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Ken je dit beeld?

doe mee
en win

De tweede aflevering van onze nieuwe
wedstrijd “Ken je dit beeld?” werd
gewonnen door Mathieu Blancke uit SintIdesbald. De foto in vorig nummer toonde
een fragment van de rechtervleugel van
De rare vogel, van Piet Florizoone in de
tuin van de Keunekapel (zie afdrukje). Zes
inzenders dienden een correct antwoord
in. Van die zes benaderde Mathieu het
precieze aantal inzendingen.
Hierbij de derde opgave. Waar in onze
gemeente lees je dit poëtisch fragment?
(Precies omschrijven: straat, plein,
enz.). Antwoorden uiterlijk 10 mei via
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post
naar Gemeentehuis, Ken je dit beeld,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één
inzending per persoon. Schiftingsvraag:
hoeveel geldige inzendingen zal de
redactie ontvangen? Vermeld bij uw
antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. Veel
succes! Mooie prijs voor wie wint!

Getijden mei
dag
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hoogwater

laagwater

05.36 en 18.08
06.45 en 19.22
08.00 en 20.35
09.14 en 21.46
10.29 en 22.55
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11.30 en 23.50
12.18
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04.30 en 16.56
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06.31 en 19.01
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10.40 en 23.05
11.27 en 23.55
12.17
00.47 en 13.10

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomertijd.
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Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,50 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen –2013”

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 we u door met de
gewenste dienst.
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Koekje van eigen deeg
Een tentoonstelling met kunstwerken over spreuken en zegswijzen
over bakken? Daarvoor zorgde de
Westhoekacademie in de expo Een
koekje van eigen deeg. Cursisten
van jong tot oud bakten hun eigen
“koekjes” wat resulteert in monumentaal, grafisch en audiovisueel
werk. Een expo om van te snoepen:
van 19 mei tot 30 september!

7
Week van de Zee
Garnaalkruien, vogelsymfonie,
kruidenwandeling, met paard en
kar langs de vloedlijn, dauwtrip,
enz., het valt allemaal te beleven
tijdens een lange Week van de Zee
in de eerste tiendaagse van mei.
Het uitgelezen moment voor al wie
de geheimen van het eeuwige
water wil doorgronden…

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Nieuwe rijbewijzen in

19
Openbare werken
Vier bladzijden openbare werken
in dit nummer. Met ook aandacht
voor de verdere planning van de
werken in de Zeelaan en de Strandlaan. In Oostduinkerke-Dorp wordt
wellicht nog dit najaar of volgend
voorjaar een nieuw afslagvak
richting Nieuwpoort gerealiseerd.

14-17
Golf: opening
Hazebeekcourse
Met een plechtige opening en een
succesvolle opendeur op 13 en
14 april werd in Oostduinkerke de
tweede fase van het grote project
Koksijde Golf ter Hille als voltooid en
open verklaard! Honderden liefhebbers en nieuwsgierigen waren er
getuige van. Een verslag in woord
en beeld…

24-25
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34
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Snippers uit de raad van 18 maart
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij
anders vermeld.

Live

Aankopen
Vrachtwagen met container – De huidige twee
DAF-vrachtwagens (1992) voldoen niet meer aan de
huidige normen. Ze zijn vaak defect en wisselstukken
zijn er haast niet meer. Ter vervanging wordt
geopteerd voor de aankoop van één vrachtwagen
met containersysteem. Die zal vooral ingezet worden
voor asfaltwerken (container 1) en voor het strooien
van zout (container 2). Losse containers kunnen
bijgekocht worden om nog meer opdrachten te
kunnen uitvoeren. De vrachtwagen kan ook voorzien
worden van een DIN-plaat om de pas aangekochte
sneeuwruimer erop te installeren. Raming 175.000
euro. Unaniem.

op internet!
Visserijfolklore – Zoals
in de voorbije drie jaar
volg de zittingen
(2010-2012) wordt aan
live op internet
de vzw Vrienden van het
via www.tv.koksijde.be
Nationaal Visserijmuseum
opnieuw een jaarlijkse
herbekijk de vorige
werkingstoelage van 20.000
zittingen op
euro toegekend voor het
dezelfde site!
Festival van het Volkslied aan
Zee en de visserijfolkloreavonden
op vrijdagen in juli en augustus.
Deze subsidiëring geldt voor 2013, 2014 en 2015.
Unaniem.

Varia
Jeugdvoetbal - De voetbalverenigingen van
Koksijde (KVVC) en Oostduinkerke (KVVO)
hebben de voorbije drie voetbalseizoenen een
volwaardige jeugdstructuur uitgebouwd waardoor
competitiejeugdvoetbal voor ca. 450 jeugdspelers
mogelijk werd, verspreid over 47 jeugdploegen.
Voor elk seizoen verleende de gemeente aan dit
succesvol project een werkingstoelage van 28.500
euro. Deze betoelaging wordt thans opnieuw verleend
voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Unaniem.

Brandweer – Op eigen verzoek werd aan
brandweerman Mike Schacht ontslag verleend als lid
van de brandweer (post Oostduinkerke).

Nieuwe rijbewijzen in bankkaartformaat
De Europese richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006
verplicht de lidstaten van de Europese Unie om een nieuw
rijbewijs “bankkaartmodel” uit te vaardigen en te verdelen. Ons
gemeentebestuur startte op 8 april met de uitreiking van de nieuwe
rijbewijzen.
In een eerste
fase zullen
enkel de
inwoners die
een nieuw
rijbewijs aanvragen of een oud model omwisselen
een nieuw bankkaartmodel ontvangen. In
een volgende fase, wellicht vanaf 2015, zal de
omwisseling van alle al bestaande rijbewijzen
gecombineerd worden met de aanvraag van een
nieuwe elektronische identiteitskaart.
Het nieuwe rijbewijs “bankkaartmodel” kost 25
euro en is 10 jaar geldig. De kaart bevat GEEN
elektronische chip.
Enkel de inwoners die voor de eerste keer een
rijbewijs aanvragen dienen een pasfoto van goede

kwaliteit (genomen door een beroepsfotograaf)
mee te brengen.
Bij gewone omwisseling van oud naar nieuw
worden de foto en de handtekening uit de
databank voor elektronische identiteitskaarten
opgeladen voor zover die uiteraard nog gelijkend
zijn. Als dit niet zo is, moet wel een nieuwe pasfoto
bezorgd worden. Tussen de datum van de
aanvraag van een nieuw rijbewijs en de levering
verlopen maximaal 5 werkdagen.
In het najaar 2013 (vermoedelijk oktober)
zullen de voorlopige rijbewijzen ook naar een
bankkaartmodel evolueren.
Meer info: www.mobilit.belgium.be/nl/ - rubriek
wegverkeer - rijbewijzen

De burgemeester aan het woord
Mei… bloeimaand! Altijd een van de mooiste perioden van het jaar, met de immer ontluikende natuur en
mooie, zonnige lentedagen waar jong en oud volop van genieten! De zon geeft licht, licht geeft energie…
En energie kunnen we best gebruiken in ons bruisende Koksijde. Met de opening van de short course
op Koksijde Golf ter Hille en de tennis-Fed Cup hebben we alvast een drukke aprilmaand achter de rug.
Inmiddels is het derde trimester al goed op dreef…
T-d: “Burgemeester, tevreden over de
opening van de short course van
Koksijde Golf ter Hille en de opendeur
op 13 en 14 april?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Absoluut! Met meteen mijn dank
aan alle gemeentelijke diensten en
vrijwilligers die in korte tijd weer puik
werk hebben geleverd om er een mooi
openingsfeest met een fantastische
opkomst van te maken! De reacties
van de spelers waren ook ronduit
positief! Ze vonden de short course
Hazebeek een zeer uitdagend, mooi
parcours. De meesten doen er een
kleine twee uur over om zich erdoor
te golfen. Daarenboven waren ook
alle initiatiesessies op de driving
range volboekt! Dit nummer bevat
overigens een fotoverslag van het
openingsweekend.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Er komen veel kooplustigen naar de
boerenmarkt in Oostduinkerke. Dat betekent dat er nood aan is.!”

T-d: “Begin mei is er aan heel de
Vlaamse kust traditioneel de Week van de Zee?“
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Jazeker, en
natuurlijk doet Koksijde daar ook aan mee. Dankzij
de verenigde inspanningen van de dienst Milieu
en Duurzame Ontwikkeling, de dienst Toerisme, het
Duinenhuis, NAVIGO, de IWVA en de Nachtegaal
wordt aan jong en oud weer een mooi programma
aangeboden. Voor wie iets over de zee wil leren,
dit is het moment. Voor mij staat de zee gelijk met
relaxen, energie opdoen, alles van mij afzetten.
We mogen niet vergeten dat dit nog steeds de
belangrijkste reden is waarom duizenden mensen alle
weekends en vakanties naar de kust afzakken. Om
een deugddoende strandwandeling te maken! We
mogen fier zijn dat we een van de breedste stranden
van de kust hebben, “onze Champs-Elysées” zeg ik
altijd!”

“Ik zeg altijd: onze brede stranden
zijn onze Champs Elysées!”
T-d: “Op 26 april begon de prestigieuze
tentoonstelling met werk van Herman van Nazareth.
Deze tentoonstelling loopt liefst vijf maanden..!”
Burgemeester: “Ja, dat is een heel lange periode,
maar Herman Van Nazareth is dan ook één van
de meest markante nog levende kunstenaars van
ons land. Het is overigens niet de eerste keer dat hij
in Koksijde exposeert. De expo wordt dus sowieso
een cultureel hoogstandje, met een inleiding door
de vermaarde kunstkenner Willy Vandenbussche.
Bovendien werkt de dienst Cultuur deze keer met

een nieuwigheid want de expo vindt plaats in de
bovenzaal van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
waar het Zilvermuseum ondergebracht is. Daarnaast
staan er ook werken buiten op de site, her en der
verspreid in het ruïneveld, zeker een indrukwekkend
decor voor Hermans beelden.“

“Herman Van Nazareth is één van de
meest markante kunstenaars van ons land.”
T-d: “In Oostduinkerke-Dorp is de streekproducentenof boerenmarkt op de eerste vrijdag van april
bescheiden begonnen..?”
Burgemeester: “Er werd gestart met vier kramen, maar
een week later waren er al vijf. Ik ben er zeker van dat
dat aantal nog gestaag zal groeien. Er komen in elk
geval veel kooplustigen naar deze markt opdagen.
Dat betekent dat er nood aan is. De komst van nog
meer kramen zullen we dus zeker aanmoedigen.
Dergelijke nieuwe initiatieven kan je uiteraard pas na
enkele maanden evalueren.”
T-d: “Mei en juni zijn ook de maanden voor de
communiefeesten! Het gemeentelijk archief pakt
uit met een expo Vier eeuwen communieprentjes
in het Erfgoedhuis?”
Burgemeester: “Zeker ook een mooi initiatief. De
mensen hebben er geen idee van hoeveel soorten
“communiezantjes” er in de loop der tijd hebben
en nog steeds bestaan. Zevenenvijftig jaar geleden
kreeg ik ook mijn zantje, het staat bovendien in mijn
boek!”

Defensie zoekt 250 figuranten
voor oefening Crazy Trip 2013
Defensie houdt van dinsdag 28 tot donderdag 30 mei de grootschalige legeroefening CRAZY TRIP 2013 en
doet daarvoor een oproep naar figuranten.
De Westhoek wordt voor de gelegenheid een
land, ver hier vandaan, waar door interne
conflicten en onlusten de veiligheid van de
Belgen die er wonen niet langer kan worden
gegarandeerd. De interne spanningen zijn
zodanig opgelopen dat beslist werd om alle
Belgen uit het conflictgebied te evacueren.
Defensie zal deze taak op zich nemen, meer
bepaald de Lichte Brigade uit Marche-enFamenne.
De militairen zullen alles in het werk stellen
om de hinder voor de lokale bevolking
tot een minimum te beperken. Maar ze kunnen
niet uitsluiten dat bijvoorbeeld de verkeersdrukte
toeneemt, dat er op bepaalde secundaire wegen
checkpoints worden opgericht met controle van
burgervoertuigen, -steeds met toestemming van de
chauffeurs,- en dat er op geïsoleerde plaatsen met
oefenmunitie wordt geschoten.
De kandidaat-figuranten moeten zich aanbieden
in veilige panden op diverse plaatsen in Koksijde,
Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort en De Panne. Ze
worden er tijdelijk opgevangen door Belgische
militairen die er de veiligheid van de landgenoten
moeten verzekeren. Van zodra de situatie dit
toelaat, worden de Belgen met geëscorteerd militair
transport overgebracht naar de luchtmachtbasis

van Koksijde. Van hieruit worden ze aan boord van
een militair transportvliegtuig C130 overgevlogen
naar een veilige bestemming.
Wie zich een tweetal dagen kan vrijmaken in de
periode 28 tot 30 mei, beschikt over een stevige
portie inlevingsvermogen, houdt van avontuur
en van onverwachte wendingen, mag zich zeker
aanbieden. Leeftijd speelt geen rol, jonge kinderen
moeten wel begeleid zijn door een volwassene.
Volledige gezinnen (vader, moeder, kinderen,
zelfs opa en oma), kunnen in dit avontuur mee
instappen!
Info: crazytrip@mil.be. Inschrijven tegen uiterlijk 10
mei. U ontvangt dan per mail een inlichtingenblad
dat moet worden ingevuld en teruggestuurd. Wees
er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt tot 250.

Politiezone Westkust wint schutterstreffen
Op 19 maart vond in het kader van de goede
samenwerking tussen de Franse gendarmerie,
burgers, het 40ste squadron en de Politiezone
Westkust een exclusieve schutterswedstrijd plaats. Er
waren vier schietproeven en per proef werd met een
ander type wapen gevuurd. Dit gaf de deelnemers
ook de gelegenheid om met een wapen van de
collega’s te schieten. De ploeg van Politiezone

Westkust bestond uit de inspecteurs Jean-Claude
Legein, Filip Moerman, Dimitri Vandepoele en Mario
Thybaut. De coaches waren hoofdinspecteur Johan
Verlynde en inspecteur Guy Herregat. Inspecteur
Dimitri Vandepoele schoot zich naar de eerste prijs,
gevolgd door Filip Moerman en Mario Thybaut. In
de algemene score eindigde Politiezone Westkust
op de eerste plaats gevolgd door de Franse
gendarmerie. Het
40ste squadron
behaalde de
derde plaats en
de burgerploeg
sloot de rij.
Politiezone
Westkust mocht
dan ook de trofee
in ontvangst
nemen.

De groepsfoto van de deelnemers aan het grensoverschrijdende schutterstreffen. (Foto Eric Delanghe)

Van 19 mei tot 30 september in Bakkerijmuseum in Veurne

Westhoekacademie presenteert:
een koekje van eigen deeg!
In de Westhoekacademie en in het Bakkerijmuseum bestond allang het idee om een tentoonstelling op te
zetten over spreuken en zegswijzen in verband met bakken. Nu is het zover: in de expo Een koekje van eigen
deeg “bakken” leerlingen van de lagere graad en volwassen cursisten hun eigen “koekjes” wat resulteert
in monumentaal, grafisch en audiovisueel werk. Zowel in het museum als buiten op het domein zijn er veel
kunstwerken te bewonderen!
De leerlingen van de lagere graad o.l.v. Elke
D’haenen en Rita Vansteenlandt gebruiken
als inspiratiebron o.a. spreuken als de kers
op de taart en de kat van de bakker heeft
het gedaan. Zo ontstaan er machtige
stop-motionfilmpjes, een snoepkamer, een
taartenkabinet met kleurrijke taartdozen en
een heus groepswerk: een schilderij van
1 meter hoog en wel 5 meter breed!
Pannenkoeken
De cursisten van het atelier monumentale
kunsten voor mensen met een mentale
beperking gaan aan de slag met Hij
heeft een gezicht lijk een pannenkoek. De
spreuk heeft in het atelier al voor hilarische
momenten gezorgd. Echte pannen worden
met schildersdoek bekleed en achteraf
voorzien van een pannenkoeken-zelfportret.
Er worden verschillende manieren onderzocht
om op grafische manieren pannenkoeken te
“bakken”. Er zijn ook schetsen te bewonderen.

Elke cursist ontwerpt een eigen illustratie en kiest daarbij een gepaste
techniek: ets, lino, droge naald, litho, ...

Filmpjes
Beleidsmedewerker Lode Demey werd voor
de tentoonstelling ook ingeschakeld met het
project “aWAKe” (artistieke educatie vanuit
de Westhoekacademie Koksijde). Hij trok
naar enkele lagere scholen met een mobiele
animatie-studio, o.a. naar de 4de klas van
juffrouw Liesbet Moerman van De Letterzee. Ze
maakten stop-motionfilmpjes en dromen nu al
van een Oscar!
Grafiek
De volwassen cursisten uit de masterclass
grafiek gaan aan de slag met de verschillende
spreuken en zegswijzen. Elke cursist ontwerpt
een eigen illustratie en kiest daarbij een
gepaste techniek: ets, lino, droge naald, litho, ...
In de expozaal van het museum lichten ze hun
grafisch werkproces toe.
De leerlingen van de lagere graad maakten ook artistieke, kleurrijke

Boekbinden
en smakelijke lolly’s. Kunst om op te likken!
Vanaf dit jaar start de WAK met een atelier
boekbinden. Het eerste boek dat gebonden
wordt bevat originele drukken van het bakkerijproject. Het wordt een bibliofiele uitgave in een beperkte
oplage, alvast een waar juweeltje bij de allereerste uitgave van de boekbinderij!
De tentoonstelling wordt plechtig geopend op zaterdag 18 mei en is de hele zomer te bezoeken van 19 mei
tot en met 30 september in het Bakkerijmuseum in Veurne.
Info: secretariaat van de Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Koksijde, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be.

Die Soeker: expo
Herman Van Nazareth in Abdijmuseum
Dit jaar is Herman Van Nazareth centrale gast in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Ontdek van 26 april
tot 29 september zijn intrigerende schilderijen, fascinerend klein beeldhouwwerk en natuurlijk de gekende
monumentale figuren! Deze expo vindt plaats in het museum én op archeologische site.
Die soeker brengt een bijzonder en origineel overzicht van het werk
van Herman Van Nazareth en zijn ontwikkeling als kunstenaar tijdens
zijn vruchtbare carrière. De belangrijke rode draad doorheen deze
expo is de evolutie van de zoekende mens. Elk op zijn eigen weg,
zoekend naar dat punt van evenwicht, zekerheid en loutering.
Herman Van Nazareth heeft dat punt bereikt. Hij is steeds minder
zoekend, meer en meer in evenwicht, gelouterd door een rijk en
afwisselend leven. Dat was eens anders. Zijn leven en daarbij horende
kunstwerken vertellen het woelige verhaal van zijn ontdekkingsreis:
Die Soeker, de kunstenaar die steeds op zoek is naar erkenning en
naar een herkenbare eigen stijl.
Het begon allemaal in België, na zijn kunstopleiding in Gent en
Antwerpen. De jonge schilder belandde onder de vleugels van Floris
Jespers, die hem leerde zien in plaats van kijken om zo nog meer
diepgang toe te voegen aan zijn werk.
In 1965 vertrok Van Nazareth naar Zuid-Afrika waar hij zich aan de
Michaelis School of Fine arts in het beeldhouwen bekwaamde. Hij
dompelde zich helemaal onder in de broeierige kunstscène van het
tumultueuze Kaapstad. Daar ontmoette hij dichteres Ingrid Jonker
met wie hij een relatie had. Het is in die periode dat hij naam verwerft als “protestkunstenaar”. Terwijl hij niet
meer deed dan zijn interpretatie van de werkelijkheid weergeven. In zijn enthousiasme experimenteerde hij in
die tijd met zoveel mogelijk materialen en evenveel disciplines.
Sinds zijn terugkeer naar België, eind jaren ’70, is zijn expressie tot wasdom gekomen. Hij blijft verder
experimenteren met materialen, maar vond een evenwicht in zijn boodschap en vormentaal. “De menselijke
imperfectie” blijft steeds een belangrijke bekommernis, naamloosheid en soberheid zijn handtekening.

35 jaar Kunst in Baaltje

Oproep expo Kunst in Baaltje
Van 10 tot 22 augustus vindt in de Kerkepannezaal voor de 35ste keer de
grote groepstentoonstelling Kunst in Baaltje plaats, een organisatie van de
gelijknamige werkgroep onder impuls van dr. Ray Van Duüren. De werkgroep koos
deze keer voor het thema Elk z’n schonste. Er kunnen maximum 100 kunstenaars
aan de expo deelnemen.
Inschrijvingen kan tot uiterlijk 15 juli bij cultureel
ambassadeur Raymond Van Duüren, Strandlaan 273
in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50), met vermelding van:
- naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar
en/of van de eigenaar
- titel en afmetingen van het werk
- waarde van het werk (verzekering)
- materie
- genre (schilderkunst, beeldhouwkunst, mixed media,
enz.)…
Wie ingeschreven is, wordt persoonlijk verwittigd over
het binnenbrengen van de werken en ontvangt een
uitnodiging voor de vernissage op vrijdag 9 augustus.

Cursus tablet in de bib
De bibliotheek organiseert in samenwerking met Belgacom
(lesgever) op dinsdag 21 mei een tablet internet training. Hoe werkt
een Samsung-tablet? Hoe ga je ermee op het internet? Hoe lees je je
e-mails? Hoe werkt het aanraakscherm? Deze cursus geeft antwoord
op al die vragen.
Lesdag op dinsdag 21 mei van 9 tot 12 en van 13 tot 16.30 u. ’s
Middags broodjeslunch.
Kostprijs 7 euro, broodjes inbegrepen.
Men moet lid zijn van de bibliotheek of het worden. Max. 10
deelnemers. Opgelet, er wordt geoefend op Samsung-tablets.
Inschrijven vanaf vrijdag 3 mei aan de balie van de bibliotheek.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus compacte camera
op dinsdag 7 en dinsdag 14 mei, telkens van 13.30 tot 16 u., prijs 10
euro. Haast je om in te schrijven.

Bib gesloten
De bibliotheek is gesloten op
woensdag 1 mei, donderdag
9 mei en op maandag 20 mei.
Vermijd overschrijding van de
uitleentermijn en verleng uw
materialen online via http://
koksijde.bibliotheek.be.

Bib heeft mini-moestuin
In samenwerking met de gemeentelijke Milieudienst heeft de
bibliotheek een kleine moestuin opgestart. Je kan het resultaat nog tot
midden mei in de bibliotheek bewonderen. Kriebelt het om zelf aan de slag te gaan, dan vind je inspiratie in
de boeken en tijdschriften.

Expo in Erfgoedhuis Bachten de Kupe

Vier eeuwen communieprentjes
In de hall van het Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke) loopt nog tot 30 juni een mooie tentoonstelling over
communieprentjes. Het gemeentearchief selecteerde voor u de meest
bijzondere communieprentjes uit de verzameling van wijlen René
Florizoone-Scheirsens.
Communieprentjes zijn niet nieuw. De eerste prentjes dateren al van
de 17de eeuw. Door de jaren heen hebben de prentjes een ware
metamorfose ondergaan. Waar vroeger het accent lag op religieuze
symbolen zien we nu bijna uitsluitend een foto van de communiekant
afgebeeld.
De tentoonstelling is elke namiddag van 13 tot 16 u. gratis toegankelijk.

Feestvarkens gezocht!
Achter de schermen is het team van het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum druk bezig met de ontwikkeling van
verjaardagsfeestjes in het museum. Het museumteam popelt
van ongeduld om de lezers daar meer over te vertellen, maar
er dient nog even gewacht tot alle puntjes op de i staan.
Ondertussen zoekt het museum naar enthousiastelingen die
het leuk zouden vinden om de geplande feestjes in goede
banen te leiden!
Zit u graag in de leute en bent u niet bang van de feestelijke
drukte van een groepje kinderen? Dan bent de persoon die
NAVIGO zoekt.!
De verjaardagsfeestjesbegeleiders krijgen een bescheiden
vrijwilligersvergoeding per feestje.
Interesse? Laat het weten op info@navigomuseum.be.

Camping Cultuur: mobiel cultuurdorp!
Camping Cultuur is een mobiel cultuurdorp dat van 3 tot en met
14 juli door de gemeente trekt:
- op 3, 4 en 5 juli op het Kerkplein in Wulpen
- op 6, 7 en 8 juli op het Evenementenplein in Koksijde
- op 9, 10 en 11 juli op het Astridplein in Oostduinkerke
- op 12, 13 en14 juli tussen het toerismekantoor en het Lucionplein
in Sint-Idesbald
Cultuurliefhebbers van groot tot klein zullen op Camping Cultuur
dus 12 dagen van 14 u. tot … van een leuk gevarieerd aanbod
kunnen genieten! Elke dag:
- 3 familievoorstellingen in en rond de woonwagens
- een mobiele bibliotheek van 14 tot 18 u.
- een beeldende workshop
- een Vlaamse kermis op rolletjes
- een schrijfhoek van het Abdijmuseum ten Duinen over de
geheimen van de kalligrafie.
Op geregelde tijdstippen zal er door het visserijmuseum ook een
workshop netten breien gegeven worden.
Elke avond wordt ook een leuke voorstelling of een optreden
gepland met o.m. CinemaTéko, Backstage, Lady Angelina, Windub,
Salsafestival, vuurwerk,…
Camping Cultuur: een bruisende culturele ontmoetingsplek voor
jong en oud, inwoner, tweedeverblijver en toerist!
Meer info in een volgend nummer.

Brochure: Energiezuinig leven
in woningen met erfgoedwaarde
De recente publicatie Energiezuinig leven in woningen met
erfgoedwaarde staat boordevol tips over hoe men moet omgaan
met historisch waardevolle huizen in een tijd waar energiezuinig leven
eveneens van groot belang is.
De druk op het behoud van woningen met erfgoedwaarde is vandaag
groter dan ooit. Oude vensters en deuren bijvoorbeeld, –soms al enkele
honderden jaren oud en nog in uitstekende toestand–, zijn vandaag sterk
bedreigd en gedoemd te verdwijnen. Sinds de opmaak van de Inventaris bouwkundig erfgoed (voor arr.
Veurne in 1982) is al 2/3 van dit erfgoed volledig verloren gegaan.
Vandaar deze brochure om het verder behoud en de goede zorg voor het historisch woningerfgoed te
bevorderen.
Belangstelling? Kijk op: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/handleidingen-onroerend-erfgoed.
Monumentenwacht Vlaanderen heeft in de voorbije jaren al een reeks brochures klaargestoomd over
preventief onderhoud van erfgoed in diverse categorieën: exterieur, funerair erfgoed, interieur, objecten,
fauna en flora. Downloaden via www.monumentenwacht.be/publicaties.

Elsschot op je bord…
Niet letterlijk gelukkig! Het is honderd jaar geleden dat Willem Elsschot zijn
debuutroman Villa des Roses publiceerde. Om dat te vieren lanceerde het
Willem Elsschot-genootschap het voorstel om samen met de dienst Cultuur,
de VVV, de Hotelschool ter Duinen en de lokale restaurateurs een project
uit te werken. Zo zal men van de zomer in enkele restaurants in Koksijde
kunnen genieten van een Villa des Roses-menu met een bijhorend smakelijk
geschenk, nl. een pocket-editie van Villa des Roses met een speciaal voor
deze gelegenheid samengesteld boekje met her- en verwerkingen van
het originele menu in de roman. Hiervoor werden 11 aan de hotelschool
afgestudeerde sterrenchefs ingeschakeld.
Meer info weldra op de gemeentelijke website!

Verwendagje vrijwilligers Sociaal Huis!
Op 20 maart organiseerde het Sociaal Huis de “dag van de vrijwilliger”. Alle vrijwilligers, zowel van het project
Samen Sterk (PSS) als de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC), werden die dag extra in de
bloemetjes gezet voor hun inzet en gedeelde passie: namelijk mensen helpen in nood en er zijn voor elke
medemens. Vrijwilligers slaan de handen in mekaar en roepen de individualistische maatschappij een grote
halt toe.Deze samenwerking symboliseerden ze graag door de Samen Sterk-koekjes, gecreëerd door de
bereidwillige medewerking van een vrijwilliger. Het was een leuke dag vol verwennerij, nieuwe ontmoetingen
en grappige momenten. Wilt u ook deel uitmaken van een geëngageerd vrijwilligersteam, contacteer dan
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 30, of seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, elke werkdag van 9 tot 12, en van 13.30 tot 16 u.
Op de foto 1ste rij vooraan v.l.n.r. Frans Detollenaere (chauffeur MMC, al 19 jaar!), Nicole Pieters (PSS),
Anne-Sophie De Deckker (coördinator vrijwilligers), Viviane Hubrecht (PSS), voorzitter Greta Suber-Delie,
secretaris Pascale Feys, seniorenconsulent Katleen Calcoen, Guigone De Weerdt (PSS), Mieke Pyfferoen
(PSS + MMC), Ann Maes (PSS). Op de 2de rij: Jean-Pierre Viste (MMC), Francis Dufond (PSS), Simonne
Goovaerts (MCC + PSS), Jeanine Moreau (MMC), Jeanine Vandewalle (PSS), Renilde Eembeeck (PSS),
Herman Bourgeois (PSS), José Ryckbosch (PSS), Johan Degroote (PSS), Griet Boelens (PSS), Ida Lombaert
(PSS), Marie-Rose Goeman (PSS). Op de 3de rij: Peter Lasat (MMC), Hannelore De Keyser (PSS), Kamiel De
Saeger (PSS), Marc Meersseman (kok budgetkoken), Roger Vanhoutte (MMC), Jean-Louis Berlemont (MMC),
Jean-Paul Degryse (MMC), Marc Corthals (MMC), Eric Willaert (MMC), Hugo Van Eecke (PSS), Luk Hendrickx
(PSS) en Daniël Snick (MMC).
Volgende vrijwilligers konden niet aanwezig zijn: Carlos Verhaege en Magda Vanlaecken (beiden MMC),
Johan Vanoudenhove (MMC), Margot De Beys (PSS), Mieke Devolder (PSS), Nicole Vanhoutte (MMC),
Ann-Sofie Declercq (PSS), Ietje Jaeger (MMC), Kaatje Gerard (MMC), Roos Vande Walle (PSS), Erik De Rynck
(MMC), Philippe Crahay (MMC), Mariette Coudenys (PSS), Nicolle Hoornaert (PSS) en Fien Delaere (PSS).

Voor alle sociale zaken één adres: Sociaal Huis!
Het gemeentebestuur (gemeentehuis) en het OCMW (Sociaal Huis)
hebben afspraken gemaakt voor de behandeling van alle sociale zaken
waarmee men kan te maken hebben. Concreet betekent dit dat er
voor alle sociale zaken slechts één adres meer is: het Sociaal Huis, Ter
Duinenlaan 34 in Koksijde!
In het Sociaal Huis kan men dus terecht voor o.a. : nieuwe
pensioenaanvragen, registratie wilsbeschikking euthanasie, parkeerkaarten,
tegemoetkomingen aan gehandicapten, sociale voordelen, hulp met
invullen administratieve stukken, rampenschade, onderzoek woonkwaliteit,
enz.
De dienst Sociale Zaken wordt bemand door Geert Beyens.
Sociaal Huis Koksijde, Geert Beyens, Ter Duinenlaan 34, elke werkdag van
9 tot 12 en van 13.30 tot 16 u., T 058 53 43 56, info@sociaalhuiskoksijde.be,
www.sociaalhuiskoksijde.be.

Adviseur Sociale Zaken
Geert Beyens.

Goedkope leningen voor iedereen!
Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de
Westhoek de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen
om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen
van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….
Iedereen kan een FRGE-lening krijgen voor de
woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning
moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich
situeren op het grondgebied van Koksijde. Er is geen
inkomensgrens of leeftijdsgrens.
U kan bij uw gemeente terecht om een lening tot
10.000 euro aan te vragen met een max. interestvoet
van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar
betaalt u de lening terug.
Als u voldoet aan één van volgende voorwaarden
kan u zelfs een renteloze lening (0%) verkrijgen en
een beroep doen op extra ondersteuning:
- U hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het
ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt
op een 1).

- Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet
meer dan 16.632,81 euro verhoogd met
3.079,19 euro per persoon ten laste.
- U doet een beroep op schuldbemiddeling.
- U doet een beroep op budgetbegeleiding of
budgetbeheer bij het OCMW.
Contact:
- Huisvestingsambtenaar linda.neuville@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 28, Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 34, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 13.30 tot 16 u. of na afspraak
- vanaf 8 april elke maandag zitdag van 13.30 tot
16 u. in het gemeentehuis, Zeelaan 303
Info: www.frge-westhoek.be

Zitdag dienst Onthaalouders
Elke laatste vrijdag van de maand is er van 9 tot 12 u. in
het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 32) zitdag van de dienst
Onthaalouders. Bent u zwanger en u zoekt opvang voor
uw baby, dan kunt u op deze zitdag info inwinnen. De
verantwoordelijke van de dienst geeft een woordje uitleg
en zorgt ervoor dat u gemakkelijk opvang binnen Koksijde
of eventueel in de buurgemeenten kunt vinden. Hou er
rekening mee dat er een wachtlijst is voor kinderopvang.
Op tijd opvang zoeken is dus de boodschap!
Vrije consultatie of na afspraak, T 058 53 43 10 of via
e-mail info@sociaalhuiskoksijde.be

Mobiele Speelotheek
Elke laatste donderdag van de maand, van 15
tot 17 u., kunnen ouders in het Sociaal Huis (Ter
Duinenlaan 32) een bezoekje brengen aan de
mobiele speelotheek van de dienst Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO). Men kan kennismaken met
veel verschillende
soorten speelgoed
dat men ook kan
uitproberen. Of als
men iets anders
wil, komt men het
gewoon omwisselen.
In de mobiele
speelotheek van
de BKO kan men
spelletjes ontlenen
voor kinderen van
2,5 jaar tot…!

Dunecluze zoekt
vrijwilligers
Het woonzorgcentrum
Dunecluze zoekt
psychosociale en
praktische vrijwilligers.
Psychosociale vrijwilligers
bieden samen met
het professioneel team
individuele begeleiding aan bewoners die er
nood aan hebben. Een kort bezoekje, een babbel,
een beetje aandacht…: het zijn zaken die het
leef- en woonklimaat van de bewoners kwalitatief
verbeteren.
Praktische vrijwilligers zijn een niet te onderschatten
meerwaarde in het woonzorgcentrum. In dit geval
betreft het helpende handen bij activiteiten en
uitstappen, intern vervoer of helpen bij speciale
activiteiten zoals Kerstmis, Pasen, enz.

Opleiding reanimatie met AED-toestel
De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebestuur
opleidingen voor het leren gebruiken van een AED-toestel.
AED betekent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie zonder AED
is de overlevingskans 8%. Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de
overlevingskansen tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties
6 AED-toestellen. De vierde en de vijfde sessie vinden plaats op maandag
27 mei in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp, en op vrijdag 7 juni in het Sociaal
Huis in Koksijde-Bad, telkens van 19 tot 22.30 u. Veel aandacht gaat naar de
juiste kennis van het reanimeren want zonder een goede reanimatie heeft de
bediening van het AED–toestel geen enkel nut!
Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis sessies volgen mits
inschrijving met naam, adres, geboortedatum, T- en GSM-nummer bij
Ann Desaeger (vorming@koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 12 11) én bij
secretaris Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

De seniorenadviesraad
De seniorenadviesraad (SAR) geeft
op eigen initiatief of op vraag van de
gemeente advies over kwesties die
senioren aanbelangen. De SAR wil de
spreekbuis zijn van alle Koksijdse senioren
en seniorenverenigingen. De raad
behartigt de belangen van elke senior
van Koksijde.
De deelname van een SAR-lid aan andere
gemeentelijke adviesraden is eveneens
een manier om participatie van ouderen
aan het lokale beleid te stimuleren.
Naast advies en inspraak staat de SAR ook
in voor het organiseren van verschillende
infomomenten, bv. over preventie,
verkeer, mobiliteit, veiligheid en sociaal
isolement. Een aankondiging van deze
infomomenten wordt telkens in Tijdingen
gepubliceerd.
Daarnaast worden ook activiteiten voor
senioren georganiseerd zoals onlangs de
dansnamiddag in maart en straks in juni
de sportdriedaagse.
In de seniorenweek, week van 18
november 2013, besteedt de SAR extra
aandacht aan de Koksijdse senioren. Zo
helpen ze mee de ambiance verzekeren
tijdens het jaarlijkse seniorenfeest van het
Sociaal Huis. Dit seniorenfeest, met een
schitterend en goedgevuld programma,
vindt plaats op 20 en 21 november in
c.c. CasinoKoksijde. Mis deze namiddag
niet en noteer nu alvast de datum in uw
agenda!
Info: seniorenconsulent Katleen Calcoen,
T 058 53 43 42, seniorenraad@koksijde.be.

Mini-trip naar
Konz en Wanze
Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de
verbroedering Koksijde-Konz plant het jumelagecomité
Koksijde van vrijdag 21 tot zondag 23 juni een uitstap
naar Konz en Wanze.
Konz ligt bij Trier in Duitsland, Wanze bij Hoei in de provincie
Luik. De 3de Koksijdse verbroederingsgemeente is BadSchallerbach in Oostenrijk.
Een interessant programma werd opgesteld aan een
aantrekkelijke deelnameprijs (150 euro/persoon). Zo kunt
u kennismaken met het bestuur, de bezienswaardigheden,
de bewoners en het lokale leven in Konz en Wanze. Er is ook
een boottocht van Konz naar Schengen met stadsbezoek
aldaar.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 40. Er zijn maar
10 plaatsen meer vrij.
Inbegrepen in de prijs: vervoer in luxe car,
2 overnachtingen (basis tweepersoonskamer) in hotel
met ontbijt, lichte lunch op 21 juni, feestavond op 21 juni,
boottocht met middagmaal op 22 juni, consumpties
en hapjes op het kermisplein op 22 juni, en ’s avonds
vuurwerk.
Inschrijven door storting van het correct bedrag op rek.
nr. BE 85 146-0553547-06, en door bevestiging van uw
deelname via greta.cambier@koksijde.be.
Info: voorzitter luc.deltombe@koksijde.be, T 058 52 06 09 of
secretaris greta.cambier@koksijde.be, T 058 52.04.61 (privé),
058 51 11 62 (werk), F 058 51.77.16.

Openbare werken: stand van zaken
Lange winter vertraagt projecten…
De voorbije winter heeft ongewoon lang geduurd met sneeuw en vorst tot diep in maart en zelfs nog
vriesnachten en zeer koude dagen tot een eind in de paasvakantie. Deze weersomstandigheden hebben
gevolgen, niet alleen voor de werven in uitvoering, maar ook voor de planning van nieuw op te starten
projecten. Dergelijke lange vertraging is niet weg te werken in een semester.
Vandaar dat sommige data mogelijks verder opschuiven. Het is overigens ook zo dat een aannemer die
een project lopend of gepland heeft in Koksijde, in de meeste gevallen nog projecten beheert in andere
gemeenten of in Koksijde zelf, waarbij eveneens vertraging opgetreden is.
In de tweede helft van april werden alle coördinatievergaderingen van de nog op te starten projecten
overgedaan. Het resultaat van die vergaderingen kan onze redactie slechts meedelen in het nummer van
juni, maar staat inmiddels wel al te lezen op de site www.koksijde.be/wegenwerken.

Silicowijk en Wandelhofstraat
Het dossier omvat het wegwerken van diverse
verzakkingen in de betrokken straten. Tegelijk zullen
na overleg met de woonmaatschappij IJzer en Zee
een aantal rioolverstoppingen behandeld worden.
Het bevel van aanvang is vastgesteld op 3 juni.
Twee weken vòòr de start verwacht het gemeentelijk
toezicht een gedetailleerde planning van de
aannemer. Ondertussen werd beslist dat ook de
openbare verlichting gemoderniseerd zal worden,
met hier en daar verspreide openmaking van stukjes
voetpad. De herstelling ervan zal gezamenlijk met de
voltooiing van de werken gebeuren.

Ter hoogte van Ster der Zee kan men vaststellen
dat de voorbereidende
werken uitgevoerd zijn.
Van zodra de temperatuur
het toelaat krijgt de
parking een nieuwe
deklaag. Misschien is dit
inmiddels al gebeurd.
Nadien komt de
dienstweg Ten
Bogaerde aan de
beurt, en als laatste
de Goudbloemstraat.
Voorafgaand zal Eandis
het bovengronds net
slopen.

G. Lejeunelaan

Bij de opmaak van dit nummer diende enkel
nog de toplaag asfalt te worden gegoten.
Dit zou ondertussen gebeurd kunnen zijn. De
rioolaansluitingen mogen vanaf heden uitgevoerd
worden.
Fotootje

Weg- en rioleringswerken
Vredestraat/G. Lejeunestraat
Omstreeks begin mei zouden de trottoirs en
parkeerstroken moeten voltooid zijn. Dan rest enkel
nog het gieten van de asfaltlagen. Eens dit voorbij
is de volledige wijk vernieuwd: Rousseaulaan,
Rolandstraat, Gaillystraat, Bettystraat, Gaston
Lejeunestraat en gedeelte Josstraat.

>>

Wegdek parking Ster der Zee,
Goudbloemstraat en dienstweg
Ten Bogaerde

Riolering Vanlangenhovestraat
en Grasplantenstraat

Strandlaan
In september 2013 start de eerste fase van de werken
in de Strandlaan. Onderstaande planning werd
recent goedgekeurd. De streefdatum voor einde
werken van de fases 1 en 2 is 30 juni 2014.

Fase 1 Van Looylaan–Willem Elsschotlaan
- De nutsmaatschappijen starten op 15 september
- De aannemer start op 15 september met de aanleg
van de diepe riolering
- Tegen kerst zou de riolering moeten voltooid zijn en
de bovenbouw in steenslag gelegd
- Na nieuwjaar 2014: afwerking van de bovenbouw

Tijdens deze fase zal de omleiding voor plaatselijk
verkeer lopen via de Willem Elsschotlaan en de Van
Looylaan.

Fase 2 Willem Elsschotlaan–Hermesstraat
- De nutsmaatschappijen starten
- Aanleg van de diepe riolering
- Afwerking van de bovenbouw als vervolg van fase 1
Tijdens deze fase zal de omleiding voor plaatselijk
verkeer lopen via de Zonstraat en de Van Looylaan.

Fase 3 aanleg parking aan Willem
Elsschotlaan na de zomer 2014

Wegdek Dewittelaan,
Verhaertstraat en Eglantierlaan

Omgevingswerken sporthal
Hazebeek en parking Wave

De werken in de Dewittelaan starten begin mei.
Eerst wordt een nieuwe asfaltslijtlaag aangebracht.
Vervolgens worden de opritten die te laag liggen
tegenover de nieuwe laag, opgetrokken. De derde
stap is het voorzien van de bermen met steenslag om
vastrijden in het zand te voorkomen.
Daarna komt de Eglantierlaan (gedeelte van de
Albert I-laan tot de Golflaan) aan de beurt. Hier
beperken de werken zich tot het aanbrengen van
een nieuwe slijtlaag en het egaliseren van de bermen
met zand.
Het laatste onderdeel van deze aanbesteding is
het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag in de Piet
Verhaertstraat (vak Leopold II-laan-Artanstraat). Hier
is geopteerd om eerst de bestaande slijtlaag af te
frezen.

De bouwvergunning is toegekend. Het bevel van
aanvang is vastgesteld op 6 mei.
De werken omvatten: verleggen van de vuilwaterriool
en aanleg nieuwe regenwaterriool, aanleg van
19 bijkomende parkeerplaatsen achter en naast
de sporthal ten behoeve van de petanquezaal
Bolledroom, aanleg van de parking (25 plaatsen voor
auto’s en beugels voor een 30-tal fietsen) voor de
Wave.
Om deze nieuwe infrastructuur ’s avonds te beveiligen
komt er ook nieuwe openbare verlichting.

Heraanleg Weldadigheidstraat
met KP Polderstraat en
aanpassing verkeersplateau
Polderstraat bij Noordzeedreef
Wegens diverse vertragingen kunnen de
nutsmaatschappijen maar eind mei/begin
juni beginnen. Kort daarvoor zal de aannemer
een deel van de opritten uitbreken en de
verharding vervangen door steenslag zodat de
nutsmaatschappijen gemakkelijk kunnen werken
met nochtans blijvende toegankelijkheid voor de
bewoners. De eigenlijke start van de werken kan
pas plaatsvinden nadat alle woningen op de
nieuwe nutsleidingen overgekoppeld zijn. Dan is het
vermoedelijk al half september.
De werken omvatten de aanleg van een nieuwe
regenwaterriool die op de RWA van de Polderstraat
aangesloten wordt. Vervolgens krijgt de straat
een nieuwe bovenbouw in asfalt, met opritten in
waterdoorlatende betonklinkers.
Inmiddels zal ook het verkeersplateau ter hoogte van
de Noordzeedreef aangepakt worden. Hier wordt
de hellingsgraad aangepast om het rijcomfort te
verhogen. Het geheel wordt met asfalt bedekt.

Eglantierlaan

Afkoppelen hemelwater
IJslandplein
Om het pompgemaal op het IJslandplein te
ontlasten van het vuilwater afkomstig van een
gedeelte Zandzeggelaan en Zeedijk, wordt de
riolering ter hoogte van het IJslandplein, over de
volledige breedte van het plein langs de Albert I-laan
heraangelegd
De uitvoering zal half mei beginnen: eerst uitbreken
van het rijweggedeelte in de Albert I-laan parallel
aan het IJslandplein. Dit is nodig om de riolering
die nu aangesloten is op het pompstation van het
IJslandplein af te koppelen. Zo zal het rioolwater
van Zandzeggelaan en omgeving niet meer in het
pompstation terechtkomen. Om dit te verwezenlijken
dient in de bedding van de Albert I-laan dus een
nieuwe riool aangelegd te worden.
Doorgaand verkeer naar De Panne dient omwille van
de aanpalende trambedding te worden omgelegd
via Oostduinkerke-Dorp.
Deze werken hebben een deeltermijn van twintig
werkdagen.

Potvisstraat
Voor deze straat blijft het voorlopig wachten op de
administratieve voltooiing van enkele noodzakelijke
grondafstanden. Als dit geregeld is zal de straat
uitgerust worden met de dringende vuilwaterriool. Er
worden ook regelingen getroffen om het regenwater
te infiltreren.

Aanleg berm Jacquetlaan
Het eerste deeltje berm (Leopold II-laan tot aan de
Hogeweg) wordt tot voetpad verhard.

Deel Booitshoekestraat en
deel Weidestraat
Deze landbouwwegen worden heraangelegd met
een betonweg. Beton gaat veel langer mee
dan asfalt en is niet onderhevig aan spoorvorming. De uitvoering is gepland voor juni.

Zeelaan in Koksijde-Bad
Niettegenstaande de verlengde winter
en de laattijdige levering van een partij
blauwe hardstenen is de aannemer er toch
in geslaagd om het betrokken gedeelte
Zeelaan tegen de paasvakantie toegankelijk
te maken. De verdere aanleg van de
voetpaden langs de Koninklijke Baan
vindt momenteel plaats. Het gieten van de
toplaag asfalt is omwille van de soort asfalt
(sierasfalt met blauwsteengranulaten in
verwerkt) zeer afhankelijk van goed weer:
minstens 12°C, geen wind en geen regen.

Verdere planning
De planning voor de volgende fases van de
herinrichting van de Zeelaan is klaar. De bedoeling
is dat het resterende deel (tussen Jorisstraat en
rotonde De Poort), samen met de Boulognestraat
en de Kursaallaan (tussen Vlaanderenstraat en
Zeelaan) in één en dezelfde aanbesteding wordt
uitgevoerd. Uiteraard zal er sprake zijn van deelfases.
Na overleg met o.m. de nutsmaatschappijen en een
afvaardiging van de handelaarsbond is volgende
fasering uitgewerkt.

I. Fase 3a
1. Zeelaan tussen Jorisstraat en Kursaallaan
(uitgezonderd kruispunt met Kursaallaan) +
Boulognestraat:
- start nutsmaatschappijen na nieuwjaar 2014
- 1 maart tot zomer 2014: herinrichting bovenbouw
2. Kursaallaan
De nutsmaatschapijen werken ook vòòr de zomer in
de voetpaden.

II. Fase 3b
- start op 15 september 2014 in de Kursaallaan met
herinrichting van de bovenbouw + rioleringswerken
- start op 15 september 2014 in de Zeelaan
tussen Kursaallaan en rotonde De Poort door de
nutsmaatschappijen in de voetpaden (doorgaand
verkeer blijft mogelijk)
- de werken herinrichting bovenbouw worden
voortgezet vanuit de Kursaallaan richting Zeelaan tot
aan de rotonde De Poort.
Streefdatum einde der werken Pasen 2015.
Bovenstaande planning is uiteraard onder
voorbehoud van het weer. Tot het project behoort ook
een nieuwe openbare verlichting. De gevelarmaturen
worden vervangen en er komen nieuwe
sierarmaturen.
Met de opmaak van de eigenlijke plannen wordt
gewacht tot na de herinrichting van fase 2, die zal
geëvalueerd worden.

Afslag
Toekomstlaan
Dit project is een
samenwerkingsverband
(of een zogeheten
verbintenisdossier of
koepelmodule) tussen de
Administratie Wegen en Verkeer
en de gemeente Koksijde.
Na de sloping van diverse
gebouwen in de Toekomstlaan
(al een tijdje geleden
gebeurd) en in de Dorpsstraat
(weldra de buitenschoolse
kinderopvang de Speelplekke)
zal er ruimte vrijgekomen
zijn voor een bijkomende
afslag in de Toekomstlaan
(N330) naar Nieuwpoort.
Momenteel is het wachten op
de bouwvergunning. Als die er
is zal het dossier aanbesteed
worden. Pas na de volledige
aanbestedingsprocedure zal
de juiste uitvoeringsperiode
bepaald kunnen worden. Dan
is het vierde trimester van 2013
wellicht al aangebroken.

Bosquetiastraat in Koksijde
Vóór de winter kon de Bosquetiastraat in gebruik genomen worden, weliswaar op de onderste asfaltlaag.
De verdere werken zijn de beplanting en de eindlaag asfalt van zodra de temperatuur voldoende is.
De riooldeksels werden in de week van 22 april aangebracht. Daarna volgt de toplaag asfalt.

Persleiding
in Sint-Idesbald
Het doel van dit dossier is de optimalisatie van
de persleiding van het pompstation op de hoek
Myriamweg/Zeepannelaan (over de Strandlaan,
Kerkepanneweg, Christiaenlaan) tot de Koninklijke
Baan (ca. 600 m) om aan te sluiten aan de
collector (verzamelriool) die het afvalwater naar de
zuiveringsinstallatie in Wulpen geleidt. Langsheen
het traject van de nieuwe persleiding worden ook
bezinkputten voorzien om het hemelwater in de
ondergrond te laten infiltreren.
Aangezien Aquafin bouwheer is van dit project, is de
stand van zaken en planning sterk afhankelijk van
deze maatschappij. Daarom: gelieve de planning te
volgen via www.aquafin.be, klik dan rechts “werken
in uw gemeente”, selecteer links de gemeente en ga
naar de detailfiche.
Om de werken nog vòòr de zomer te kunnen
beëindigen, werd er geopteerd om ook vanaf de
Koninklijke Baan (richting startpunt) te werken.
Daardoor is de hinder wel groter.
Meer en actuele info:
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

Premies energiebesparing 2013
Zoals elk jaar veranderde er ook in 2013 weer een en ander op
vlak van subsidies voor energiebesparende maatregelen in de
woning. Surf naar www.energiesparen.be of bel gratis 1700 voor
een volledig overzicht en alle voorwaarden. De brochure Premies
en goedkope leningen voor energiebesparing in 2013 is gratis
verkrijgen in de bib en het gemeentehuis.
Belastingvermindering voor dakisolatie
Voor bestaande woningen blijft de
belastingvermindering 30% van de werken met een
maximum van 3.010 euro. Opgelet: sedert 1 januari
2013 is het belastingkrediet afgeschaft. Wie weinig
of geen belastingen betaalt, kan dus niet van deze
maatregel genieten.
Premies van Eandis bij bestaande woningen
- tussen 3 en 8 euro per m² bij plaatsing van
dakisolatie
- 6 euro per m² bij de na-isolatie van een
bestaande spouwmuur
- 15 euro per m² bij de na-isolatie van een
bestaande buitenmuur via de buitenzijde
- 6 euro per m² bij de plaatsing van vloerisolatie
- 12 euro per m² bij de vervanging van enkel glas
door 1,1 glas of beter
- 15 euro per m² bij de vervanging van enkel of
dubbel glas door 0,8 glas of beter
- premie bij de plaatsing van een zonneboiler
van 550 euro per m² (max. 2.750 euro, max. 50%
van de factuur, ook de voorwaarden zijn licht
gewijzigd)
- premie bij de plaatsing van een warmtepomp
(max. 1.700 euro)
De premies worden met 50% verhoogd voor
beschermde afnemers. Zij krijgen ook een
premie van 800 euro bij de vervanging van een
verouderde verwarmingsketel door een individuele
condensatieketel op aardgas of stookolie.
Premie van Eandis bij nieuwbouwwoningen
- premie voor woningen met een laag E-peil. Hoe
lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Containerpark
De wekelijkse sluitingsdagen van het containerpark
zijn zondag en maandag. Maar in mei is het
containerpark ook gesloten op woensdag 1 en
donderdag 9 mei.

Ecologische voetafdruk?
Bereken uw ecologische voetafdruk op http://
www.ecolife.be/bereken-je-ecologische-voetafdruk.
Engageer je tot een aantal acties om hem te
verkleinen.

Korting onroerende voorheffing voor verlaagd
E-peil bij nieuwbouwwoningen
Voor bouwaanvragen vanaf 2013 verhoogt de
korting op de onroerende voorheffing naar 50%
voor woningen met een E-peil van maximum E50
en 100% voor een E-peil van maximum E30, dit
gedurende vijf jaar.
Fotovoltaïsche zonne-installaties
De netbeheerder geeft voor fotovoltaïsche
installaties in dienst vanaf 2013 93 euro per
groenestroomcertificaat gedurende vijftien
jaar. U krijgt echter geen certificaat per 1.000
kWh die de installatie opwekt, maar per 1.000
kWh vermenigvuldigd met een zogenaamde
bandingsfactor (die elk half jaar wordt aangepast
(momenteel 0,23). De bedoeling is dat op vijftien
jaar tijd een minimum financieel rendement
van 5% gewaarborgd blijft. Met de huidige
bandingsfactor bedraagt de steun dus 21 euro per
1.000 kWh opgewekte stroom. Vanaf 2013 rekent
de netbeheerder ook forfaitaire netkosten aan voor
alle fotovoltaïsche installaties kleiner dan 10 kW met
terugdraaiende teller. Wie dat wenst kan ook kiezen
voor de installatie van een aangepaste meter. Wie
het merendeel van de opgewekte stroom meteen
zelf verbruikt, is voordeliger af met een aangepaste
meter in plaats van het forfaitaire bedrag.

Actie
winkeltas
De winnaar van de
actie boodschappentas
voor de maand is de h.
Willy Dhont uit Koksijde.
Willy wint een aantal
aankoopbonnen bij
plaatselijke handelaars!

Week van de Zee 2013 – Natuurlijk!

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, de dienst
Toerisme, het bezoekerscentrum Doornpanne
en het Duinenhuis Koksijde plaatsen nog tot
12 mei de zee centraal tijdens een lange
Week van de Zee. Een uitgebreid programma
verrast de scholen. Tijdens de weekends
krijgt iedereen de kans om de zee te (her)
ontdekken tijdens een actieve mix van
activiteiten.

Vogelsymfonie - Zaterdag 4 mei, van 7 tot 9 u.

Met de gids op zoek naar vogelzang in de ochtend.
Verrekijker en laarzen meebrengen.
Locatie en info: IWVA, Bezoekerscentrum
De Doornpanne, T 058 533 833, info@iwva.be,
www.iwva.be

Demonstratie Garnaalkruien met de
Spanjaardbank -

Zaterdag 4 mei van 14.15 tot 15.45 u.
Met natuurgids. Om 15.45 u. worden de garnalen
gekookt. Laarzen aanbevolen.
Locatie: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst Toerisme
(horloge)
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, E
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Kruidenwandeling: geneeskracht in de
Noordduinen -

Zaterdag 4 mei, van 14.30 tot 16.30 u.
Met een herborist typische flora en kruiden zoeken
in de Noordduinen.
Afspraak: J. Van Buggenhoutlaan (Zuid-Abdijmolen)
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Met de paardenkar langs de vloedlijn -

Zaterdag 4 en zondag 5 mei, van 13.30 tot 17.30 u.,
doorlopend
Bij slecht weer blijft de paardenkar (max. 8 personen)
op stal en wordt de huifkar ingezet (30 personen),
start aan de dienst Toerisme. Afspraak bij mooi
weer op het strand bij de horloge Koksijde-Bad.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Strand- en duinenwandeling -

Zondag 5 mei van 14 tot 16 u.
Ontdek de fauna en flora van de Schipgatduinen
tot op het dakterras van het Duinenhuis.
Afspraak: parking Elisabethplein (einde Zeedijk
Koksijde-Bad)
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Demonstratie Garnaalkruien met de
Spanjaardbank -

Zondag 5 mei, van 15.45 tot 17.15 u.
Om 17.15 u. worden de garnalen gekookt voor het
publiek. Vergeet je laarzen niet.
Afspraak: Sint-Idesbald op het strand bij de horloge
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Vroege ochtendwandeling met ontbijt -

Zaterdag 11 mei, om 05.30 u.
Stevige wandeling, luisteren naar andere vroege
vogels, genieten van de zonsopgang. Met natuurgids.
Nadien stevig ontbijt in het Duinenhuis.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7
Info en inschrijven (5 euro): T 058 52 48 17,
duinenhuis@koksijde.be, www.duinenhuis.koksijde.be

Tentoonstelling Schone slapers -

Tot zondag 16 juni
Expo in het bezoekerscentrum De Doornpanne over
slapen bij mens en dier. Leuke activiteiten.
Zoektocht voor kinderen.
Afspraak: Bezoekerscentrum De Doornpanne Doornpannestraat 2
Info: T 058 533 833, info@iwva.be, www.iwva.be

Info Week van de Zee
De volledige aanbodfolder te bekomen bij dienst Toerisme, dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
Duinenhuis Koksijde of via www.weekvandezee.be.

Ecotuinteam
zoekt siertuinen
Ecologisch tuinieren is in. Een ecologische tuin schenkt
vogels, insecten, amfibieën, egeltjes…: een plek waar ze
zich beschermd voelen, voedsel vinden en zich kunnen
voortplanten. Het is géén wilde tuin waar alles over je hoofd
groeit en je voortdurend moet snoeien. Integendeel, door
de juiste plant op de juiste plaats te zetten, is er net minder
snoeiwerk en groenafval. Zo creëer je plaats en voedsel voor
de dieren in de tuin.
Wens je persoonlijke ondersteuning om je tuin eco-vriendelijk
te maken? Schrijf je in bij het ecotuinteam. Dat is een groep
mensen die een zestal keer samenkomen, telkens in de tuin
van een deelnemer, om onder begeleiding de principes van
de ecologische siertuin te leren kennen én om te zetten in de
praktijk. De milieudienst zoekt minstens 6 gezinnen en gaat
dan van start op afgesproken data.
Info: inschrijven tot 30 mei via milieu@koksijde.be. Deelname
is gratis, mede dankzij de steun van de provincie WestVlaanderen.

Dag van het Park
De Dag van het Park vindt plaats op zondag 26 mei
rondom de Duinenabdij. Een duinenweide is er al enkele
jaren in beheer door Natuurpunt Westkust. Met de kudde
schapen en een aanplant van oude kweekrassen van
fruitbomen herleeft het terrein. Het thema deze keer is
“Investeer in groen, winst verzekerd!”. Investeren in groen
rendeert altijd. Het Agentschap voor Natuur en Bos
bracht in een wetenschappelijk rapport alle voordelen
van groen in kaart en de oogst is indrukwekkend. Groen
maakt gezonder, gelukkiger, rijker en zelfs socialer!
Afspraak op zondag 26 mei om 10 u. aan de ingang
van het abdijmuseum. Met Natuurpunt Westkust naar de duinenweide om er de planten en kruiden te
ontdekken. Nadien in het park op zoek naar sporen van de eikelmuis (doelsoort in het gebied) en andere
kleine zoogdieren.
Info: milieu@koksijde.be, T 058 53 34 39.

Let op het bandenlabel
Het bandenlabel geeft informatie over de rolweerstand.
Dit beïnvloedt uw brandstofverbruik. De meest zuinige
banden krijgen op het label een A-score (groen balkje), de
minst zuinige een G-score (rood balkje).Het verschil tussen
klasse A en G is groot: wie kiest voor A-banden kan tot 10%
besparen op zijn brandstofkosten.
Hoe beter de grip op nat wegdek, hoe korter de remafstand. Ook dit kenmerk wordt op het bandenlabel
uitgedrukt van A tot G (A beste grip, G slechtste grip). Als op een natte weg wordt geremd vanaf een
snelheid van 80 km/h, staat een wagen op A-banden 18 m eerder stil dan diezelfde wagen op G-banden.
Vanaf snelheden boven de 40 à 50 km/h zijn de banden de belangrijkste geluidsbron van een
personenwagen. Het label geeft door middel van drie streepjes aan hoeveel geluid de band buiten de
auto maakt. Hoe minder streepjes, hoe stiller. De stilste categorie (één streepje ) is 3 tot 6 dB stiller dan de
lawaaierigste groep.

Workshops in ‘t Duinenhuis
Duurzaam koken
In het kader van de Bioweek pakt ’t Duinenhuis uit met
twee culinaire workshops op dinsdag 4 juni van 19 tot 22
u. en op woensdag 5 juni van 10 tot 13 u. Ga in de nieuwe
keukenblok van ’t Duinenhuis aan de slag met biologische
en fairtrade ingrediënten. Bereid een soep, een vegetarisch
hoofdmenu en een passend dessert. De recepten zijn
gemakkelijk in te passen in de dagdagelijkse keuken van
gezinnen met kinderen. Deze activiteit is zowel geschikt voor
beginners als voor mensen met ervaring. Breng een schort,
mesje en snijplank mee.
Lesgever is Peter Vandermeersch van de Vegetarische
Kookschool en Traiteurdienst de Zonnekeuken.
Prijs 7,50 euro (de maaltijd met bio-ingrediënten inbegrepen).
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.
Voor beide sessies telkens max. 15 deelnemers.

Macrofotografie
Natuurfotografen Tom Linster en Koen De Buck leggen uit
wat macrofotografie is, welke hardware er bestaat en waar je
moet op letten bij het instellen van het toestel. Praktische tips.
Sprekende voorbeeldfoto’s. Op zaterdag naar het veld om
de theorie in de praktijk om te zetten. Op woensdag 22 mei
van 19.30 tot 22 u., en op zaterdag 25 mei van 8 tot 13 u.
Org.: i.s.m. CVN, kostprijs 75 euro pp, inschrijven via Ann
D’heedene T 050 82 57 26 of ann.dheedene@c-v-n.be,
max 16 deelnemers.

Vroege-ochtendwandeling met ontbijt
Zie artikel op bl. 19.

Koksijdse scholen maken “Kunst uit de kraan“
645 Vlaamse scholen gingen de uitdaging
aan om op Wereldwaterdag enkel
kraantjeswater te drinken. Dat betekent:
minder verpakkingsafval, een verlaagde
CO2-uitstoot én het plezier van gezond,
milieuvriendelijk en goedkoop water drinken.
Vier Koksijdse scholen gingen nog een
stap verder en engageerden zich o.a. om
een kunstwerk te maken als statement. Het
resultaat mag gezien worden!
Drie klassen van de gemeentelijke basisschool
Koksijde maakten met kunstenaar Martine
Hennebel een waterbad. De gemeenteschool
van Oostduinkerke en kunstenaar Jenny Reynaert creëerden een vijver en een regenboog waarin
boodschappen over water werden gehangen.
De vrije basisschool De Ark van Koksijde en kunstenaars Ingrid Seynaeve en Yvette Vermote maakten een
verhaal van een waterdruppel op reis waarin ervaringen van de wolk en de ijsblok aan bod kwamen.
De vrije basisschool en kunstenaar Ann Devloo-Delva van Oostduinkerke maakten een spuitende kraan
waaruit figuren te voorschijn komen die dankzij water leven.
De IWVA die in Koksijde het lekker kraantjeswater levert, beloonde de scholen met een embleem om naast de
schoolpoort te hangen. Alle werken staan opgesteld in het Duinenhuis (Bettystraat 7). Vrije toegang tijdens de
schoolvakanties: van maandag tot vrijdag (niet op feestdagen) van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.

Klimmen op het strand!

In april werden op de stranden
drie klimconstructies geplaatst,
netjes verdeeld over de drie centra
Sint-Idesbald, Koksijde-Bad en
Oostduinkerke-Bad. De drie klimnetten
zullen een echte trekpleister worden
voor families, gezinnen, kinderen. Op
elk klimnet kunnen tot zestig kinderen
tegelijk spelen. Om de pret compleet
te maken heeft elk ruimtenet ook nog
een glijbaan. Een ideale plek om met
het gezin naar toe te trekken. Ze bieden
dus extra speelwaarde op het strand.
De plaatsing van de klimconstructies
was mogelijk met de financiële steun
van de provincie West-Vlaanderen en
van de Vlaamse overheid, Toerisme
Vlaanderen, in het kader van het
Impulsprogramma Kust. Op maandag
8 april werden de klimconstructies door
schepenen en de medewerkers van de
jeugddienst voor open verklaard!
Info: Thierry Boonefaes, T 058 53 34 44,
jocdepit@koksijde.be.

Compostnamiddag
Hou zaterdag 15 juni vrij in de agenda voor de
jaarlijkse compostnamiddag. Op de demoplaats
thuiscomposteren (gemeentelijk containerpark in
Koksijde-Dorp) komt een heuse activiteitenbeurs rond
ecologisch tuinieren. Natuurgidsen en compostmeesters
schaven er je praktische kennis bij. Leer er minimoestuinieren op 1 m² en werken met speciale voegenkrabbers,
de motorzeis met draad- of borstelknop en de onkruidbrander.
Laat je verleiden door de kruidenheks. Leer écht thuiscomposteren in vaten
en bakken. Voor kinderen zijn er eigen activiteiten op maat. Het volledige
programma staat in de volgende Tij-dingen.
Organisatie: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling met de steun van de
Vlaamse Overheid.
Info: T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Opendeur bij Vrienden der Blinden
Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden in de Hendrik Noterdaemestraat organiseert op
zaterdag 1 juni vanaf 14 u. zijn jaarlijkse opendeur. Men kan er de kennels en andere infrastructuur
bezichtigen. Doorlopend zullen er demonstraties met blindengeleidehonden gegeven worden. Er zijn
standen ten voordele van Licht in het Duister Rwanda en een stand met hulpmiddelen voor personen met
een visuele handicap.
Optredens zijn er van Jan Parent met dochter, en van Gunter Van Den Troost met Mai-Li. Verder drank, hapjes,
tombola. Ook frietjes met stoofvlees of balletjes in tomatensaus voor 12,5 euro pp. Tot 20 mei overschrijven
op rek. nr. BE70 8601 1656 9225 met vermelding van uw keuze.
Te voet naar Compostella
Sylvain Cloudts en Thérèse Sterckx uit Koksijde vertrekken op maandag 20 mei voor een tocht van 2.300 km
naar Santiago de Compostella. Deze “caminards” wagen deze onderneming ten voordele van de Vrienden
der Blinden die nood hebben aan een nieuwe verblijfsschuur voor de blindengeleidehonden. Men kan hun
tocht sponsoren per km. Alle info (o.a. dagboek) op www.bloggen.be/sylvain1000.
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Koksijde Golf ter Hille

Feestelijke opening van
de short course Hazebeek!
In het logboek van Koksijde Golf ter Hille heeft onze
gemeente op zaterdag 13 en zondag 14 april 2013 in
gouden letters een nieuwe bladzijde geschreven ter
gelegenheid van de officiële opening van de short
course Hazebeek! Deze baan van 9 holes is sindsdien
open voor de golfspeler wat op zondag meteen al
resulteerde in een eerste wedstrijd! Tegelijk brachten
lange slierten liefhebbers en nieuwsgierigen anderhalve
dag lang een bezoek aan de toegankelijke delen van
het nieuwe golfmekka van de Westkust.

Zeven maanden en een week na de opening van de
golfacademie (driving range) is als 2de fase thans ook
de short course Hazebeek voltooid en geopend. Deze
westelijk gelegen deelbaan beslaat ca. een vijfde van
het totale domein, telt 9 holes en is 1.790 m lang (par 31).
De Hazebeekcourse is toegankelijk voor elke speler die
een golfvaardigheidsbewijs heeft. Beginnende spelers
krijgen daar de kans om hun spel te ontwikkelen om
later toegang te krijgen tot de veel meer eisende
championship course (Langeleedcourse, 18 holes, par
72). Elke hole van de short course telt vier afslagplaatsen,
twee voor de heren en twee voor de dames.
De volgende stappen van het project zijn de voltooiing
van het clubhuis in het voorjaar 2014, en de opening van
de championschip course omstreeks Pasen 2014!

Na het knippen van het lint door burgemeester
Marc Vanden Bussche even ter plaatse rust voor een
algemeen overzichtsbeeld van de openingsplechtigheid!

Het officiële mededelingsbord van Koksijde Golf ter
Hille met vermelding van de instanties en zaken die de
9 holes van de Hazebeekcourse sponsoren.

De eerste balletjes op de short course worden geslagen
door ondervoorzitter Philip Cammaert van de golfclub
Koksijde Golf ter Hille. In het midden rechtstaand wacht
Philippe Beauduin, captain van de golfclub, geduldig tot
hij zijn naamgenoot mag aflossen…
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Golfinitiatie voor lagere schoolkinderen
Jong geleerd is oud gedaan zegt het
bekende Vlaamse spreekwoord! Dat geldt
zeker ook voor de golfsport. Nu Koksijde
over een van de mooiste golfterreinen van
Vlaanderen beschikt, ligt het uiteraard voor
de hand dat ook de jonge jeugd kansen
krijgt om met de golfsport kennis te maken.
Vandaar dat het golfmanagement alle
kinderen van alle 5de en 6de leerjaren
van alle Koksijdse basisscholen de
gelegenheid biedt om zich de specifieke
golfvaardigheden eigen te maken. Dat
gebeurt tijdens een twee uur durende
opleiding onder het deskundig oog van een
golfpro. Aan de driving range konden de
kinderen eerst de bijzondere slagtechniek
oefenen en uitproberen of ze de bijzondere
swing in huis hebben. Daarna ging het naar
de short course waar ze één voor één een balletje in de hole mochten putten. Het dient gezegd: er schuilt
blijkbaar heel wat jong golftalent onder de Koksijdse kids! Ook schepen Lander Van Hove van Jeugd kon dit
tot zijn genoegen volmondig beamen tijdens de demo’s door de kinderen van De Leerwijzer. De golfinitiaties
begonnen in april en worden ook nog in mei een tijdje voortgezet. Het is de bedoeling om dit initiatief elk
jaar in de lente te herhalen.

Onder het motto Een koers om te beminnen, niet om te
winnen vindt op vrijdag 7 juni de 2e Grote Prijs Witte Burg
plaats, een dorpskoers voor wielertoeristen. Het betreft een
criterium van 40 km op een afgesloten omloop van 2 km
op het domein Witte Burg. De deelnemers moeten inwoner
zijn van Koksijde of lid zijn van volgende wielerclubs: Coxy
Cycling, De Meeuw, Onshore Oostduinkerke, Octopus of
WTC Oostduinkerke.
Enkel wielertoeristen worden toegelaten, géén renners met
een licentie. Inschrijven vanaf 15 u. Iedere renner kan de
wedstrijd volledig uitrijden. Er zijn vier reeksen: kinderen
(start om 16.15 u., 5 ronden), dames (17 u., 10 ronden),
heren 2 (18.15 u.) en heren 1 (19.30 u.). Er is een prijs per
leeftijdscategorie, en een prijs van de schepen van Sport.
Pintjes en barbecue!
Gelegenheidsadres: Witte Burg 92 in Oostduinkerke

Eet meer fruit!
Op zaterdag 13 april vond in Oostduinkerke de start
plaats van de VTM-actie Let’s get fit om de Vlamingen
een gezondere levensstijl aan te meten. Blikvangers
waren de veertien geurende en kleurrijke fruittorens die
de handelaarsbond van Oostduinkerke-Dorp voor de
gelegenheid op het Astridplein hadden opgebouwd. Het
hoeft geen betoog dat deze originele vondst kon rekenen
op de grijpgrage belangstelling van de honderden
wandelaars die met extra energie de wandeltochten van
5 of 10 km onder de schoenen schoven..!

Rena Schild/Shutterstock.com

2de Grote Prijs Witte Burg

Fitheidstest
en sportelrally
14de Petanquetornooi
voor senioren
Op donderdag 23 mei organiseert de sportdienst in
de petanquehal Bolledroom voor de 14de keer het
recreatief petanquetornooi voor senioren. Start om 14
u. Er wordt met vaste tripletten gespeeld.
Alle deelnemers ontvangen een aandenken,
deelnemen is gratis.
Inschrijven bij de sportdienst tot 15 mei.

Wilt u weten hoe het met uw algemene conditie
gesteld is, dan kan u dat laten testen door de
sportdienst i.s.m. het sportelteam op vrijdag 7
juni van 9 tot 12 of van 13 tot 16 u. in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke.
Het programma vermeldt: gezamenlijke
opwarming, lichaamsmetingen, motorische
tests en de Bloso-wandeltest, gezondheidsrally
(wandelquiztocht van ongeveer 2,5 km),
feedback over algemene conditie, bewegingsen voedingstips.
De test duurt 3 uur: van 9 tot 12 u. of van 13 tot
16 u. Deelnameprijs: 1,50 euro, voorinschrijving
verplicht!
Info en inschrijvingen: sportdienst Koksijde,
Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke – 058 53 20 01.

Zomersportkampen
In juli organiseren de sportdienst en sportraad van
Koksijde twee zomersportkampen in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke voor kinderen van het
derde tot het zesde leerjaar. Ook de kinderen die
overgaan van het tweede naar het derde leerjaar en
van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar
kunnen deelnemen.
Sportkamp 1: van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juli /
Sportkamp 2: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli
(niet op 11 juli).
Op het programma: strand-, water- en omnisporten zoals golfsurfen, beachtennis, vlottentocht, Sportkriebels
te Jabbeke, beachsoccer, rafttocht, windsurfen en nog veel meer.
Elke dag krijgt iedereen een drankje en op het einde van de week ontvangt elke deelnemer een T-shirt.
Deelnemen kost 44 euro per deelnemer per kamp (verzekering, vervoer en sportmateriaal inbegrepen).
Elke deelnemer dient vóór aanvang van het kamp een kopie van het zwembrevet van minstens 50 meter
aan de sportdienst te bezorgen.
Inschrijven: sportdienst (Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be). Betalen enkel
via overschrijving op rek. nr. 142-0651613-89 van de sportraad-sportkampen met vermelding “naam en
voornaam deelnemer + zomersportkamp 1 en/of 2”.
Info: Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01 of www.sport.koksijde.be

Sport overdag

Minivoetbaltornooi

Het programma Sport overdag in de sporthal van
Koksijde-Dorp loopt nog tot en met 31 mei. Elke
vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties) kunnen
dames en heren zich sportief uitleven tijdens
de lessen conditiegymnastiek (10.30 tot 11.30
u.), tennis (13.45 tot 14.45 u.), tafeltennis (13.45
tot 15.45 u.) en badminton (14.45 tot 15.45 u.).
Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of namiddag,
sportmateriaal en verzekering inbegrepen.

In 2013 organiseert de sportdienst weer het
minivoetbaltornooi voor het lager onderwijs.
Het tornooi voor de derde graad vindt plaats
op woensdag 22 mei om 13.30 u. in de
sporthal Hazebeek. Elke ploeg telt 5 spelers en
maximaal 3 reserves. Zowel jongens als meisjes
kunnen deelnemen. Elke school kan via de
schoolsportgangmaker onbeperkt ploegen
inschrijven.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Decupere-Lefever
Zaterdag 16 maart was een gezellige feestdag voor het echtpaar Ivan Decupere (°Boezinge) en Jeannine
Lefever (°Poelkapelle) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Langemark, 23
februari 1963). De jubilarissen waren zaakvoerders van het bedrijf Decoratie Decupere in Boezinge. Ze
hebben twee zonen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Cloet-Seys
Camiel Cloet (°Ramskapelle) en
Agnes Seys (°Kortrijk) beleefden het
geluk op zaterdag 30 maart de 65ste
huwelijksverjaardag (Diksmuide, 31
maart 1948) of briljanten bruiloftsfeest
te kunnen vieren! Camiel was griffier
bij de rechtbank van eerste aanleg
in Veurne en hoofdgriffier van het
vredegerecht in Diksmuide.

Echtpaar Ockerman-Cobert
Diamanten palmen waren er op zaterdag 6 april voor de echtgenoten Robert Ockerman (°Deurne) en
Emma Cobert (°Adegem) die huwden op 19 maart 1953 in Leupegem. Robert was onderwijzer aan het
college van Oudenaarde. Emma was regentes snit en naad. Ze hebben twee kinderen, tien kleinkinderen en
vijf achterkleinkinderen.

Echtpaar
Lallemand-Lambert
Willy Lallemand (°Jemappes) en
Gisèle Lambert (°Ukkel) vierden
op zaterdag 6 april hun gouden
bruiloftsfeest. Ze huwden vijftig
jaar geleden op 6 april 1963 in
Ukkel. Willy was directeur van een
ASLK-agentschap in Hyon bij
Bergen. Ze hebben twee dochters.

Echtpaar VandenbergheWackenier
Een tweede briljanten feest in
dit meinummer vond plaats
op zaterdag 13 april voor het
echtpaar Robert Vandenberghe
(°Steenkerke) en Céline
Wackenier (°Alveringem). Robert
was vlashandelaar, tuinaanlegger,
verkoper van sproeistoffen en
agent van de suikerfabriek. Céline
hielp in de zaak. Ze hebben vier
kinderen, tien kleinkinderen en
veertien achterkleinkinderen.

Echtpaar Vandewoude-Lahousse
Op zaterdag 13 april was het ook de beurt aan het echtpaar Roger Vandewoude (°Oostduinkerke) en
Maria Lahousse (°Zedelgem) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden
op 11 april 1953 in Oostduinkerke. Roger verdiende de kost als timmerman in loonverband, o.a. bij het bedrijf
Stibo in De Panne. De jubilarissen hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Echtpaar Jacobs-Bellinckx
Nog op zaterdag 13 april waren
er gouden palmen voor de
echtgenoten Jean Jacobs
(°Borgerhout) en Olga Bellinckx
(°Mortsel) die 50 jaar geleden, op
9 april 1963, huwden in Antwerpen.
Jean werkte bij Unilever, van
bediende tot afdelingsdirecteur,
Olga was kleuteronderwijzeres in de
Antwerpse stadsscholen. Ze hebben
een zoon en een kleinkind.

De voorbije maand in woord en beeld
Het eerste weekend van de lente staat bij veel surfers al enkele
jaren rood aangestipt in de agenda. Dan vindt namelijk de
wereldwijde strandopruimactie van de Surfrider Foundation
plaats. Vijftien Vlaamse kustsurfclubs brachten bijna 1.000
vrijwilligers op de been. Zij verzamelden in Siberisch weer
6.000 kg afval langs 40 km strand. Surfclub Windekind uit
Oostduinkerke kon voor het derde jaar op rij het grootste
aantal deelnemers motiveren. “Wat we op het strand vinden
is slechts het topje van de ijsberg”, vertelt Filip Loosvelt van
Windekind. “Het merendeel van het plastic afval valt uiteen
in microplastics en belandt op de zeebodem”. Er wordt dan
ook stilaan nagedacht over een verbod op niet-recycleerbaar
plastic. Ook de gemeenteraad en milieuraad van Koksijde
ondertekenden recent een resolutie tegen wegwerpplastics.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Koksijde beheert het betalend openbaar parkeren in de kernen,
de zwembaden en in de toekomst ook Koksijde Golf ter Hille. Op de foto het bestuur van het AGB met vlnr
zittend Gerard Vandenbroucke, schepen Albert Serpieters, Philip Cammaert, burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepen Stéphanie Anseeuw, Luc Deltombe en Bieke Dalle. Achteraan vlnr Christophe Bakeroot,
Rita Gantois, Inge Vandekeere, Greet Verhaeghe, Frédéric Devos, secretaris Frederick Vens, Jean Marie Dewulf,
Henk Ghyselen en Paul Casselman.
In deze nieuwe legislatuur starten de
nieuwe gemeentelijke adviesraden een
voor een hun werking. Dat geldt ook
voor de cultuurraad waarvan de raad
van bestuur als volgt samengesteld is:
vlnr zittend diensthoofd Cultuur Nathalie
Martens (secretaris), afdelingshoofd
Cultuur en Jeugd Ann-Sofie Beun, eerste
schepen Jan Loones, voorzitter Chris
Bailleul, ondervoorzitter Jan Hollevoet
en penningmeester Marie-Thérèse
Meulebrouck. Middenrij Tonia Haan,
Nancy Rombouts, Jacqueline Braem,
Gerda Van den Steen en Bie Loones.
Achteraan Jan Dieusaert, Rik Stekelorum
en Alfred Penel. Volgende bestuursleden
waren verontschuldigd: Erna Delancker,
Katrien D’Haveloose, Karine Plaetevoet en
Jan Van Cauwenberghe.

Op vrijdag 22 maart vond de voorstelling plaats
van een nieuw Koksijds boek, nl. Karel Loppens.
Gedenkboek voor een pionier aan de Westkust,
geschreven door eregemeentesecretaris Freddy
Beun. In dit boek heeft de auteur de figuur van
Karel Loppens “vanonder het stof” gehaald
om hem de juiste plaats toe te kennen die hij
aan onze Westkust verdient. Karel Loppens was
archeoloog en historicus aan de Westkust, en
bovendien ook hydro-bioloog. Deze mooie
uitgave, met harde kaft en ca. 150 blz., is
rijk geïllustreerd met een 200-tal zeldzame
kleurenfoto’s. Het boek kost 35 euro, over te
schrijven op rek. nr. BE56 0910 0022 9088 van
gemeentebestuur Koksijde met vermelding “boek
Karel Loppens ….. ex.” Ook te koop in de dienst
Toerisme.

De opbrengst van het Bal van de
Burgemeester en van het Bestuur
wordt elk jaar aan een vereniging
van de gemeente of aan een goed
doel geschonken. Deze keer is de
Vriendenkring van de Brandweer de
uitverkorene. Het jaarlijkse bal eind
september vorig jaar bracht de ronde
som op van 3.105 euro, bedrag dat
door burgemeester Marc Vanden
Bussche en schepen Stéphanie Anseeuw
overhandigd werd aan Kristof Dorné,
kapitein-dienstchef van de brandweer
Koksijde-Oostduinkerke.

De gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke beëindigde zijn verkeersactie “Het lichtje van de week”.
Op een ludieke manier stimuleert de werkgroep Verkeer de leerlingen elk jaar om het verkeershesje te
dragen tijdens het woon- en wegverkeer en verplicht tijdens een rit met de schoolbus. Dit schooljaar werd
wekelijks een leerling gekozen die dit voorbeeldig deed. Als geschenk kreeg hij/zij een flashlampje en
mocht zich terecht “Het lichtje van de week” noemen. Donderdag 28 maart mochten die leerlingen nog
even in de schijnwerpers staan in aanwezigheid van schepen van Onderwijs Lander Van Hove,
leden van de werkgroep Verkeer, leden van de ouderraad-vriendenkring en leraren!

Op vrijdag 5 april werd op de parking achter het gemeentehuis van Oostduinkerke de eerste
streekproducenten- of boerenmarkt officieel geopend in aanwezigheid van de schepenen Jan
Loones, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens en Lander Van Hove. Belleman Marc, enkele raadsleden,
bestuursleden van de handelaarsbond Rond ’t Anker en van het feestcomité Oostduinkerke-Dorp ontbraken
evenmin op het appel. Deze eerste boerenmarkt kende heel veel belangstelling! Voortaan elke vrijdag tot
eind september van 13 tot 17 u.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Liliane Verstrynge - 77 jaar

Henri Weyne - Brugge, 1 maart

Endre Uszkai en Marie-Thérèse
Huyghe, beiden uit Koksijde

Jean Debruyn - 83 jaar

Charles De Smet - Gent, 8 maart

Maton Jaak en Marijke
Lannoye Marijke, beiden uit

Noë Nazare - Gent, 8 maart
zoon van Rubi en van Isabelle
Grambras uit Koksijde

Wim Supeley en Fien Van den
Bogaert, beiden uit Koksijde

jaar weduwe van Albert De Letter
Irène Wannyn - 85 jaar
Maurits Lycke - 73 jaar
echtgenoot van Jenny Meyers
Louisa Cuylaerts - 94 jaar
weduwe van Ludovicus Verheyen.
Noël Poulin - 72 jaar
echtgenoot van Marie Bracke.
Lode Denturck - 56 jaar
weduwnaar van Brigitte Pauwels
Paulette Pontegnie - 76 jaar
Etienne Laurens - 69 jaar
echtgenoot van Nicole Surkyn
Herman Schelstraete - 78 jaar
Georgette Martin - 93 jaar
Charles Nevejans - 88 jaar
Echtgenoot van Marie-Louise Gueur
(huisarts in Oostduinkerke van 1951
tot 1985)
Willy Franchet - 82 jaar
echtgenoot van Ghislaine Van
Pachterbeke
Pieter van Wijk - 92 jaar
weduwnaar van Julia Schoonjans
Margeurite Delanghe - 88 jaar
weduwe van Leopold Legein
Michel Bouchart - 66 jaar
echtgenoot van Paulette Canipel
Magdalena De Craene - 94 jaar
weduwe van André Vanoverbeke
Christiana De Munter - 74 jaar
weduwe van Leon De Moor
Marie Vermoote - 77 jaar
echtgenote van Gilbert Saelens
Bernice Vande Vyver - 76 jaar
weduwe van Georges Durie
Godelieve Deleu - 92 jaar
weduwe van Andreas Delporte

zoon van Gino en Karolien Lafaut uit
Oostduinkerke

zoon van Kristof en Anne-Sofie Beckx
uit Oostduinkerke

Zoë Aspeslagh - Veurne, 10 maart
dochter van Kris en van Kim Van
Nieuwenhuyse uit Koksijde

Lola Lowagie - Veurne, 12 maart
dochter van Boudewijn en Lore
Dezutter uit Koksijde
Sophia Mortier

Veldhoven (Nl), 1 maart
dochter van Mortier Kris en van
Thongsongkrit Morakot uit Koksijde

Valentine Vandecasteele

Ieper, 5 maart
dochter van Wim en van Natacha
Planckaert uit Koksijde

Célia Staelens - Veurne, 12 maart

dochter van Michel en van Chantal
Coomans uit Koksijde

Féline Gistelinck

Veurne, 12 maart
dochter van Dempsy en van Tessa
Bentein uit Oostduinkerke

Fatoumata Diallo

Brugge, 22 maart
dochter van Mamadou en van
Diaraye Bah uit Oostduinkerke

Ellis Traisnel - Veurne, 1 april
dochter van Xavier en van Imke
Germonpré uit Oostduinkerke

(16 maart)

Koksijde (16 maart)

(22 maart)

Ivan Lycke en Nadine Piron,
beiden uit Koksijde (29 maart)

Pierre Vancrutsen en Rebecca
Dewagtere, beiden uit Koksijde

(9 april)

OVERLIJDENS
Jean Maekelberg - 80 jaar

echtgenoot van Georgette Scharley

Agnès Billiouw - 89 jaar

echtgenote van Rochus Vandooren

Bernard Gèles - 88 jaar

echtgenoot van Henriette Perrot

Robert Hiele - 87 jaar

weduwnaar van Germaine Louwie

Jan Van den Brande - 74 jaar

echtgenoot van Liliane Bogaerts

Elisabeht Plaetevoet - 97 jaar
weduwe van Remigius Bots

Roswita Nowak - 67 jaar

echtgenote van Miroslav Teljega
Rina Magris - 63 jaar
Eveline Claeys - 62 jaar
echtgenote van Bernard
Vanderghote
Luc Van den Steen - 65 jaar
echtgenoot van Iliane Redant
Liliane Claes - 86 jaar
echtgenote van Gerard Van
Cauwenberge

echtgenote van Robert Steyaert
echtgenoot van Anny Falsté

Philippine Van Buggenhoud - 92

Het swingt, schuurt en zweept op

Score Man: muzikaal avontuur!
Score Man is het nieuw groot orkest van El Tattoo Del Tigreoprichter Thomas De Prins. Het speelt met klanken. Soms in
gevecht, dan weer met een knipoog naar de nostalgische
bigbandtraditie. Muzikanten uit tal van sterke formaties zoals
El tattoo del Tigre, Think of One, Lady Lynn, Dez Mona… spelen
voor het eerst samen in een zeer grensoverschrijdende
authentieke combinatie.
Ze spelen samen klassieke muziek, swing, trashrock, ‘exotica’ in
een strak maar ook tegelijk expressionistisch arrangement. De
Prins (van o.a. Internationals, The New Radio Kings,...) leidt zijn
band als een echte dirigent, met de typische pork pie hat van
Thelonious Monk op zijn hoofd. Een ode aan de groten maar
ook tevens een impulsief en wild muzikaal experiment.
Vanuit zijn achtergrond als componist en arrangeur zet
Thomas De Prins zijn voorliefde voor uiterst verfijnde orkestrale
filmmuziek, taaie garagerock en blues op papier. Score Man
vormt een 20-koppige reus met een voet in de roots, de andere
in de avant-garde...
Hoe goed je het ook probeert te beschrijven, de muziek van
Score Man moet je echt hóren. Neem een kijkje op www.
casinokoksijde en bekijk het filmpje van Score Man.
Score Man speelt de pannen van het dak op vrijdag 3 mei
om 20 u. Tickets kosten 12 / 10,50 / 9 euro. Bestellen op www.
casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Klassiek op Zondag sluit af in schoonheid

Revue Blanche
Het cultureel seizoen 2012-2013 zit er weer bijna op en dus is ook de Klassiek Op Zondag-reeks weer aan
z’n laatste concert toe. Afsluiten doet het c.c. CasinoKoksijde in schoonheid met het jonge ensemble
Revue Blanche dat in “Folk Songs” op zoek gaat naar kleur, schoonheid en emotie over de grenzen van de
stijlperiodes heen. Op zondag 12 mei om 11 u. in het stemmige kader van de Abdijhoeve Ten Bogaerde.
In 2010 besloten 4 jonge Brusselaars met gelijkgestemde muzikale ideeën een nieuw kamermuziekensemble
op te richten. Zij lieten zich inspireren door de niet voor de hand liggende combinatie van altviool, harp, fluit
en zang, met de vele kansen en uitdagingen die deze bezetting in zich draagt. Het ensemble kreeg de naam
Revue Blanche, verwijzend naar het gelijknamige literaire en artistieke tijdschrift dat werd uitgegeven aan het
einde van de 19de eeuw door toonaangevende politici en kunstenaars zoals Debussy, Proust en ToulouseLautrec.
Heel wat klassieke componisten lieten
zich inspireren door volksmuziek of
arrangeerden volksliederen. Revue
Blanche laat u in het programma Folk
Songs genieten van composities van
Ravel, De Falla, Ibert en Berio. Zij weten elk
op hun manier de geest en ziel van een
volk te verklanken. De jonge beloftevolle
componist Frederick Neyrinck schreef
speciaal voor dit programma een
eigentijds Belgisch werk, gebaseerd op
Les Fables de La Fontaine, dat aansluit bij
dit thema.
Het concert start om 11 u. en tickets
kosten 12 of 6 euro (-26 jaar). Bestellen op
www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Internationaal Orgelfestival Koksijde 2013

Uniek concert door Cindy Castillo
In het kader van het Internationaal Orgelfestival
Koksijde 2013 brengt de Belgische organiste Cindy
Castillo op Pinksterzondag 19 mei om 20 u. een uniek
orgelconcert in de OLV-ter-Duinenkerk.
Onder het patrimonium van de OLV-ter-Duinenkerk hoort
sinds twee jaar een van de mooiste concertorgels van
de Westhoek. Het orgelfestival nodigt geregeld de top
van de internationale orgelscène uit om in Koksijde te
komen concerteren. Op zondag 19 mei is het de beurt
aan Cindy Castillo. Ze speelt een concert met als thema
Das musikalische Opfer.
Hartstochtelijk en compromisloos, uitzonderlijk begaafd
en inspirerend, zo dwingt Cindy Castillo ondanks haar
Cindy Castillo op 19 mei aan het orgel in de
jeugdige leeftijd internationale erkenning af op de scène
OLV-ter-Duinenkerk.
van de jonge organisten via haar concerten op vier
continenten.
Cindy Castillo is programmator en presentatrice van de klassieke radiozender van de Franstalige
gemeenschap in België. Ze doceert ook orgel aan de muziekacademie van Sint-Lambrechts-Woluwe en is
titularis van het orgel aan de basiliek van Koekelberg. Ze leeft en werkt al pendelend tussen Brussel en Parijs,
maar concerteert ook in de USA, Japan en Congo.
Toegang: 10 euro voor volwassenen, 8 euro vvk, gratis -18 jaar, 30 euro voor een abonnement voor 5
concerten. Tickets bij de Dienst Toerisme en in de OLV-ter-Duinenkerk bij kerkbediende Helga Dombrecht
(sacristie), tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Bernard Lust, Lucie Gerardstraat 2 in Koksijde, T 058 51 42 30, lust.bernard@
telenet.be, www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Programma Wulpenkermesse
Zondag 11 mei
- 16 u., wielerwedstrijd Criterium van de Westhoek,
Grote Prijs Robert Legein, inschrijving in
afspanning Wielrijdersrust-Het dorstige hart
Zaterdag 18 mei
- 13 u., ploegentijdrit “De hartige dorst”,
tijdrit voor fietsers in groepjes van vijf, 3 x 13 km,
inschrijving info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.
be of 0474 40 99 69, prijs 10 euro pp + geschenk,
reglement www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be,
ga naar “ploegentijdrit”
- 19 u., opening van de kermis, verzamelen aan
Wielrijdersrust-Het dorstige hart, optocht naar de
Dorpsplaats, een gratis natje en droogje
Zondag 19 mei
- van 15 tot 18 u., wedstrijd “Schijt je rijk”,
inschrijving vanaf zaterdagavond bij Josefien,
deelname 2 euro per vakje.
- 19 u., wedstrijd “De beste Wulpse schutter”,
aan het kermisschietkraam op de Dorpsplaats,
100 euro prijzen

Maandag 20 mei
- 9.30 u., bedevaart naar Wulpenpitje, verzamelen
op de Dorpsplaats, nadien receptie aangeboden
door het gemeentebestuur
- 14 u., “De 2 uren fietsen van Wulpen”, start op
de Dorpsplaats, prijzen voor de -16 jarigen, voor
de meeste kilometers per gezin en de meeste
kilometers individueel
Zaterdag 25 mei
- 18.30 u., peurwedstrijd in de Wulpenvaart,
inschrijving in d’Oede Pastorie, wedstrijd van 19.30
uur tot 22.45 u.

Vier mooie daguitstappen
De dienst Toerisme organiseert in de nabije toekomst vier interessante daguitstappen: op maandag 6 mei
naar Bergen en Ath, op maandag 27 mei naar Deinze en Kruishoutem, op vrijdag 7 juni naar Londen, en
op dinsdag 25 juni naar Douai, Wallers-Arenberg en Pevelenberg.

Maandag 6 mei: Bergen, Ath en Ellezelles

Vertrek om 8 u. naar Bergen met bezoek aan het stadscentrum, aan de Sint-Waltrudiskerk en herinneringen
aan Vincent Van Gogh die in deze streek predikant was. Vrij middagmaal. Om 15 u. geleid bezoek aan het
Reuzenhuis in Ath. Daarna bier en kaas proeven in de brouwerij Quintine in Ellezelles. Terug thuis omstreeks
21.30 u.
Prijs: 45 euro pp (bus, gids, bezoek Reuzenmuseum en brouwerij, proeverij, kaasschotel, drinkgeld)

Maandag 27 mei: Deinze en Kruishoutem

Vertrek om 8 u. naar Deinze voor een bezoek aan de jeneverstokerij Filliers. Kennismaking met de stokerij en
degustatie. Vrij middagmaal in het centrum van Gent. ’s Namiddags naar Kruishoutem voor een bezoek
aan de kruidenkwekerij Christian Claus. Na een boeiende rondleiding en uitleg over de heilzame werking
tijd om te proeven van een kruidige hap en voor een kruideninfusie… Een verrassing voor elke deelnemer!
Terug thuis omstreeks 21 u.
Prijs: 36 euro pp (bus, gids, bezoek Filliers en kruidenkwekerij,
proevertjes, drinkgeld)

Vrijdag 7 juni: Londen

Vertrek om 6.30 u. naar het hartje van Londen, bezoek aan de
oudste botanische tuin (Chelsea Physic Garden), Hyde Park en het
bruisende stadsleven. Vele musea en parken zijn gratis. Terug thuis
omstreeks 23 u. Er kan al ingeschreven worden.

Dinsdag 25 juni: Picardië in Noord-Frankrijk

Vertrek om 8 u. naar Douai (Vlaamse naam: Dowaai). Daarna naar Wallers-Arenberg voor bezoek aan
de oude koolmijnsite en korte wandeling in het nabijgelegen bos met verkenning van de legendarische
kasseistrook Le Trouée d’Arenberg, sleutelplaats in de Hel van het Noorden (wielerklassieker Parijs-Roubaix).
Vervolgens naar Mons-en-Pévèle (Pevelenberg), waar het Vlaamse leger op 18 augustus 1304 slag leverde
tegen de ridders van de Franse koning Filips de Schone. Terug thuis omstreeks 21.30 u.
Er kan al ingeschreven worden.

Info:

volledige programma’s bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be,
www.koksijde.be. Alle programma’s onder voorbehoud. De VVV noch de gemeente kunnen
verantwoordelijk gesteld worden in situaties van overmacht!

Pinkstermaandag: Zouavenherdenking
Op pinkstermaandag 20 mei herdenkt Koksijde de
8.000 Franse Zouaven die in de Westhoek hun leven
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oudstrijders uit
die wereldbrand zijn er niet meer. Vandaag worden
zij vertegenwoordigd door de vaderlandslievende
verenigingen en oudstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog van onze Westhoek en Noord-Frankrijk.
Tijdens die plechtigheid brengen ze hulde aan hen die
hun leven gaven voor de vrede. De herdenking wordt
opgeluisterd door de Zouaven van Walcourt .
Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans militair kerkhof in
Koksijde-Dorp en om 11 u. bloemenhulde en toespraken
aan het Zouavenmonument in Koksijde-Bad. Om 11.30
u. optocht met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
van Koksijde van het Zouavenplein via de Zeedijk
naar het gemeentehuis in de Zeelaan, waar het defilé
plaatsvindt.

Eerste editie in Koksijde:

Week van de Begraafplaatsen
In 2013 wordt de Week van de Begraafplaatsen al voor de elfde maal georganiseerd, van zaterdag 25
mei t.e.m. zondag 2 juni. Gezien Koksijde beschikt over een rijk en gevarieerd funerair erfgoed, vond de
afdeling Cultuur en Jeugd het dan ook de hoogste tijd om bij dit evenement aan te sluiten.

De Europese Week van de Begraafplaatsen werd gelanceerd door de Association of Significant Cemeteries
in Europe (ASCE, www.significantcemetaries.org). Momenteel zijn er zo’n 130 Europese begraafplaatsen uit
meer dan 20 Europese landen bij deze organisatie aangesloten.

Rondleiding Sint-Pieterskerkhof
Het Sint-Pieterskerkhof in Koksijde-Dorp heeft heel wat stof voor een boeiende wandeling. Vele graven
vertellen er het verhaal van de overledene. Naast de kerk tronen verschillende eclectische en neogotische
grafmonumenten, die de evolutie van de grafkunst gedurende anderhalve eeuw duidelijk aantonen. Er zijn
ook enkele militaire ereperken waaronder een van de weinige Franse oorlogsrelicten in de omgeving.
Blikvanger op dit kerkhof is de grafheuvel of tumulus, omringd door een waterpartij en met een mijmerplek
bovenop de heuvel.
Rondleidingen op zaterdag 25 mei om 14.30 u., op woensdag 29 mei om 16 u. en op zaterdag 1 juni om
14.30 u. Info en inschrijvingen via 058 51 29 10 of toerisme@koksijde.be

Sint-Pieterskerk
De neogotische Sint-Pieterskerk en zijn
voorganger de Simoenskapel kenden een
turbulente geschiedenis: ze veranderden
verschillende malen van patronaat, van locatie,
verzandden, werden geplunderd en zelf als
stallingen gebruikt! De huidige Sint-Pieterskerk, -in
1984 beschermd als monument-, is het resultaat
van de investeringen en ideeën van pastoor
Petrus Foqueur en zijn broer Louis die architect
was. Ze vonden hun inspiratie bij de Franse
gotische kathedralen en hun glasramen. Vanaf
het laatste kwart van de 19de eeuw werden
kleurrijke muurschilderingen aangebracht
die na het 2e Vaticaans Concilie met de
versobering van de kerk overschilderd werden.
De muurschilderingen werden de laatste jaren onderzocht, gedeeltelijk blootgelegd en gereconstrueerd.
Vandaag is de kerk in al zijn kleurenpracht hersteld.
Elke dag vrij te bezoeken van 9 tot 18 u. (niet tijdens de vieringen).

Rondleiding: Coxyde Military Cemetery
Het Coxyde Military Cemetery is de grootste
Britse begraafplaats langs de Vlaamse kust. De
begraafplaats werd in 1917 in het duinengebied
Dikke Hillen door de Franse troepen aangelegd.
Er liggen hier 1.672 gesneuvelden uit beide
wereldoorlogen. Op de begraafplaats vinden we
tevens de Stone of Remembrance en centraal
achteraan de Cross of Sacrifice. De Britse militaire
begraafplaats is sinds 22 januari 2009 als
monument beschermd. Het is een oase van rust
in de duinen.
Rondleidingen op zondag 26 mei om 14.30 u.
en op vrijdag 31 mei om 16 u.
Info en inschrijvingen via 058 51 29 10 of
info@toerisme.be

Agenda april
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke dinsdag, Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme
Elke vrijdag (april – eind september)
Oostduinkerke-Dorp, parking achter
Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Boerenmarkt/streekproductenmarkt
13 – 17 u.
Elk weekend
Wac, West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan
15, T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Vliegsport: Luchtdoop of initiatievluchten

Woensdag 1 mei
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Middeleeuws Theaterfestival
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke-Bad, Loze Vissertjespad
(Mariapark), ingang Hannecartbos
Gratis geleide wandeling ‘knoppenwandeling: wist je dat er in de knoppen
van de populier propolis zit? (Ned)
Info: dienst Toerisme
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Little Black Spider’
Info: dienst Toerisme

Vrijdag 3 mei
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek, Score Man (JazzLab Series)
Info & tickets: dienst Toerisme

Zaterdag 4 mei

Cabin Art 2013, 5de editie
01/06/2013 – 30/09/2013
Openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de handelaarsbond van
Sint-Idesbald, in samenwerking van de gemeente Koksijde, dienst Cultuur en
Yes Art Gallery. Peterschap, Herr Seele. Thema: Carte Blanche
13de nacht van de Duitse schlager en volksmuziek
Met Oswald Sattler, Rudy Giovannini, Sigrid & Marina en Alexander Rier
Zondag 15 en maandag 16 september 2013
Tickets te bekomen in voorverkoop bij de dienst Toerisme Koksijde vanaf maandag 6 mei
om 9 uur. Prijs: €40 - €35(60+). Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7
Workshop macrofotografie
Woensdag 22 mei en zaterdag 25 mei. Inschrijven via ann.dheedene@c-v-n.be
14.30 u.
Week van de Zee
Koksijde, J. Van Buggenhoutlaan
t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling
‘kruidenwandeling: geneeskracht in de
Noordduinen’. Een herborist loodst je
door de Noordduinen op zoek naar de
zo typische flora… een woordje over de
volkskeuken, kruiden en hun geneeskracht
Info: dienst Toerisme
20.30 u
Oostduinkerke, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a
Concert Nele van den Broeck
Nele needs a Holiday
Info en tickets: dienst Toerisme,
T 058 51 29 10, Het Bedrijf, T 058 51 18 37

Zondag 5 mei
13.30-17.30 u.
Koksijde-bad, toerismekantoor, Zeelaan 303
huifkartochten (beperkt tot 30 personen)
– gratis.
Info: dienst Toerisme

7u.
Week van de Zee
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Gratis geleide wandeling ‘vogelsymfonie’
Info: bezoekerscentrum

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

13.30-17.30 u.
Week van de Zee
Koksijde-Bad, toerismekantoor, Zeelaan 303
Huifkartochten (beperkt tot 30 personen)
- Gratis.
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Week van de Zee
Koksijde-Bad, parking Elisabethlaan
(einde Zeedijk)
Gratis geleide wandeling ‘strand- en
duinenwandeling: kom en ontdek waarom
de Schipgatduinen zo interessant zijn….
Met afsluit op het prachtige dakterras van
het Duinenhuis.
Info: deinst Toerisme

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
en Oostduinkerke, NAVIGO - Nationaal
Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
14.15 u.
Week van de Zee
Sint-Idesbald, strand t.h.v Toerismekantoor,
Zeedijk 26a
Demonstratie Garnaalkruien met
‘De Spanjaardbank’
Nadien worden de vers gevangen garnalen
gekookt en uitgedeeld aan het publiek
Info: dienst Toerisme

15.45 u.
Sint-Idesbald, stand, Toerismekantoor ,
Zeedijk 26a
Demonstratie garnaalkruien met
‘De Spanjaardbank’
Nadien worden de vers gevangen garnalen
gekookt en uitgedeeld aan het publiek

Maandag 6 mei
Koksijde
Daguitstap richting Wallonië: Ath met
bezoek aan het Reuzenhuis + bezoek
aan l’Hôpital Notre dame à la Rose met
klooster- en kruidentuin.
Info en inschrijvingen vooraf bij de dienst
Toerisme
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Tropoï - voorstelling
(i.s.m. c.c. CasinoKoksijde)

Dinsdag 7 mei
Provinciale Neos wandeldag te Zedelgem
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60,
Jeanine Nowe, T 058 51 33 01,
www.neosvzw.be/koksijde
14 u
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Slotfeest kaarters en petanquers van SOW
Koffie met versnaperingen + uitreiking
trofeeën, gevolgd door diner, kip, frietjes en
groentjes, Prijs: €12
Inschrijven en betalen vóór 2 mei bij
Norbert Boeve, I. Florizoonestraat 8,
8670 Oostduinkerke,
reknr. BE30751203289711
Org. SOW Jacqueline Bauwen,
eric.caeyzeele@telenet.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Benefietconcert ten voordele
van het Opleidingscentrum voor
Blindegeleidehonden te Koksijde
Het Chamber Orchestra ‘Serenada’
Lugansk, Ukraine
Kaarten in VVK €15 via rekening
BE 10 0012 0731 0904 van het
Vermeylenfonds
ADD: €20,
Info: depicker.maurits@skynet.be/
T 058 51 98 65. Org.: A. Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke

Woensdag 8 mei
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Lentefeest met Dries Saelens
Gratis toegang voor leden, €5 voor niet-leden
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film Moonrise kingdom
Info: dienst Toerisme

Donderdag 9 mei
11-14 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Aperitiefconcert showkorps El Fuerte
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan,
infobord Kerkepannebosje
Gratis geleide wandeling
‘kruidenwandeling: op stap met de
herborist en kom méér te weten over de
heilzame werking van allerlei kruiden die
we hier ontdekken…
Info: dienst Toerisme

Vrijdag 10 mei

Woensdag 15 mei

19.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met optreden van Belle om 21 uur
Info: Het Bedrijf, www.hetbedrijf.be

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Muzikaal Moederfeest met optreden van
’t Narrenschip o.l.v. zanger-animator koen
Vandenberghe
Toegang: €2 (koffie en taart inbegrepen)
Org. Vl@s Vlaamse Actieve Senioren
Oostduinkerke.
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20

Zondag 19 mei

18.15u.
Koksijde, Casinoplein
Vertrek met de bus aan het Casinoplein
naar cultuurcentrum Kortrijk
Dans, Daniel Léveillé – amour, acide et
noix - VOLZET. Info en tickets: dienst Toerisme

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Beasts of the Southern Wild’
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Koksijde-Bad, parking Elisabethplein,
einde zeedijk
Gratis geleide wandeling ‘over de
Schipgatduinen tot op het dakterras
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 11 mei
5.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Vroege ochtendwandeling met ontbijt
Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17, €5 ter plaatse te betalen
8.05 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers
gevolgd door het koken van de garnalen
Info: dienst Toerisme
14 u.
Oostduinkerke, infopaneel Hannecartbos,
Noordzeedreef
Geleide wandeling in Ter Yde,
Hannecartbos
Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51
16 u.
Wulpen
Wielrijderswedstrijd ‘Kriterium van de
Westhoek ‘Grote Prijs Robert Legein’
Inschrijving: wielrijdersrust Het Dorstige Hart
Info: schiptje@skynet.be

Zondag 12 mei
11u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Klassiek op zondag, Revue blanche –
Folk songs.
Info en tickets: dienst Toerisme
14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke, binnenplein NAVIGO –
Nationaal Visserijmuseum
Gratis geleide wandeling ‘over verhalen
van het harde vissersleven en kom méér
te weten over de bessen in de prachtige
Plaatsduinen’. Info: dienst Toerisme

Dinsdag 14 mei
7.45 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Bedrijfsbezoek Vandevelde en De Klok
Prijs leden: €36, en niet-leden: €60
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37,
e-mail: jacques.proot@skynet.be
Org: Markant Sint-Idesbald
19.30 u.
Koksijde-Bad, parochiaal centrum,
Tulpenlaan 41
EHBO Reanimatietechnieken: gebruik van
AED toestel
Leden Gezinsbond Koksijde €3, niet-leden: €5
Info: gerdavandensteen@telenet.be
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis, Tulpenlaan
FeMma Allemaal rokjes ‘A la Madame
ZsaZsa. Naailessen voor beginners en
specialisten 2de sessie.
Info en inschrijvingen: Lena Devacht,
T 058 51 69 87, devacht.lena@skynet.be

Donderdag 16 mei
15 u.
Bedrijfsbezoek aan rabarberhoeve
‘Warandehof’ te Gijverinkhove
Info en org.: Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60, of Jeanine Nowe,
T 058 51 33 01, www.neosvzw.be/Koksijde

Vrijdag 17 mei
12.30 u.
Bezoek aan de Vlaamse Opera voor een
Lunchconcert
Deelname: €26 (concert €10 + lunch €15 +
reservatie €1,50)
Samenkomst 10 u aan Koksijde Station
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
(vooraf bellen als er nog plaats is)
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
20 uur
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Concert Belladonna ‘pittig gekruid’- muziek
Info: katrienenthomas@telenet.be, kaarten:
€10 - €5 (<13 j). Kaarten bij dienst Toerisme

Zaterdag 18 mei
13 u.
Wulpen
Ploegentijdrit
Inschrijvingen in Wielrijdersrust Het Dorstige
hart. Info: schiptje@skynet.be
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling verken de
natuur met al je zintuigen
Info: bezoekerscentrum
19 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Opening kermis met optreden van
Koninklijke Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke
Info: dienst Toerisme
20 u
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Concert Belladonna ‘Pittig gekruid’ muziek
Info: katrienenthomas@telenet.be,
kaarten: €10 - €5 (<13 j)
Kaarten bij dienst Toerisme

20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Concert Prima la Musica
Prijzen: VVK €12 – ADD €15
Kaarten te verkrijgen bij de dienst Toerisme

Pinksteren
Koksijde, Equibeach
Paarden endurance
Jan Deprez, jandeprez@pandora.be

15-18 u.
Wulpen
Schijt je rijk
Inschrijving vanaf zaterdagavond bij
Josefien. Deelname: €2 per vakje
19 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Wedstrijd de beste Wulpse schutter
Kermisschietkraam
Info: schiptje@skynet.be
20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Internationaal Orgelfestival Koksijde2013
Cindy Castillo
Info en tickets: Orgelkring Koksijde, Bernard
Lust, T 058 51 42 30, lust.bernard@telenet.be,
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be
Volwassenen: €10, VVK €8, onder 18 jaar:
gratis
Abonnement (5 concerten Koksijde): €30

Maandag 20 mei
Pinkstermaandag
9.30 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Bedevaart naar Willibrodrusputje
(Wulpenpitje). Info: dienst Toerisme
Vanaf 10 u.
Koksijde-Bad, Zouavenplein
Zouavenherdenking – zie Tij-dingen blz 35
Bloemenhulde op het Frans militair
kerkhof te Koksijde-Dorp, daarna
bloemenhulde en toespraken aan het
Zouavenmonument. Optocht via de
Zeedijk en defilé voor het gemeentehuis
Info: dienst Toerisme
14 u.
Wulpen, Dorpsplaats
De 2 uren fietsen van Wulpen
Info: schiptje@skynet.be
14.30 u.
Koksijde-Dorp, Zeelaan, infobord
(ingang Hoge Blekker)
Gratis geleide wandeling
‘vlierbloesemwandeling: op zoek naar
receptjes en weetjes over de vlier en
andere duinenstruiken’
Info: dienst Toerisme

Woensdag 22 mei

18-19 u.
Wulpen, d ‘Oede Pastorie
Inschrijvingen Kermiswedstrijd in het
peuren in het kanaal NieuwpoortDuinkerke
Wedstrijd: 19.30-22.45 uur
Info: schiptje@koksijde.be

19.30-22 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Workshop macrofotografie
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling

Donderdag 23 mei
14.30 u.
Koksijde, Zaal De Burg (Sociaal Huis),
Ter Duinenlaan 34
Luce Irigaray
Lezing door Dr. Benjamin Biebuyck,
Professor aan de Universiteit Gent
Toegang: €2,50 (koffie inbegrepen)
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Tentoonstellingen
26/04-30/09/2013
Koksijde-Bad, Abdijmuseum
Ten Duinen 1138
Expo Herman Van Nazareth
Info: info@tenduinen.be

20u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor, Kommil Foo, Breken
Info en tickets: dienst Toerisme

Zondag 26 mei

15.45 u.
Koksijde-Bad
Bezoek aan huisje Nys-Vermoote
Org.: Neos Koksijde, Judith Ranson,
T 058 51 40 60, Jeanine Nowe T 058 51 33 01,
www.neosvzw.be/koksijde
20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Lezing ‘een verrassende kijk op
gevangenissen
Een ethisch kader gevormd door
opleiding, tewerkstelling, sport en cultuur
voor de gedetineerde
Door de heer Hans Meurisse, directeurgeneraal van het Gevangeniswezen
Org.: A. Vermeylenfonds i.s.m. het
Davidsfonds
Toegang: €5; €4 voor leden cultuurfondsen
Info: depicker.maurits@skynet.be,
T 058 5198 65

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Maandag 27 mei
Koksijde
Daguitstap richting Oost-Vlaanderen:
proeven, ruiken, genieten in de provincie
Oost-Vlaanderen
Info en inschrijvingen vooraf bij de dienst
Toerisme

Dinsdag 28 mei
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis, Tulpenlaan
FeMma Allemaal rokjes ‘A l Madame
ZsaZsa’
Naailessen voor beginners en specialisten
3de sessie
Info en inschrijvingen: Lena Devacht,
T 058 51 69 87 of devacht.lena@skynet.be

Woensdag 29 mei

Vrijdag 24 mei

14.30 u.
Leesclub
Bespreking van ‘De verzonken jongen’
van Jan Vantoortelboom
Info: mevr. Hedwig Donceel T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Ontroering, Humor, en muzikaliteit Kommil Foo, Breken
Info en tickets: dienst Toerisme

Zaterdag 25 mei

Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Zaterdag 1 juni

8-13 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Workshop macrofotografie
Info: dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling
11-15 u.
Oostduinkerke, manege Ter Duinen
3de Vossenjacht
Paëlla- en sangria avond vanaf 17 u
18 u.: adembenemend spektakel en show
van François Lespes & team
info@vossenjachtterduinen.be,
T 0475 72 14 27,
www.vossenjachtterduinen.be

09/05 – 21/05
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan
Martina Träger, Schilderkunst
en keramiek
Info: dienst Cultuur
Mei 2013
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Bruneel Paul,
marmer – Zoutsteen. Couthuin-Huy.
Info: kapsalon Lievino
14/01 – 16/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Schone Slapers
In deze tentoonstelling kun je met leuke
activiteiten en passende foto’s vernemen
hoe het slapen verloopt bij mens en dier.
Op een speelse manier worden heel wat
tips en antwoorden gegeven zodat je
nog meer kan genieten van je bed. Met
zoektochtjes voor de kinderen
Info: www.iwva.be/bezoekers, T 058 53 38 33
30/03 – 26/05
Oostduinkerke, Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 76
Tentoonstelling Menno Jonker
en Pierre Debatty
Info: Art Gallery, T 058 51 47 57, T 0475 38
66 02, dml@skynet.be, www.dmlgallery.be
02/05 – 17/06
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery,
Strandlaan 239c
Tentoonstelling Monique Bilcke &
Camilla Berger (SE) (schilderijen) &
Fabrice Magnée (sculpturen)
Info: Yes Art gallery, T 058 51 88 10,
Patrick@yesartgallery.com

Oostduinkerke, Surfclub Windekind
Evenement ‘Zee van Smaak’
Info: info@westtoer.be
www.westtoer.be
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