met
een horde cursisten in je tuin te halen? Bel de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling: 058 53 34 39. De lesgever komt kijken of uw boompjes
voor de cursus in aanmerking komen.

Infoavonden duurzaam wonen
Dakisolatie op 31 mei (19.30 u.) - Een praktische
avond over isoleren met veel aandacht voor diverse
isolatiematerialen, concrete toepassingen, premiemogelijkheden,...
Chinese energiefacturen op 21 juni (19.30 u.) – Energiefacturen zijn soms onduidelijk: dag- en nachttarieven, allerlei bijdragen, vaste kosten enz. Is groene
stroom werkelijk duurder? En hoe zit dat nu met dagen nachttarieven? Breng uw laatste afrekening mee.
Gratis, maar inschrijven verplicht via duinenhuis@
koksijde.be of T 058 52 48 17. Lesgever: vzw ZonneWinDT.
Het Duinenhuis is niet bereikbaar met de wagen.
Parkeren kan op het Elisabethplein, volg daarna het
duinenpad.

Witte pluizen in de duinen
De witachtige rupsen-spinsels duiken straks weer op in de duinen, vooral op duindoorn. De spinsels bij ons
zijn veelal afkomstig van rupsen van de onschuldige spinselmotten of van de iets minder onschuldige bastaardsatijnvlinder. De rupsen van laatstgenoemde
kruipen in groep bijeen in spinsels, gemaakt van
draden, haren, uitwerpselen en vervellingshuidjes.
Omdat de rupsen van de bastaardsatijnvlinder
brandharen hebben, kunnen ze irritatie veroorzaken
bij contact met de huid. Maar zolang je de spinsels
en rupsen niet aanraakt, gaat je huid niet irriteren.
Wandelaars merken ook op dat er bij de witachtige
spinsels veel vraatschade aangericht is. Die schade
is slechts tijdelijk. Na het verpoppen, kan de plant
zich vrij snel herstellen. Bestrijding is dus onnodig en
sterk af te raden, want rupsen worden natuurlijk vlinders én vormen o.a. een voedingsbron voor jonge
vogels. Bestrijding verstoort het ecologische evenwicht, alles hangt samen…

Afwerking rotonde Wulpenbrug
Zoals vorige winter al aangekondigd, zou de verdere
afwerking van de rotonde Wulpenbrug dit voorjaar
uitgevoerd worden. Dit is thans het geval. Van 23
tot 27 maart gebeurden enkel kleinschalige werken
met weinig tot geen verkeershinder (vb. aanplanten
bomen…).
Na de paasvakantie zal er twee weken (van 16 tot
20 april en van 23 tot 26 april) voortgewerkt worden
aan de rijweg zelf (aanbrengen toplaag, schilderwerken,…) waarbij wel verkeershinder zal zijn:
1. Voor het doorgaand verkeer tussen Nieuwpoort
en Veurne (N39) zal dezelfde omleiding gelden als
tijdens aanleg van de rotonde (= geen doorgang via
rotonde zelf)
2. Verkeer van Oostduinkerke naar de snelweg A18 en
omgekeerd blijft mogelijk: er worden verkeerslichten
geplaatst met afwisselend doorgang. Het kruispunt

wordt dus niet afgesloten maar er zal wel verkeershinder zijn.
3. Zowel vanuit Oostduinkerke-dorp als vanuit richting
A18 zal verkeer richting Nieuwpoort of Veurne NIET
mogelijk zijn

Busreis naar baskettopper!
De gemeentelijke sportraad organiseert op zaterdag
21 april een busreis voor max. 50 personen naar de
basketbalwedstrijd BC Oostende-Charleroi. De bus
vertrekt stipt om 19 u. op de parking rechtover de
gemeenteschool van Oostduinkerke.
Het vervoer is gratis, het wedstrijdticket kost 6 euro.
Inschrijven tot uiterlijk 12 april bij de sportdienst. Men
is pas ingeschreven na betaling.
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke,
t 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be

PWA-ers onderhouden graven
De PWA-dienst van Koksijde is op zoek naar PWA-werknemers om de grafzerken van particuliere gebruikers
in Koksijde te onderhouden.
1. Bent u geïnteresseerd?
2. Bent u 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos onder de 45 jaar of 6 maanden boven de 45 jaar?
3. Wilt u bij u stempelgeld legaal iets bijverdienen?
Contacteer de PWA-beambte van Koksijde, Leopold-II-laan 2 in Oostduinkerke, T 0468 10 77 29 of
pwa.koksijde@gmail.com, open op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 u.

Gezocht: vrijwilligers
voor c.c. CasinoKoksijde
C.c. CasinoKoksijde is altijd op zoek naar vrijwilligers
die in het cultureel centrum enkele taken kunnen
vervullen, vooral voor de vestiaire, maar ook voor de
bar. Aan een avondje werk hangt een vaste vrijwilligersvergoeding vast. En wie weet kan je een artiest
strikken voor een leuk gesprekje. Interesse?
Contacteer de dienst Personeel & HR, T 058 53 34 41,
personeelsdienst@koksijde.be.

Cult Fiction
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Films voor de kinderen
Rapunzel op donderdag 5 april om 14.30 u. - Een
avontuurlijk en vrolijk geanimeerde musicalkomedie
over prinses Rapunzel die 20 meter magisch goudblond haar bezit. Als baby is ze gestolen uit het paleis
van haar ouders en opgesloten in een toren. Ze
droomt ervan de toren te verlaten en een normaal
tienermeisje te zijn. Dat avontuur kan beginnen als
de knapste, maar ook beruchtste crimineel van het
koninkrijk, ridder Flynn, de toren via haar lange haar
kan beklimmen. Ze ontsnappen en onderweg ontmoeten ze vele hilarische figuren.
Hop op donderdag 12 april om 14.30 u. - E.B. oftwel Easter Bunny (Paashaas Russell Brand) is voorbestemd om de familiezaak over te nemen: een chocoladefabriek met alle lekkernijen voor Pasen. Maar
E.B. wil liever drummer worden. Hij trekt naar Hollywood, waar hij rijkeluiszoontje Fred (James Marsden)
ontmoet. Fred en E.B. willen ontsnappen aan de
vaderlijke onderdrukking en een troep konijnen die
E.B. weer naar huis willen slepen. Maar Pasen komt
eraan en nummer twee van de fabriek, Carlos (Hank
Azaria), wil de boel in handen te krijgen...
Voor beide films: Nederlands gesproken tekenfilms,
JOC de PIT, Kursaallaan 28, reservatie 058 53 34 44 of
jocdepit@koksijde.be, toegang 2,50 euro (frisdrank
inbegrepen).

Nineties party
Op vrijdag 20 april gaat Jeugdhuis de PIT de ninetiestoer op met twee dj sets: dj GOD (de godfather
van Xbeach) en Deux Saints Tropicaux (bekend
dj-duo uit de streek). Vanaf 21 u. dreunen de nineties-deuntjes uit de luidsprekers, van Nirvana tot 2
Fabiola. Gratis toegang. In de jaren 90 hadden ze
immers nog geen euro’s. En met oude Belgische
franken kan het jeugdhuis niet veel aanvangen.
Meer info: www.depit.be

In concert: The Mill XL
Op zaterdag 28 april is het in Jeugdhuis de PIT weer
tijd voor de Mill-toer. Voor deze editie werd de
bekende dj Donny uit de UK gestrikt. Donny is dj en
producer. Hij is vooral bekend om zijn gebruik van
hard breaks en dark atmospheres. Hij draait sample-based drum ‘n’ bass. Een voorproefje op www.
myspace.com/amendonny of www.amendonny.
com. De vaste dj’s van Low Frequency zullen weer
van de partij zijn: Process, Teknic, Gonzo, Threat en
Second Vision.
De show start om 21 u., toegang 6 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden.
Meer info: www.depit.be

Van goliarden tot 50 Cent
Deze tentoonstelling loopt nog tot 2 juni. De expo gaat op zoek naar het ontstaan van het protestlied doorheen 1000 jaar muziekgeschiedenis. Hierbij gaan historische topstukken de dialoog aan met hedendaagse
kunstvormen zoals graffiti en muziekmixen door jongeren. Aan de hand van graffitipanelen én een dj set
wordt 900 jaar muziekgeschiedenis uitgelegd. Dj grazzhoppa en dj Iron zorgden voor de muziek. Graffiti
Jeugddienst zorgde voor het art work.
Deze tentoonstelling is zeker een aanrader! Open van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 u. (tot 31 maart), en
van 10 tot 18 u. (vanaf 1 april). Gesloten op maandag.Zie ook op facebook, en maak kans op één van de
vele gratis tickets! Info: www.facebook.com/cultfictionpresents

Yamakasi nu ook in
paasvakantie
In de paasvakantie vinden er voor het eerst zes activiteiten plaats voor jongeren tussen 11 en 14 jaar.
Het wordt een mix tussen uitstappen, lekker eten en
home cinema!
Dinsdag 2 april: uitstap naar Bellewaerde / woensdag 4 april: uitstap naar de zoo / donderdag 5 april:
spaghetti à la Yamakasi en de film Breaking dawn
part 1 / dinsdag 10 april: Plopsaland Yamakasistyle /
woensdag 11 april: laser shooting en crazy minigolf /
donderdag 12 april: pizza en de film Super 8
Alle jongeren krijgen een persoonlijke uitnodiging in
de bus en op de jeugddienst liggen de
programmaboekjes klaar.
Inschrijven: via joyce.debruyne@koksijde.be
Info: www.depit.be.

Oproep: Workshop Urban Art
Het nieuwe skatepark in Oostduinkerke wordt
een echte skateplaza! De nieuwe skateplaza
zal bovendien gepimpt worden met kunstwerken van een topnaam uit de Belgische Urban
Art-scene. In het kader van het Cult Fictionproject voor jongeren wordt hier een Urban
Art-expo aan gekoppeld.
Polak, Amatic en Steve Locatelli toonden al
interesse om aan dit project mee te werken.
Om de Koksijdse jongeren van 15 tot 30 jaar
kennis te laten maken met Urban Art organiseert de dienst Cultuur een workshop met één
van deze graffitikunstenaars.
De workshop is gepland op zaterdag 12 mei
(onder voorbehoud) in JOC de Pit en het
resultaat zal tentoongesteld worden van
30 juni tot 5 september in Galerie Welnis
(toerismekantoor in Oostduinkerke).
Inschrijven vooraf is noodzakelijk op cultuur@
koksijde.be. Voor het materiaal wordt een
deelnameprijs gevraagd van 10 euro.
Haast je want het aantal plaatsen is beperkt!

De voorbije maand in woord en beeld
In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke kan men oude visserijtechnieken aanleren, zo o.m. breien en
herstellen van netten. Een aantal cursisten slaagde weer in de opleiding en
kreeg een heus nettenbreiersdiploma.
Op de foto bovenaan Nathalie Gyselinck (stafmedewerker publiekswerking
musea), Marc Lammens, Stefaan Feys,
David Demaré, Georges De Bruyckere,
Danny Degraeve. Onderaan Rita Lacante, Adelin Declercq, Martin Mahieu,
Marnix Lust, Danny Vanthournout (lesgever en aquariumtechnicus). Verontschuldigd waren eerste schepen Jan
Loones, NAVIGO-directeur Maja Wolny,
Marc Sanders en Franky Vandamme.

De directie en leerkrachten van De
Strandloper, instelling voor buitengewoon lager onderwijs aan de Albert
I-laan in Oostduinkerke-Bad, mochten
onlangs een cheque van 2.750 euro in
ontvangst nemen, geschonken door
de vzw de Highlanders (ex-voetbalploeg) uit Raversijde, en als vereniging
getipt door de garnaalkruiers van de
Spanjaardbank. Het bedrag zal aangewend worden voor inrichting van een
stil hoekje op de speelplaats van de
school, want sommige leerlingen hebben ook nood aan wat rust tijdens de
speeltijden.
In 2010 zochten bestuursleden van het
Davidsfonds naar winkels en horecazaken met een aparte Nederlandse
naam. Ze vonden talrijke voorbeelden
en loofden de uitbaters van het café
Het Eindeloos Begin in Koksijde en van
het restaurant De Spelleplekke in Oostduinkerke voor hun initiatief. Recent
stelden de Davidsfonds-afdelingen
Koksijde en Oostduinkerke-Wulpen een
nieuwe lijst met Nederlandse benamingen op die door belangstellenden
geraadpleegd en gebruikt kan worden. Deze nieuwe lijst werd op donderdag 8 maart aan het gemeentebestuur
overhandigd, en is nu ter beschikking
van de inwoners. Doel is het aantal Nederlandse namen in Koksijde-Oostduinkerke zouden voorkomen. Meer info: DF
Koksijde, vz p.rosseel@skynet.be, T 058
51 65 30 / DF Oostduinkrke-Wulpen, vz
herman.vanheste@telenet.be,
T. 058 51 38 87.

De voorbije maand in woord en beeld
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde heeft heeft een eerste golfservicewagen aangekocht voor onderhoud van Koksijde Golf ter Hille. Het wagentje werd nu al aangeschaft omdat het zinvol is te gebruiken tijdens
de aanlegwerken zelf. 84 ha aflopen is immers veel…, dit kan vanaf nu dus veel vlotter. Het wagentje werd
geleverd door Vandaele Machinery NV uit 8780 Oostrozebeke voor de prijs van 13.628 euro (BTW ex.). De
kenmerken: merk JCB, type Workmax 800D, 4x4 met een vermogen van 20 pk, nuttige draaglast 600 kg (incl.
2personen) en het kan 500 kg slepen. Op de foto gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, de leverancier, AGBsecretaris Frederick Vens, AGB-voorzitter Freddy Beun, burgemeester Marc Vanden Bussche, golfadviseur
Philip Cammaert, ingenieur Siska Stockelynck en golfcoördinator Jan Deramoudt.

Op donderdag 8 maart hield de seniorenadviesraad zijn jaarlijkse algemene vergadering in gemeenschapszaal De Brug van het Sociaal Huis. Blikvanger op de agenda was gastspreker Alain Remue (midden), hoofd
van de cel Vermiste Personen van de federale politie. Hij staat geflankeerd door Judith Ranson, seniorenconsulente Dorine Van Steerteghem, voorzitter Herwig Brieven van de seniorenraad en Roger Claes.

Naar goeie traditie heeft de dienst Cultuur opnieuw
zijn jaarlijkse tentoonstellingskalender klaar. In de
komende maanden belust op een mooi aanbod artistieke sensatie en emotie in eigen gemeente? Haal
dan deze gratis expowegwijs in de kantoren van de
dienst Toerisme. Op de foto schepen, van Cultuur en
Erfgoed Jan Loones met cultuurfunctionaris Beeldende Kunsten Valerie Vandamme en diensthoofd
Cultuur Nathalie Martens.

De voorbije maand in woord en beeld
Nog tot 2 juni loopt in het abdijmuseum Ten Duinen de bijzondere
tentoonstelling Van Goliarden tot
50 cent, muzikanten met een boodschap. Deze expo gaat op zoek
naar het ontstaan van het protestlied doorheen 1000 jaar muziekgeschiedenis. Historische stukken gaan
de dialoog aan met hedendaagse
kunstvormen zoals graffiti en muziekmixen door jongeren. Op de foto de
schepenen Jan Loones en Daniël
Van Herck, raadslid Rik Stekelorum,
cultureel ambassadeur Walter Vilain,
en personeelsleden van de dienst
Cultuur, Jeugd en het abdijmuseum
die de expo realiseerden.

Koksijde Kids: 14 en 15 april!
De paasvakantie wordt ongetwijfeld een absolute topper voor de kinderen. Op zaterdag 14 en zondag 15
april 2012 is hartje Koksijde-Bad weer omgetoverd in het gratis kinderparadijs Koksijde Kids.
De Zeelaan, het Theaterplein aan het gemeentehuis
en het achterliggende Casinoplein worden weer
twee dagen een grandioos speeldorp van 10.30 tot
18 u. Zowel de allerkleinsten als de tieners zullen er zich
kunnen uitleven op velerlei attracties.

Kleuterdorp

Het Theaterplein wordt omgetoverd tot een echt kleuterdorp met springkastelen, fietsjes voor de kleinsten,
ballenbad, klauterparcours en diverse gratis grimestanden.
In de Zeelaan zorgen de vele opblaasbare attracties
voor uren speelplezier: springkastelen, er is een speelbed voor de kleuters, een echte speeltrein van maar
liefst 25 meter lang, een jungle run, een opblaasbare
klimtoren, de drakenslide en een rodeo surfboard. Of
beleef dolle pret op de verschillende gekke
fietsen!

Voor tieners

Op het Casinoplein kan men echte circustechnieken aanleren of zijn tegenstander
proberen te verslaan bij de reuzegezelschapspelen. Ook kan men leren hoe zeepbelleninstrumenten en reuzezeepbellen te
maken.
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen: er is de 4-in-1 acro-benji, er is een
klimmuur met vier klimbanen, een blindloopparcours en een benji-run. Of waag je
als een echte brandweerman op de ladder
van een brandweerwagen. Tel het aantal

loopings dat je kan maken op de sky-swinger. Al deze
attracties zijn bovendien gratis toegankelijk.

Lasergame

Voor de echte gamers is er een echte cyber corner aan de ingang van c.c. CasinoKoksijde. Wie
zich wil wagen aan een superspannend lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal van
c.c.CasinoKoksijde, voor een laser-gungevecht met
tegenspelers. De lasershooting gebeurt in groepjes
van 10 spelers, vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
Men dient zich hiervoor ter plaatse aan te melden.
Voor de lasergame: 1 euro per persoon.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Proficiat aan
onze jubilarissen!

Geboorten, huwelijken
& overlijdens
GEBOORTEN
Lynn Houquet

Veurne, 27 februari
dochter van Michaël en van Karen
Vandenberghe uit Koksijde

Tibo Claeys

Veurne, 2 maart
zoon van Ruben en van Sofie
Vermeersch uit Oostduinkerke

Axelle François

Veurne, 4 maart
dochter van Philippe en van Isabelle
George uit Koksijde

Danté Brogniez

Veurne, 8 maart
zoon van Baptiste en van Sarah van
Loock uit Koksijde

HUWELIJKEN

Didier Willems uit Diksmuide en
Line Van Landschoot uit Koksijde

(29 februari)

OVERLIJDENS

Deseyn André - 76 jaar

Echtpaar Debeer-Deberdt

Slechts één huwelijksjubileum in dit nummer, maar wel briljant of 65
jaar getrouwd! Dit geluk viel het echtpaar Gilbert Debeer (°Houtem)
en Joanna Deberdt (°Houtem) op zaterdag 10 maart te beurt ter
gelegenheid van een mooie ontvangst in het gemeentehuis. Gilbert
en Joanna huwden op 13 februari 1947 in Houtem. Gilbert werkte
eerst bij landbouwers, dan bij de gemeente Koksijde, maar vooral bij
de aannemers Soetaert van Westende en Valcke van Vlamertinge.
Joanna ging aanvankelijk uit dienen, maar ontfermde zich daarna
over haar groot gezin. Gilbert en Joanna zijn de trotse ouders van zes
kinderen. Ze hebben verder elf kleinkinderen en al vijf achterkleinkinderen. Een mooie stam!

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert in mei voor de 13de maal minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het lager onderwijs uit Koksijde: op
woensdag 9 mei voor de 1ste en de 2de graad, op woensdag 23 mei
voor de 3de graad. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen,
elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven. Meer info bij de turnleerkracht van de school.

Petanquetornooi voor senioren
Op donderdag 24 mei organiseert de sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren. Het tornooi vindt plaats
in de Bolledroom, sportpark
Hazebeek, in Oostduinkerke.
De strijd, met vaste tripletten,
start om 14 u. Alle deelnemers
ontvangen een aandenken,
deelnemen is gratis. Inschrijven
bij de sportdienst tot 18 mei.

echtgenoot van Monique
Vandenberghe
Denise De Coster -84 jaar
weduwe van Raymondus Hauwaert
André Ockerman - 81 jaar
echtgenoot van Marie Descamps
Fabienne Barbieux - 52 jaar
weduwe van Rudy Francq
Valère Dewitte - 67 jaar
echtgenoot van Christiane Lambrecht
Clémentine Van Herrewegen - 73 jaar
Dirk De Corte - 51 jaar
Ghislaine Blampain - 95 jaar
René Bulthé - 90 jaar
weduwnaar van Margaretha Verduyn
Lucien de Schutter - 90 jaar
weduwnaar van Micheline Desonay
Johan Sobry - 52 jaar
Lucienne Diris - 95 jaar
Georges Maerten - 90 jaar
weduwnaar van Maria Steen
Leonia Nollet - 98 jaar
weduwe van Valère Florizoone
Irma Weyne - 88 jaar
weduwe van Gustave Frix
Albert Decrop - 71 jaar
Denise Hacke - 89 jaar
weduwe van Raymond Gordts
Raymond Van Laeren - 63 jaar
echtgenoot van Katrien Pillen
Rolande De Bremme - 68 jaar
echtgenote van Donald Haelewyn
Lucianus Quintyn - 91 jaar
Simone Pyliser - 83 jaar
weduwe van Frans Nieuborg
Jacques Mitschké - 78 jaar
Renée Delrez - 90 jaar
weduwe van Serafien Roels
Victorine Bisschot - 60 jaar
echtgenote van Henri Vander Heyden
Petronilla Van der Borght - 94 jaar
weduwe van Raoul Dedoncker
Guido Plaetevoet - 72 jaar
echtgenoot van Alice Vieren
Yvette Pieters - 78 jaar
weduwe van Jules Truant
Lydia Vermeersch - 83 jaar
echtgenote van Georges Druart
Georgette Macken - 88 jaar
Yolenda De Coster - 79 jaar
Frank Rombouts - 55 jaar
echtgenoot van Anita Aerts

Bedevaart naar
Baaldjes Kruus

Bloemenjaarmarkt
in de Zeelaan

De traditionele bedevaart naar Baaldjes Kruus vindt
dit jaar plaats op maandag 23 april. Idesbaldus van
der Gracht, derde abt van de Duinenabdij, is de patroon van de vissers, de landbouwers en de Vlaamse
adel. Om 14 u. is er een korte plechtigheid in de OLVter-Duinenkerk. Van daar wordt om 14.30 u. in processie naar het kapelletje van de Zalige Idesbaldus in de
Van Buggenhoutlaan gewandeld alwaar het Idesbalduslied gezongen wordt.

De jaarlijkse bloemenjaarmarkt vindt plaats op paaszaterdag 7 april van 10.30 tot 18 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad.
De bloemenjaarmarkt is elk jaar als het ware de start
van het nieuw toeristisch seizoen. De Zeelaan geurt en
kleurt in hartje Koksijde-Bad waar bloem- en tuinliefhebbers hun inspiratie vinden. De bloemenjaarmarkt is
een organisatie van het comité Koksijde in de Bloemen en het gemeentebestuur.

De garnaalvissers
rukken uit!
Het paasweekend is voor de garnaalvissers te paard
en te voet elk jaar het sein om de jacht op de grijze
delicatesse weer in te zetten.
Op paaszondag 8 april om 9.30 u. gaan de garnaalkruiers De Slepers naar zee om een demonstratie te
geven in het garnaalkruien te voet. Nadien worden
de garnaaltjes op de Zeedijk gekookt.
Op paasmaandag 9 april trekken de garnaalvissers te
paard om 9 u. in Oostduinkerke naar zee om garnalen
te vangen. Daarna worden de garnalen gekookt en
aan het publiek te koop aangeboden.
Info: de dienst Toerisme heeft een gratis flyer beschikbaar met alle demonstratie-data.

Brochure Lentekriebels
2012
Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

2012

N

F
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Lentekriebels

Activiteiten lente
Activités printemps
Veranstaltungen Frühling

Zin in heel
wat leuke
activiteiten?
Haal vlug
de nieuwe
brochure
Lentekriebels 2012 bij
de dienst
Toerisme.
De brochure biedt
een overzicht van
alle activiteiten in de
gemeente
van april
tot eind
juni.

Internationale ruilbeurs
Op zondag 8 april is er weer de Internationale Ruilbeurs in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Van 10 tot 18
u. kunnen verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels hier zeker hun gading vinden. Vanaf 6 u.
is er ook de gebruikelijke rommelmarkt op de parking van de Kerkepannezaal.

De dunne lijn tussen harmonieus
geluk en troosteloze droom

Een dansje, een ruzie
en een hilarisch relaas

Bruno Vanden Broecke (Het Eiland, Loft, Wat Als?,…)
en Nico Sturm (Wat Als?, My Queen Karo, De Smaak
van Dekeyser,…) vonden elkaar enkele jaren geleden
en zijn sindsdien collega’s-vrienden. Ze besloten samen een theaterstuk op poten te zetten. De première
van de herneming vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde
op zaterdag 7 april om 20 u.
Sinds hij als Sammy Tanghe met enkele dartspijltjes
in z’n hoofd verscheen in Het Eiland is Bruno vanden
Broecke zowat onsterfelijk in Vlaanderen.
Tij-dingen: “Dit is de eerste voorstelling met enkel
jullie beiden? Er moet een persoonlijke ‘klik’ zijn als
je zoveel samenwerkt?”
Bruno Vanden Broecke: “Nico en ik kennen elkaar al
14 jaar, en de waardering is er altijd al geweest. Echt
bevriend zijn we geraakt tijdens het schrijven en maken van een stuk over de landloperskolonie in Wortel
in 2006, Paradijs voor Futlozen. En daarna hebben we
ervoor gezorgd dat we elkaar zowel professioneel als
‘buiten de uren’ bleven zien.”
T-d: “Je bent bij het grote publiek vooral bekend
vanwege je komische rollen, maar je kan meer
dan dat. Wringt dat een beetje?”
Bruno: “Absoluut niet. Ik vind dat er in het lichtere werk
even veel voldoening zit als in het zwaardere werk,
bijvoorbeeld de monoloog Missie van David Van

Reybrouck bij KVS. Sowieso is lichtheid volgens mij een
voorwaarde om de mensen te kunnen ontroeren. Als
alles op voorhand hermetisch zwaar en ontoegankelijk is, dan kan er moeilijk energie ontstaan.”
T-d: “Waarom moet de hele Westhoek op 7 april
naar CasinoKoksijde afzakken voor Low-La?”.
Bruno: “Zullen zeker aanwezig zijn die avond: Nico
Sturm en Bruno Vanden Broecke, twee mannen in
de bloei van hun leven, die zichzelf in Koksijde in hun
nieuwe toernee gaan lanceren. Het is de eerste van
een reeks van 33 voorstellingen. Zij, wij, zullen zo sprankelend mogelijk hun verhaal vertellen. Verwacht u
aan een dansje, een ruzie en een hilarisch relaas dat
eindigt op een parking in Keulen, en, excuus voor de
herhaling, spelplezier.”
Zaterdag 7 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde.
Tickets 14 / 12 / 10,50 euro, verkrijgbaar op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Double bill van uitzonderlijk vrouwelijk zangtalent

Noord en Zuid
in één uniek concert

Op zaterdag 21 april een unieke double bill in c.c. CasinoKoksijde! Vanuit het verre
Australië komt Heather Frahn en vanuit Finland Karoliina Kantelinen. Samen brengen
ze in dit dubbelconcert bijzondere folkmuziek.
Singer-songwriter Heather Frahn was eerder al te gast in Koksijde. Ze put inspiratie uit
blues, folk, roots maar creëerde vooral haar eigen geluid dat ze omschrijft als “vocaal gedreven akoestische
groove”. Ze staat ook gekend om haar engagement. Haar krachtige en precieze stem slaat het publiek telkens met verstomming. Deze stem combineert ze met bijzondere teksten die doen nadenken over leven en
dood, spiritualiteit en menselijkheid. Zo richtte ze de Conscious Music Movement op, een vereniging die artiesten viert die streven naar een verenigde wereld.
Karoliina Kantelinen tapt uit een heel ander vaatje, maar kan een volledige zaal muisstil krijgen met haar bezwerende, unieke stem. Ze is als ethnomusicologe gespecialiseerd in verschillende etnische zangstijlen. Karoliina schreef een doctoraat over de oude yoik-tradities van Karelië, een historische regio in Noord-Europa, die
gedeeltelijk deel uitmaakt van Finland maar voor het grootste deel in Rusland gelegen is. Haar kennis van de
traditionele Kalevala stijl gebruikt ze in uitdagende hedendaagse folk-composities. Naast zingen, doceert ze
ook nog Folkmuziek aan de Universiteit van Helsinki.
Twee dames met uitzonderlijk zangtalent op zaterdag 21 april om 20 u. Tickets 10 / 8,50 / 7,50 euro op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Erfgoeddag op 22 april

Gesignaleerd:
helden in Koksijde!
Erfgoeddag 2012, op zondag 22 april, staat in het teken van helden.
Helden zijn een bron van inspiratie en van irritatie. Naast persoonlijke
helden in onze nabije omgeving lanceert Hollywood elke week een
nieuwe held. Wat zeggen deze helden over ons en onze maatschappij?
Wat betekent het om iemand op een voetstuk te zetten? En welke motivatie zit daarachter?
Ook in Koksijde gaan we op zoek naar onbekende helden! NAVIGO –
Nationaal Visserijmuseum, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en de dienst
Cultuur van Koksijde nodigen u uit kennis te maken met helden van een
wel heel divers pluimage!

NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum
Iedereen IJslandvaarder!
De IJslandvaart: een verhaal vol heroïek, maar ook doffe ellende. Wat
dreef die dappere jongens uit de Westhoek naar IJsland, zes maanden
ver van huis? Drang naar avontuur? Bittere noodzaak?
Kom het in primeur ontdekken in NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum! Op
Erfgoeddag wordt de nieuwe tentoonstelling feestelijk geopend. Naer
Iseland, naer Iseland, naer Iseland toe is helemaal gewijd aan dit stuk tot
de verbeelding sprekende visserijgeschiedenis. Ook de kinderen maken
er op hun eigen manier kennis met het ruwe leven op zee.
Gratis toegankelijk op Erfgoeddag tussen 10 en 18 u. Om 11 en 15 u. is er
een gratis rondleiding.
Een held in jouw familie? In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen
Regio Westkust nodigt NAVIGO iedereen uit tot genealogisch onderzoek.
Wie weet had jij ook IJslandvaarders in de familie?
Info: www.navigomuseum.be – info@navigomuseum.be – T 058 51 24 68

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Het Heldenlied
Gemeenschappen of groepen dragen hun helden op handen. Heldendaden worden verheerlijkt met veel bewondering voor hun aanhang en voor latere generaties vastgelegd of uiteengezet.
Vandaag grijpt men steevast terug naar het audiovisuele medium van
de documentaire. In het verleden gebeurde dit anders. Men schreef
de verhalen neer in biografieën of van heiligen in hagiografieën. Vaak
heeft men rond deze mensen ook liederen gemaakt, nl. het heldenepos of het loflied.
De held van een groep is niet noodzakelijk ook de held van anderen.
Tegenstanders van een historisch personage laten dan meestal ook
hun afkeer of ongenoegen blijken in spot- of kluchtliederen.
De beeldvorming van helden in muziek is een boeiend fenomeen
dat in de expo Van Goliarden tot 50 cent. Muzikanten met een boodschap wordt toegelicht. Deze tentoonstelling is gratis toegankelijk op
Erfgoeddag, van 10 tot 18 u. Om 14.30 u. kunt u deelnemen aan een
gratis gidsbeurt in het museum of een gratis rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling. Diezelfde expo blijft te bezichtigen tot 2 juni.
In kader van Erfgoeddag organiseert het abdijmuseum ook een lezing met als thema Het Heldenlied door conservator Dirk Vanclooster
op donderdag 19 april om 19 u. (gratis toegang).
Info: www.tenduinen.be – info@tenduinen.be – T 058 53 39 50

C.c. CasinoKoksijde
Tentoonstelling Herinnering ontroert
Is een moeder altijd de heldin van haar kinderen? Kunstenares Martine Luca heeft heel weinig herinneringen
aan haar vroeg overleden moeder, ze was slechts vijf toen haar moeder stierf. Daarom is zij op zoek gegaan
naar oude foto’s van haar. Deze foto’s van haar moeder in het Koksijde van toen plaatste ze tegenover
foto’s van nu. Daarnaast interviewde Martine familieleden over het leven van haar moeder en maakte er
een film van. Ze toont hiermee aan dat familieleden ook helden kunnen zijn: persoonlijke helden.
Martine gaf ook een workshop “dit is mijn opa, dit is mijn oma” in een lagere school. Het resultaat hiervan is
ook te zien op deze tentoonstelling.
C.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11 van 17 tot 28 april, gratis, elke dag van 9 tot 10 u. en van 14 tot 18 u.
Op Erfgoeddag van 10 tot 18 u. Info: www.cultuur.koksijde.be, toerisme@koksijde.be, T 058 51 29 10

Huisje Nys-Vermoote
Rondleidingen

De gids neemt je mee naar de wereld van stripheld
Jommeke, zijn geestelijke vader Jef Nys, de verschillende bewoners van dit vissershuisje en de geschiedenis van Koksijde. Aanrader voor gezinnen met
kinderen! Op Erfgoeddag gratis rondleidingen om 11,
14 en 17 u. Reservatie noodzakelijk: toerisme@koksijde.
be, 058 51 29 10. Huisje Nys-Vermoote, Tulpenlaan 46
in Koksijde
Info: www.cultuur.koksijde.be, toerisme@koksijde.be,
T 058 51 29 10

Toeristische daguitstappen
De dienst Toerisme organiseert in 2012 zes toeristische
daguitstappen.
Op vrijdag 4 mei gaat de eerste daguitstap naar het
Waalse Chimay met als thema’s vlinders, chocolade,
lekkere kazen en bieren. Chimay (9.500 inwoners) ligt

in Henegouwen. In de voormiddag bezoek aan de
Vlindertuin van deelgemeente Virelles. ’s Middags
mogelijkheid om een middagmaal te nemen op basis
van Chimay en om de Trappistenabdij van de Scourmont te bezoeken (kerk, tuin en kerkhof). In de namiddag stadswandeling en bezoek aan de Chocolaterie
Gillot. Vertrek naar huis om 18.30 u., thuiskomst ca.
22.30 u. Programma onder voorbehoud.
Prijs per persoon: 40 euro (busreis, gids, ontbijtje, bezoek De Vlindertuin, proeverij chocoladefabriek en
drinkgeld) of 55 euro (middagmaaltijd inbegrepen).
De data voor de volgende uitstappen: dinsdag 22
mei naar het Engelse Kent met o.a. bezoek aan een
typische Engelse tuin, dinsdag 5 juni, donderdag 28
juni, donderdag 18 oktober en dinsdag 18 december.
Voor inschrijvingen en info: dienst Toerisme,
Zeelaan 303, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be

Gemeentelijke Harmonie speelt
Lenteconcert
Op zaterdag 21 april brengt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde, in samenwerking met
het feestcomité van Koksijde-Dorp zijn ondertussen
traditioneel geworden lenteconcert. De hoogstaande
muzikale avond vindt plaats in de Abdijhoeve Ten Bogaerde met start om 20 u. De toegang is gratis en na
het concert wordt door het feestcomité Koksijde-Dorp
een receptie aangeboden.

6e middeleeuws theaterfestival 1 mei
in abdijmuseum Ten Duinen 1138
Op dinsdagnamiddag 1 mei van 14 tot 18 u. zijn de ruïnes van de Duinenabdij opnieuw het unieke decor voor
het 6de middeleeuws theaterfestival. Wat staat er op het menu? Sfeervolle muziek, demonstraties met roofvogels, middeleeuwse dagelijkse kost en natuurlijk ook een sterk staaltje theater. Weer een onvergetelijke middag voor jong en oud. Gratis toegang voor wie in middeleeuwse klederdracht komt!
Riddershow “Pas Geridderd” - Ridder Jan en
Ridder Marc zijn net tot ridder geslagen. Hun
kasteel vol gangen en diepe ruimtes lijkt wel
een doolhof. Op zoek naar elkaar tuimelen
ze van de ene vreemde situatie in de andere.
Ridder Jan droomt van draken verslaan en
Ridder Marc van Fifi en jonkvrouwen. Ze popelen vooral om als ridders te strijden. Voor ze
het weten staan ze oog in oog met geslepen
zwaard!
Theater FroeFroe met “Kammelot” - Klaroengeschal weerklinkt uit de burcht Kammelot.
Binnen de muren strijden koning Arthur en
zijn trouwe ridder Lancelot om de hand van
Guinevère, die zo schoon is als ‘t gepinkel van
de morgendauw. Maar was Guinevère wel
zo eenzaam tijdens de kruistochten van de ridders?
Waren de ridders wel zo stoer? Was Lancelot wel zo
trouw? En bovenal...was de Ronde Tafel wel zo rond?
Een vlammende voorstelling vol roestige harnassen,
blanke zwaarden, wapperende manen en vuurrochelende draken…
Valkerij Dominique - Dominique is professioneel
specialist in het geven van demo’s met roofvogels en
uilen in binnen- en buitenland. Een woestijnbuizerd
die rakelings over het publiek scheert en de valkenier
zoekt, een huppelende gier die zijn hapjes tussen de
omstaanders komt oprapen, een indrukwekkende
geluidsloze vlucht van één van de uilen, een arend
die je laat huiveren…

Pikz Palace met “De Heks en de Beul” - Een beul
zoekt een geschikte brandstapel voor zijn gevangen
heks. Dat lijkt logisch in de middeleeuwen maar hier
lijkt het precies niet te lukken. Is de beul gewoon te
dom en de heks te slim? Zolang je zelf maar niet op
de brandstapel terechtkomt…
Geert Groffen: dagelijkse kost’ op z’n middeleeuws Een demonstratie/workshop rond middeleeuwse gerechten. Op tafel boeken, informatie, recepten, kookspullen… Kinderen en ouders kunnen samen iets klaar
maken. Je kan er ook gewoon bij zitten en kijken naar het
koken, luisteren naar de uitleg, proeven van wat klaar is,
ruiken en raden van kruiden... Geert is een professionele
kok met veel kennis over de middeleeuwse keuken. Opgelet: je kan hier je buikje niet rond komen eten…
Donderelf - Als geen ander weet Donderelf met
een combinatie van middeleeuwse muziek (doedelzak, trommel, harp) en authentieke verhalen
jong en oud te beklijven: doedelzak en trommel
(14, 16 en 17.15 u.), Prins Roland en de boze elfenkoning (15 u.), De gouden veer van de vuurvogel
(16.30 u.), korte verhalen (17. 30 u.)
Datura – Datura maakt verrassende middeleeuwse muziek van rustige melodieuze nummers, liefdesliederen, drankliederen, tot opzwepende muziek
en dansmuziek met draailier, vedel, luit, schalmei,
mondharp en zang. Vrolijkheid gegarandeerd!
Algemene toegang: 5 euro / 3 euro (13-18 jaar)
/ gratis tot 12 jaar en voor wie in middeleeuwse
kledij komt

Agenda APRIL
Wekelijkse markt
Elke vrijdag: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u.
Info: dienst Toerisme
Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend: Wac, Koninklijke West
Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang:
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Lentewandelzoektocht Koksijde:
21/03-09/04
Organisatie: Frans Vanexem,
fb939375@skynet.be
Info: dienst Toerisme
Week van de Zee: 27/04-13/05
Zie afzonderlijk programma te bekomen bij
de dienst Toerisme
Meditatiegroep
Oostduinkerke, Duinparklaan 33
Dinsdagnamiddag 6 en 27 maart, 17 april,
8 mei, 5 en 26 juni, telkens van 14-16 u.

01 zondag

Kilometers voor het Zuiden 14 u.

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Duinenwandeling t.v.v. Broederlijk delen,
12 km, Deelname: € 5
Inschr. Marleen Debrock, T 058 51 81 86,
marleen.debrock@skynet.be

Optreden Showkorps El Fuerte –
Como Antes - Koksijde 16 u

Oostduinkerke-Bad, centrum
Info: dienst Toerisme

02 maandag

Erfgoedwandeling – Koksijde vanuit
de ogen van de Zouaven 14 u.

Koksijde-Bad, dienst Toerisme, Zeelaan 303
Deelname: € 1. Info en inschrijvingen: dienst
Toerisme Koksijde

Start van wekelijkse fietsdagen 14 u.
Koksijde-Bad, Kerkplein O.L.V.-Ter-Duinenkerk
Info: Flor Van Rie, T 058 52 28 49
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

03 dinsdag

Erfgoedwandeling – Sint-Idesbald
vanuit de ogen van Paul Delvaux 14 u.
Sint-Idesbald, dienst Toerisme Sint-Idesbald,
Zeedijk 26 a
Deelname: € 1, Info: dienst Toerisme

Vertrek naar ijspiste Duinkerke 19.15 u
Koksijde-Bad, Casinoplein
Cie Mossoux-Bonté – ‘Migrations’
Info: c.c. CasinoKoksijde

woensdag 4 april

Franstalige rondleiding voor
volwassenen 14.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen

Causerie ‘Parijse liedjes, een ontdekkingstocht’ door Dries Delrue 14.30 u.
Sint-Idesbald, Strandlaan 128,
Kerkepannezaal. Toegang: €2 voor leden;
€4 voor niet-leden
Info: mevr. Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Inschrijvingen via 979-5839737-51.
Deelname € 50
Info: Reini, T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22,
verheyenreini@hotmail.com
Bloedafnames Rode Kruis
Koksijde ’t Oud Schooltje: 07/06-30/08,
29/11: 17-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg: 13/06/, 05/09,
05/12: 16.30-20 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal: 20/06,
12/09, 12/12: 17-19.30 u.
Info: marcvandermeiren@skynet.be
Elektro-boot Koksijde01
Vanaf 1 april tot 11 november
verhuur van Koksijde01, voor een fascinerend pleziervaarttochtje op het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke
Info en reservatie: Wielrijdersrust Het dorstige hart, Dijk 33, T 0474 40 99 69, www.
wielrijdersrust-hetdorstigehart.be, info@
wielrijdersrust-hetdorstigehart.be

Rondleiding voor individuele bezoekers
(gids inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands) (duur: 1,5 uur)
1/5/8/10/12/15/22/29 april: 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding in de expo ‘van Goliarden
tot 50 Cent’ (voor individuele bezoekers,
gids inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands)
1/7/8/14/15/21/22/28/29 april: 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum ten duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Voor alle geleide wandelingen
Zie brochure ‘Geleide natuurwandelingen
2012’. Gratis te bekomen bij de diensten
voor Toerisme Koksijde, Oostduinkerke en
Sint-Idesbald

Clown Rocky’s Paasshow 15 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

Bloemenjaarmarkt 10.30-18 u

Film ‘Melancholia’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

Garnaalsoep door de Orde van de
Paardevisser 11 u.

05 donderdag

Erfgoedwandeling Huisje
Nys-Vermoote 14 u.

Koksijde, Tulpenlaan 46, Huisje Nys-Vermoote
Deelname: € 1, Info: dienst Toerisme

Rapunzel, Nederlands gesproken
tekenfilm 14.30 u.

Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Reservatie, € 2,50 (frisdrank inbegrepen)
T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be

HVV Zahir Koksijde – praten over dingen des levens. Thema: ‘wat is filosoferen en wat heb ik eraan?’ 19.30 u

Sint-Idesbald, VOC Westhoek, Veurnelaan 109
Gratis, Info en inschrijvingen: Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

06 vrijdag

Rondleiding voor individuele
bezoekers (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Franstalige gids)
(duur: 1,5 uur) 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Passiespel Goede vrijdag 20 u.
Oostduinkerke-Dorp, Sint-Niklaaskerk
Uitbeelding door eigen bevolking met voordracht, zang en lichteffecten. Gratis inkom

07 zaterdag

2de Voetbal Paastornooi voor U8-910-11 en 16de voetbal Paastornooi
voor preminiemen U10

Koksijde-Dorp, terreinen Henri Houtsaegerstadion
Info KVV Coxyde

Paasontbijt 8.30-10 u.

Oostduinkerke, Witte Burg. Deelname leden
Odk & Wulpen: gratis, leden buiten Odk &
Wulpen: €2, niet-Gezinsbond-leden: € 5
Info en org.: Gezinsbond afdeling Oostduinkerke-Wulpen

Koksijde-Bad, Zeelaan. Inschrijvingen bloemencomité: Ides Leys. Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein
Info: Orde dan de Paardevisser

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke. Info: NAVIGO

Franstalige rondleiding voor volwassenen 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Bruno Vanden Broecke & Nico
Sturm – ‘Low-La’ 20 u

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Doe-het-zelf voorstelling - tragikomedie
Info: c.c. CasinoKoksijde

Galabal Bal Rouge 22 u.
Koksijde, De Normandie, Koninklijke baan 1
VVK € 8, ADD 10 (bij de leden van de scouts)

08 zondag

Internationale ruilbeurs en
rommelmarkt 8 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking
Inschrijvingen; FC Sint-Idesbald, Siska Christiaens: T 0475 89 72 08. Info: dienst Toerisme

Garnaalkruiersdemonstratie ‘De
Slepers’, nadien worden de garnalen gekookt op de Zeedijk 9.30 u.
Oostduinkerke-Bad, centrum.
Info: dienst Toerisme

Paaseierenzoektocht 10.30 u.
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker.
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Dorp, gemeentelijk sportstadion,
Pylyserlaan

16de internationaal Paastornooi
voetbal – preminiemen van de
leeftijdscategorie U10
Info: sportdienst

Aperitief Royale Union des fanfares
Ste-Cécile de Moulbaix 11 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Info: dienst Toerisme

Paaseierenraap 15 u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: dienst Toerisme

Wandelconcert Royale Union des
fanfares Ste-Cécile de Moulbaix
16 u.
Koksijde-Bad, vertrek Kerkplein O.L.V.-terDuinenkerk
Info: dienst Toerisme

09 maandag

Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnalen
op de Zeedijk 9 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Dorp, gemeentelijk sportstadion,
Pylyserlaan

16de internationaal Paastornooi
voetbal – preminiemen van de leeftijdscategorie U10
Info: sportdeinst

Paasaperitiefconcert met Belladonna – folk door dames 11 u.

Kindernamiddag 14.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud schooltje, Kerkstraat
Info: dienst Toerisme
Franstalige rondleiding voor volwassenen 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: dienst Toerisme

12 donderdag

Voordracht ‘Op zondag in gesprek
met …. Ziek zijn is niet gezond,
maar sterven is om dood te gaan

Erfgoedwandeling Oostduinkerke:
van Vissersdorp tot badplaats 14 u.

Oostduinkerke-Bad, dienst Toerisme,
Astridplein 6. Deelname: €1
Info: dienst toerisme

Hop, Nederlands gesproken
tekenfilm 14.30 u

Koksijde-Bad, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Reservatie: €2,50 (frisdrankje inbegrepen),
T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be

13 vrijdag

Franstalige rondleiding voor
volwassenen 14.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Koksijde-Bad, centrum

Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf,
leopold II-Laan 9a
Optreden om 21 uur
Info: mieke.ronsmans1@telenet.be

Rondgang paashaas en
paaseierenraap 15 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Info: dienst Toerisme

Optreden showkorps El Fuerte –
Como Antes – Koksijde 16 u.

Koksijde-Bad, centrum
Info: dienst Toerisme

Paasconcert Lions Club De Panne
– Westkust. Met Symfonieorkest
Vlaanderen met als dirigent Guy
Van Waas en solist Ning Kam (viool)

20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2. Kaarten bij dienst Toerisme
Koksijde, T 058 51 29 10
Info: Lieven Dehaene, depanne@lions112a.be

10 dinsdag

Erfgoedwandeling: van ZeepanneBaden tot Sint-Idesbald 14 u.

Sint-Idesbald, dienst Toerisme, Zeedijk 26a
Deelname: €1
Info: dienst Toerisme

11 woensdag

Erfgoedwandeling: rondleiding in
het gemeentehuis (Nederlands +
Frans) 10.30 u.

Koksijde-Bad, dienst Toerisme Koksijde,
Zeelaan 303. Deelname: € 1
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme
Koksijde

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Jack Russel koers enkel op zondag
Info: dienst Toerisme

Koksijde Kids 10.30-18 u.
Koksijde-Bad. Zie Tij-dingen blz 30
Info: dienst Toerisme

Vrijdag de 13de mêlée 19 u.
Oostduinkerke-Dorp, De Bolledroom,
petanqueclub achter sportpark Hazebeek
Leden: €2, niet-leden: €3
Info en inschrijvingen: www.pckoksijde.be

Info: dienst Toerisme

Arabische paardenshow
Schoonheidswedstrijd voor
Arabische volbloeden 9-18 u.

Film ‘La source des Femmes’ 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Oostduinkerke-Dorp, Sint-Niklaaskerk
Info en organisatie: Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen
Tickets: dienst Toerisme, €6, leden Davidsfonds, leden Vl@s en leden Gezinsbond: €5;
kinderen <12: €2
Info: paul.depondt1@telenet.be

Rondgang Paashaas

15 zondag

Café Foyer ‘Dirty Harry & his smelly
harper 19.30 u.

11 u.
Koksijde-Bad, Ter Duinenlaan 32, Sociaal
Huis, zaal De Brug. Spreker Roland Desnerck,
auteur en Oostends rasverteller.
Info en organisatie: VOC Westhoek, Bob
Rossel, Marc Van Muylem, T 058 51 90 94,
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

16 maandag

Interessenamiddag over gezonde
voeding met diëtiste 14.30 u.

Oostduinkerke, Vrijheidstraat 6a,
parochiezaal. Gratis toegang.
Info en inschr.: Luk Tavernier, Rozenlaan 51,
Oostduinkerke, T 058 51 38 17

Theatervoorstelling AFSCHEID
Stadsschouwburg Kortrijk om 15 uur
Afspraak aan station Koksijde
Organisatie: Neos Koksijde
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60
Ederynck35@hotmail.com

17 dinsdag

Paasfeest SOW.
Eucharistieviering gevolgd door
feestmaal Witte Burg 11 u.

Will Tura & JJ Band – de keizer van
het Vlaamse lied 20 u

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Oostduinkerke. Deelname: € 18,5,
inschrijvingen via rekening SOW
be30 7512 0328 9711 – axabbe22
Info: eric.caeyzeele@telenet.be,
T 058 51 10 34

14 zaterdag

18 woensdag

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Inkom: €3, gratis voor kinderen
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, Witte Burg
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20. Org.: Vl@s Vlaamse Actieve
Senioren Oostduinkerke

Arabische paardenshow
Schoonheidswedstrijd voor
Arabische volbloeden 9-18 u.

Koksijde Kids 10.30-18 u.
Koksijde-Bad. Zie Tij-dingen blz 30
Info: dienst Toerisme

Spreekbeurt met dia’s: de verhouding tussen Palestina en Israël
door Katrien Seynaeve 14 u.

Spreekbeurt met dia’s : de
verhouding tussen Palestina en
Israël door Katrien Seynaeve 14 u.

Opening garnaalseizoen 14 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum/
Nationaal Visserijmuseum
Info: NAVIGO

Oostduinkerke, Witte Burg
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20. Org. vl@s Vlaamse Actieve
Senioren Oostduinkerke

Franstalige rondleiding voor volwassenen 14.30 u.

Concert Paul Rans Ensemble:
zangeres met een boodschap 20 u

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Optreden Jong El Fuerte 15 u.

Film ‘Drive’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Oostduinkerke-Bad;
Info: dienst Toerisme

Freddy de Vadder – Early years
Pieken Wulfhumor 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

19 donderdag

24 dinsdag

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Koksijde, Bibliotheek
Gratis toegang
Info: Bibliotheek

20 vrijdag

25 woensdag

17/03-02/06
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
1138. Muzikanten met een boodschap:
van Goliard tot 50 Cent
Info: Abdijmuseum

Bespreking 14.30 u.
Info: Mevr. Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde
www.vvvg.vlas.koksijde.be

31/03-30/09
Beaufort04 - zie Tij-dingen blz 14-15
Verschillende kunstwerken te bezichten
Tevens verschillende activiteiten in de
gemeentelijke musea. o.a. knutselworkshops, schattenjacht, voorleessessies
ed……..

Lezing Dirk Vanclooster: muzikanten met een boodschap 19 u.

Lezing: Jesse heeft dyslexie 19.30 u.

Ninetiesparty thema avond 20-03 u.

Koksijde-Bad, Jeugdhuis De Pit, Kursaallaan
28
Info: Jeugddienst

Kurt Defrancq - ‘de buitenkant van
meneer Jules’ - uitverkocht! 20 u

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Film ‘Les neiges du Kilimandjaro’

21 zaterdag

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Concert Koninklijke Vrienden van
de Brandweer van Oostduinkerke

26 donderdag

20 u.
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Gratis toegang
Info: Koninklijke Harmonie Vrienden van
de Brandweer, Jan Douchy, douchy.jan@
telenet.be

Kampioenviering met landelijk buffet 12 u.

Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde 20 u.

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12. Gratis toegang,
nadien receptie aangeboden door
feestcomité Koksijde-dorp
Info: Koninklijke Gemeentelijke harmonie
Koksijde, serge.saubain@gmail.com

19 u.
Oostduinkerke, Witte Burg. Deelname: € 25 pp
Info en inschr.: Greet Ardies, T 058 23 61 67,
Christine Monsieur, T 058 51 02 73

28 zaterdag

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

De Sprook / naamloze gebeurtenis
20.30 u
Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf, Leopold
II-Laan 9a
Theatercollectief rond Mathias Sercu
Info: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Koksijde-Bad
Info: dienst Toerisme

23 maandag

Bedevaart Baaldjes Kruis 13.30 u.

Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank, nadien worden de
garnalen gekookt en uitgedeeld
op de Zeedijk 11-12.30 u.

Sint-Idesbald, Toerismekantoor
Info: dienst Toerisme

Fuif The Mill XL 6 – openbare fuif

Erfgoeddag: thema Helden 10-18 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO
Gratis toegang gemeentelijke musea
Info: NAVIGO
Optreden Jong El Fuerte 15 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128. Met huldiging van de kaartkampioenen
en andere verdienstelijke leden
Info: Willy Stragier, T 058 51 23 041
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Paëlla van de MS Liga Westhoek

Heather Frahn & Karolina Kantelinen – Double Bill van uitzonderlijk
Vlaams talent 20 u

22 zondag

Leesclub ‘de geheime schrift’ van
Sebastian Barry

20-03 u.
Koksijde-Bad, Jeugdhuis De Pit, Kursaallaan
28
Info: Jeugddienst

29 zondag

Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank, nadien worden de
garnalen gekookt en uitgedeeld
op de Zeedijk
12-13.30 u.
Sint-Idesbald, Toerismekantoor
Info: dienst Toerisme

Tentoonstellingen

17/03-17/11 - Getij-Dingen02
Kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot
Sint-Idesbald. Deelnemende kunstenaars:
Adelbert, Anita Fleerackers, Wim Galicia,
Martine Hennebel, Elke Lanno, Herbert
Monsieur, Frank Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia Reynaert en Monique Schaetsaert, Gilbert Tyberghien, Suleika Van de
Jeugdt, Guy Van Leemput, Bert Verstraert,
Gino Verberckmoes, Martine Vyvey
Info: dienst Cultuur
30/03-01/05
Elke dag 10-12 & 14-17.45 u. Oostduinkerke-Bad, toerismekantoor, galerie Welnis
Expo Westhoekacademie – atelier
schilderkunst
Info: dienst Toerisme
april
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino,
Strandlaan. Tentoonstelling Georges
Flips, Brons, Nieuwmunster
Info: Lievino@lievino.be
Tot 15/04
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Cristiaenlaan. Expo Knut Kersse, schilderkunst
Info: dienst Toerisme
31/03-02/06-2012
Oostduinkerke-Dorp, De Muelenaere &
Lefevere art gallery
Léopold Plomteux en Jacques Verduyn
Info: De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat
76, T 0475 38 66 02, www.dmlgallery.be
Tot 17/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Tentoonstelling Kijk eens binnen bij
Spinnen
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne,
info@iwva.be, www.iwva.be
16/04-29/04
Sint-Idesbald, Veurnelaan 109, Gaanderij
WAK. Tentoonstelling Elke D’Haenen
Info: Westhoek Academie Koksijde, T.
0491 35 62 67, lode.demey@koksijde.be

Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2. Info: dienst Toerisme

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

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

info@tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

Info:
NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke,
T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

31.03.2012
- 30.09.2012
BEAUFORT04.BE
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