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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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

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 bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

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

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 10 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 – tot 
eind 2014”

Getijden april

dag hoogwater laagwater
di 1 02.29 en 14.54 09.28 en 21.46
wo 2 03.12 en 15.38 10.10 en 22.27
do 3 03.56 en 16.23 10.51 en 23.08
vr 4 04.41 en 17.09 11.32 en 23.49
za 5 05.28 en 17.56 01/12/14
zo 6 06.17 en 18.48 00.32 en 12.59
ma 7 07.14 en 19.48 01.25 en 13.55
di 8 08.19 en 20.56 02.31 en 14.59
wo 9 09.33 en 22.10 03.39 en 16.06
do 10 10.48 en 23.16 04.55 en 17.29
vr 11 11.44 06.07 en 18.33
za 12 00.03 en 12.25 06.56 en 19.13
zo 13 00.39 en 12.59 07.31 en 19.43
ma 14 01.10 en 13.30 08.02 en 20.13
di 15 01.42 en 14.01 08.34 en 20.48
wo 16 02.15 en 14.35 09.11 en 21.26
do 17 02.51 en 15.12 09.49 en 22.06
vr 18 03.29 en 15.50 10.29 en 22.47
za 19 04.09 en 16.31 11.10 en 23.29
zo 20 04.53 en 17.16 11.53
ma 21 05.43 en 18.11 00.15 en 12.43
di 22 06.48 en 19.30 01.12 en 13.44
wo 23 08.14 en 20.52 02.20 en 14.52
do 24 09.31 en 22.05 03.30 en 16.03
vr 25 10.42 en 23.09 04.48 en 17.28
za 26 11.43 06.05 en 18.35
zo 27 00.02 en 12.31 07.00 en 19.23
ma 28 00.47 en 13.14 07.45 en 20.05
di 29 01.29 en 13.56 08.27 en 20.46
wo 30 02.11 en 14.37 09.08 en 21.26

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Ken je dit beeld?
De aflevering maart van de wedstrijd 
“Ken je dit beeld?” is gewonnen door 
Huguette Deck uit Koksijde. De foto 
toont een fragment uit het beeld 
Ochtendgloren van beeldhouwer 
Fernand Vanderplancke op de hoek 
van de Strandlaan met de Nazylaan 
in Sint-Idesbald. Er waren 15 correcte 
antwoorden. Huguette gokte precies 15, 
goed voor de maandprijs!

De nieuwe opgave. Waar staat het 
beeld waaruit bijgaand detail op de 
foto? (Precies omschrijven: straat, plein, 
enz.). Antwoorden uiterlijk 11 april via 
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post 
naar Gemeentehuis, Ken je dit beeld, 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde. 
Slechts één inzending per persoon. 

Schiftingsvraag: hoeveel correcte 
antwoorden zal de redactie 
ontvangen? Vermeld bij uw 
antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. Veel 
succes! Mooie prijs voor wie wint!

DOE MEE
EN WIN



04Verkiezingen
De Moeder van alle Verkiezingen 
is in aantocht. Op 25 mei gaan we 
ter stembus op drie fronten: voor 
Vlaanderen, België en Europa. 
In ons kanton stemmen we al 
sinds 1999 met de computer. Niet 
gewoon van met de computer 
te werken? Geen nood, vanaf 
25 april kunt u oefenen in het 
gemeentehuis.

Van garnalen en vissers
Minister Joke Schauvliege bracht 
de gemeente de paardenvissers-
oorkonde van Unesco!
Vergeet uw bankbiljetten! Beleg 
voortaan in zilveren munten met de 
garnaalvisser te paard als beeltenis… 
Geen twee garnalen zonder drie: 
zing het nieuwe Stienestekerslied!

Vrije tijd doet het goed
Het c.c. CasinoKoksijde boert goed. 
Omstreeks half februari waren er 
van de 45 voorstellingen 15 of liefst 
een derde uitverkocht. Cultuur blijft 
dus een basisbehoefte van elke 
dag!
Ook het zwem- en recreatiebad 
Hoge Blekker scoort hoog. Volgens 
een recent onderzoek handhaaft 
het Koksijdse zwembad zich aan de 
top.

Zee(r)gezond!
De Week van de Zee heet deze keer 
Week van de Zee(r gezond). Houdt 
u van garnaalkruien, wil u meer 
weten over algen en mineralen, 
of vogelgezangen herkennen, 
of de kracht van duinenkruiden 
ontdekken? Leer het allemaal en 
blijf zee(r)gezond!

6-7

12-15

17 en 27

24

En verder:

Bestuur
37 inwoners minder op 1 jan. 2014 8

Cultuur
Overleden kunstexpert Jan Hoet  

hield van Koksijde  11

Bedevaart naar Baaldjes Kruus 17

Koren zingen over oorlog en vrede 18

Infrastructuur
Doortocht Wulpen-Oostduinkerke 

onderbroken 4

Welzijn
Burgers en politie werken samen 20

Milieu
Natuurbeleving in het Duinenhuis 22

De nieuwe milieuraad 23

Sport 27-29

Jeugd 30-32

De voorbije maand in 
woord en beeld 32-34

Burgerlijke stand 35

Evenementen en agenda 37-44



Snippers uit de raad van 17 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadvoorzitter 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.

Diensten
Rioolaansluitingen - Het betreft het uitvoeren van 
diepe en moeilijke rioolaansluitingen en het oplossen 
van diverse wateroverlast wat niet mogelijk is in eigen 
regie, omdat de gemeente er het nodige materiaal 
niet voor heeft, en ook omdat de veiligheid van 
de personeelsleden daardoor in het gedrang zou 
kunnen komen. Raming 90.789,50 euro. Unaniem.
Masterplan – Er wordt een opdracht uitgeschreven 
voor de opmaak van een masterplan voor 
Oostduinkerke-Dorp, meer bepaald voor de zone 
in de oksel van de Dorpstraat en de Toekomstlaan. 
Doel is een strategisch project met bijhorende 
stedenbouwkundige plannen uitwerken in een 
publiek-private samenwerking om deze zone een 
nieuw gelaat te geven. Er moet in elk geval aandacht 
zijn voor serviceflats, een hotelfunctie, buitenschoolse 
kinderopvang, appartementen, enz. Raming 75.020 
euro. Unaniem.

Varia
KVVC-lokalen – KVVC heeft in zijn nieuwbouw een 
aantal lokalen niet onmiddellijk meer nodig, nl. 
cafetaria, bijhorend sanitair en berging. De club 
stelt ze ter beschikking van de gemeente die de 
betrokken ruimten toevertrouwt aan het Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum voor het ontplooien van haar 
activiteiten. Unaniem.

Blauwe zones – De 
gemeente past de 
beheersovereenkomst 
tussen de gemeente en 
het AGB Koksijde aan. Dat is 
nodig opdat het AGB daarna 
opdracht kan geven aan zijn privé-partner Rauwers 
om controle uit te oefenen op het gebruik van de 
parkeerschijf in de blauwe zones van Koksijde-Dorp 
en Oostduinkerke-Dorp. Unaniem.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Tijdens de uitvoering van het project gelden volgende 
verkeersomleidingen.
-  Tot eind juni wordt zowel in de Dorpsstraat als in de    
   Toekomstlaan telkens één rijstrook als werfzone afgezet.

-  Verkeer vanuit Nieuwpoort richting De Panne kan altijd doorrijden.
-  Verkeer vanuit De Panne richting Nieuwpoort (afgesloten rijstrook Dorpsstraat) via Leopold II-laan.
-  Verkeer vanuit Oostduinkerke-Dorp richting Wulpen/E 40 (Toekomstlaan) kan altijd doorrijden.
-  Verkeer vanuit Wulpen/E40 (afgesloten rijstrook Toekomstlaan) moet omrijden via de Veurnekeiweg en de 

Kinderlaan.
-  De toegang tot de Buitenschoolse Kinderopvang Speelplekke kan enkel via de Toekomstlaan.
In de eindfase van de uitvoering wordt de toplaag asfalt afgefreesd en vervangen. Daarna worden de 
markeringen geschilderd. Hiervoor zal het verkeer in de betrokken zone gedurende een week volledig 
afgesloten worden. De omleiding hiervan wordt later nog vastgelegd.

Na de paasvakantie, die eindigt met paasmaandag 
op 21 april, beginnen in Oostduinkerke-Dorp de 
werken voor realisatie van een aparte afslag naar 
Nieuwpoort vanuit de Toekomstlaan. Dit project is 
een samenwerkingsverband (of een zogeheten 
verbintenisdossier of koepelmodule) tussen de 
Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente 
Koksijde.

Omleiding wegens aanleg afslag naar Nieuwpoort



De burgemeester aan het woord
De winter, die er geen was, ligt al een paar weken achter ons bij het verschijnen van dit 151ste nummer. 
De dagen zijn flink aan het lengen. Met z’n allen staken we het daglicht een handje toe, want op 30 maart 
draaiden we de klok traditiegetrouw een uurtje vooruit. Het is weer tijd voor verse kriebels: de kleurrijke 
wielerpelotons op Vlaamse wegen, wandelen aan zee en in de duinen, fietsen door de polders, een glas op 
een terras…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De overleden kunstexpert 
Jan Hoet heeft ook in Koksijde zijn sporen nagelaten.”

T-d: “Burgemeester, het verhaal van de 
erkenning van de garnaalvisserij te 
paard als immaterieel cultureel erfgoed 
van Unesco beleefde recent een paar 
nieuwe hoofdstukken?“
Burgemeester: “Ja, er zijn thans officiële 
munten geslagen met de beeltenis van 
de paardenvisser. Op 12 maart had ik het 
genoegen met vier paardenvissers en de 
leden van de Orde van de Paardenvisser 
de eerste muntslag ervan te kunnen 
bijwonen in de Koninklijke Munt in Brussel. 
Er zijn eurosets van acht munten en een 
verzilverde penning geslagen, alsook 
een zilveren penning. Voor liefhebbers 
een echt collectors item! Bestellen kan 
via ons infoblad en online. Verder kwam 
Vlaams minister Joke Schauvliege ons op 
18 maart de officiële oorkonde van de 
Unesco-erkenning tot immaterieel cultureel 
erfgoed plechtig overhandigen. Uiteraard 
weer een hoogtepunt in de annalen van onze 
gemeente.”

“De bijzondere munten met de 
paardenvisser als beeltenis zijn een echt 
collectors item.”

T-d: “Vreugde en verdriet wisselen elkaar af. De 
overleden kunstexpert Jan Hoet was een vriend van 
Koksijde?”
Burgemeester: “Inderdaad. Jan Hoet was in het 
begin van de jaren zeventig samen met Walter 
Vilain en anderen nauw betrokken bij de stichting 
van de toenmalige vzw Westhoek-Akademie. Hij had 
een heel bijzondere modernistische visie op kunst 
en dat is later ook gebleken toen hij directeur werd 
van het SMAK in Gent en curator van Documenta 
Kassel. Hij was een viertal jaar leraar aan de WAK 
van Koksijde. In dit nummer besteedt de redactie 
een hele bladzijde aan Jan. Zijn gedachtenis is toch 
een erfenis die wij moeten koesteren. Er is verdriet om 
zijn heengaan, maar er is ook grote dankbaarheid. 
Daarom zullen we aan de familie en aan de 
gemeenteraad voorstellen om de hoofdzetel van de 
Westhoekacademie het Kunstencentrum Jan Hoet te 
noemen.”

T-d: “De actie Levensloop, een massa-manifestatie 
op 31 mei en 1 juni in de strijd tegen kanker  ging 
op 14 maart van start?”
Burgemeester: “Wel, dit is toch een prachtig initiatief! 
Honderden mensen, vooral uit eigen gemeente, op 
de been brengen in de strijd tegen kanker. Je moet 
het maar doen. Ik wil speciaal Christel Vervenne en 
Siska Christiaens bedanken die al bijna 1 jaar hun 

schouders onder dit project zetten en ervoor zorgen 
dat er zoveel warmte komt in onze kille maatschappij. 
Als we zien hoe dit project leeft in onze gemeente, 
-want iedereen spreekt er enthousiast over-, dan 
merken we dat de mensen toch nog echt om elkaar 
geven. Echt iets om trots op te zijn.”

T-d: “Pasen is altijd zo’n beetje de start van onze 
toeristische lente?”
Burgemeester: “Jazeker, maar Pasen valt dit 
jaar heel laat, nl. op 20 april, als voorlaatste dag 
van de paasvakantie, met daarna nog de vrije 
paasmaandag. Zo begint het derde trimester maar 
op dinsdag 22 april. Het wordt dus ook een korte 
derde trimester. Eer we het beseffen is het volop 
hoogseizoen. Maar alles op z’n tijd. Voor de kinderen 
kent de paasvakantie alvast een vliegende start 
met Koksijde Kids op 5 en 6 april. Op 19 april is er de 
jaarlijkse bloemenmarkt, op 28 april de bedevaart 
naar Baaldjes Kruus. Toch ook iets bijzonders. Ik wil de 
mensen die de bedevaart nog nooit meemaakten 
hierbij eens aansporen om dat te doen.”

“De overleden kunstexpert Jan Hoet heeft 
ook in Koksijde zijn sporen nagelaten.”

T-d: “Is er nog nieuws over Koksijde Golf ter Hille?”
Burgemeester: “Koksijde Golf ter Hille gaat volledig 
open tijdens het weekend van 21 en 22 juni. Dit geldt 
zowel voor het clubhuis als voor de championship 
course, of Langeleedcourse met z’n 18 holes. Alle 
inwoners zullen opnieuw als eersten een bezoekje 
kunnen brengen aan deze groene parel! Maar meer 
daarover de volgende keer. Ik wens iedereen een 
mooi paasfeest en een vrolijke vakantie.”



Bij volmacht stemmen
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van 
de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch 
stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen kan men een volmacht 
verlenen?
1. Bij ziekte of gebrekkigheid, te bewijzen met een 
medisch attest.
2. Beroeps- of dienstredenen, te bewijzen met een 
attest van de werkgever
3. Studieredenen, te bewijzen met een attest van 
de instelling waar u les volgt
4. Verblijf in het buitenland wegens vakantie, vast te 
stellen door de burgemeester van uw woonplaats 
(of zijn afgevaardigde), na voorlegging van de 
nodige bewijsstukken, of, als u geen dergelijk 
bewijsstuk hebt, op basis van een verklaring op eer 
bij de burgemeester of zijn gemachtigde
5. Bij uitoefening van het beroep van schipper, 
marktkramer of kermisreiziger, een toestand 
van vrijheidsbeneming of omwille van 
geloofsovertuiging. 

Wie kan men aanwijzen?
U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. 
Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze 
kiezer moet stemmen in het stembureau waar u 
als volmachtgever normaal gezien had moeten 
stemmen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere 
Belgische kiezer en geen onderdaan van een 
andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden 
als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor 
de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/
Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer 
die onderdaan is van een andere lidstaat van de 
Europese Unie mag wel een Belgische kiezer als 
gevolmachtigde aanduiden.)

Wat moet een volmachtgever doen?
Vooreerst het volmacht-formulier invullen, dat 
u vindt op www.verkiezingen.fgov.be of dat u 
gratis kan bekomen in het gemeentehuis. Het is 
gemakkelijk in te vullen en er dient enkel een attest 
te worden toegevoegd.
In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op 
de dag zelf van de verkiezingen. Enkel als u met 

vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 
één dag op voorhand geven.

Wat moet een volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen 
in het stembureau van de volmachtgever. Om de 
volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende 
documenten bij zich hebben:
1. Het ingevuld en ondertekend volmachtformulier
2. Het bijbehorend attest
3. Zijn eigen oproepingsbrief
4. Zijn eigen identiteitskaart

Het is voor de volmachtdrager nuttig dat hij 
ook beschikt over de oproepsbrief van de 
volmachtgever om te weten naar welk stembureau 
hij moet gaan.

Oproep tot vrijwillige bijzitters
Wilt u de “moeder van alle verkiezingen” van nabij leren kennen of gewoonweg uw steentje bijdragen aan 
onze democratie, dan kunt u zich opgeven als vrijwillig bijzitter in een stembureau. U moet wel aan volgende 
voorwaarden beantwoorden: inwoner van Koksijde zijn, ouder zijn dan 18 jaar, Belg en stemgerechtigd zijn, 
niet kandideren op een lijst.
Interesse? Bezorg uw naam en adres aan de dienst Burgerzaken: gemeentehuis, Zeelaan 303 / E bevolking@
koksijde.be / T 058 53 30 30 / fax 051 53 34 16.
Als u bij de eerstkomende verkiezingen geen vrijwilliger meer wenst te zijn, laat dit dan weten aan het 
gemeentebestuur, dienst Burgerzaken.



Zondag 25 mei: Europese, federale en Vlaamse verkiezingen

Oefenen met de stemcomputer!
Op zondag 25 mei gaan we met z’n allen weer ter stembus. Het worden historische verkiezingen omdat er 
voor de eerste keer op dezelfde dag gestemd wordt voor de drie parlementen: zowel voor het Europese, het 
federale (Belgische) als het Vlaamse parlement. Vandaar dat deze stembusgang ook wel “de moeder aller 
verkiezingen” wordt genoemd. In ons kanton wordt al sinds 1999 met de computer gestemd. Ook nu weer en 
daarom organiseert onze gemeente oefensessies voor de kiezers die even willen proberen.

De oefensessies vinden plaats van vrijdag 25 april tot en met donderdag 22 mei in een “stembureau” 
bij de loketten van de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren (maar niet op 
zaterdagvoormiddag).
De afbeeldingen hieronder tonen de verschillende stappen die de kiezer in een digitaal stembureau moet 
doorlopen om een geldige stem uit te brengen.



Bevolkingscijfer 1 januari 2014:
daling met 37 personen

In de loop van 2013 kwamen 
1.435 nieuwe inwoners zich in 
de gemeente vestigen terwijl er 
daarentegen 1.322 de gemeente 
verlieten. Dat betekent een positief 
migratiesaldo van 113 personen.
Zoals ook vorige jaren het 
geval is er ook in 2013 geen 
geboorteoverschot. Er werden 
nl. 107 nieuwgeboren meisjes 
en jongens in de Koksijdse 
registers ingeschreven, terwijl 
daartegenover 257 vrouwen 
en mannen stierven. Dit 
betekent een natuurlijk verlies 
van 150 personen. Het positief 
migratiesaldo (+ 113) en het 
natuurlijk verlies (-150) zorgen 
samen voor de daling van 37 
personen in 2013.

De voorbije 24 jaren kenmerkte de aangroei zich als 
volgt:
1990 + 433
1991 + 392 
1992 + 509 
1993 + 207 
1994 + 107 
1995 + 248 
1996 + 182
1997 + 82

1998 + 131 
1999 + 113
2000 + 229
2001 + 278
2002 + 262
2003 + 398 
2004 + 123
2005 + 218 

2006 + 124
2007 + 94
2008 + 85
2009 + 211
2010 + 105
2011 + 182
2012 + 105
2013 - 37

In 24 jaar tijd steeg het bevolkingscijfer van 17.406 
naar 22.250 inwoners, of 27,82% ten overstaan van 
1990. Het gemiddelde over de laatste 24 jaren is + 

199 personen per jaar. Anders gezegd, in 24 jaar is de 
Koksijdse bevolking met 4.776 personen aangegroeid.

De indeling naar de verschillende woonkernen geeft 
volgende cijfers op 31 december 2013:
Koksijde-Dorp: 3.359 personen (1.649 mannen en 
1.710 vrouwen)
Koksijde-Bad: 5.967 personen (2.901 mannen en 
3.066 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.406 (1.668 mannen en 1.738 vrouwen)
Oostduinkerke: 9.003 (4.453 mannen en 4.550 vrouwen)
Wulpen: 481 (266 mannen en 215 vrouwen)
Totaal: 22.216 personen (10.937 mannen en 11.279 
vrouwen)
Koksijde heeft hiermee de oudste bevolking van het 
land met een gemiddelde leeftijd van 51,63 jaar.

Per 1 januari 2014 telde de gemeente Koksijde 22.216 inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2013 betekent 
dat een daling van 37 personen of 0,16%. Het is de eerste keer in 24 jaar dat het bevolkingscijfer daalt. 

In 2013 werden 107 nieuwe kindjes in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven.

Drie openbare markten
In onze gemeente zijn er vanaf april elke week weer drie openbare 
markten. Er zijn vooreerst de wekelijkse markten in de Zeelaan in Koksijde-

Bad (vrijdagvoormiddag) 
en op de Zeedijk van 
Oostduinkerke-Bad 
(dinsdagvoormiddag).
Maar op vrijdag 4 april start 
in Oostduinkerke-Dorp ook 
weer de wekelijkse boeren- 
of streekproducentenmarkt 
(van 13 tot 17 u.) op 
de parking achter het 
Erfgoedhuis.

Gemeentehuis 
gesloten
De gemeentelijke 
administratieve diensten zijn 
gesloten op de vrijdagen 2 
en 30 mei, brugdagen.



Nieuwe elektronische identiteitskaarten (EID) voor Belgen die 
vanaf 1 maart 2014 aangevraagd worden, zijn voortaan langer 
geldig. Als u beschikt over een EID waarvan de huidige foto niet 
meer gelijkend is, is het noodzakelijk om een nieuwe EID met 
een recente pasfoto aan te vragen. Inwoners van wie de kaart 
binnenkort komt te vervallen worden per brief uitgenodigd om 
deze te vernieuwen. Er geldt nl. een verplichting om de Belgische 
elektronische identiteitskaart te vernieuwen ongeacht de leeftijd 
van de aanvrager omdat de SIS-kaarten die de ziekenfondsen 
uitreiken zullen wegvallen en volledig door de EID vervangen zullen 
worden.
Voor 75-plussers blijven de certificaten van EID-kaarten met de 
nieuwe geldigheidsduur 10 jaar actief. Daarna moet men de kaart 
opnieuw activeren bij de dienst Burgerzaken. Belgische inwoners 
van Koksijde die minder mobiel zijn kunnen een praktische regeling naar aanvraag en activatie doen.
Voor de KIDS-ID wijzigt er niets. Deze kaart blijft max. 3 jaar geldig en vervalt als het kind 12 jaar wordt. Vanaf 
12 jaar is een EID verplicht voor alle Belgen.

Vrienden uit Bad Schallerbach
in mei op bezoek in Koksijde

Op vrijdag 16 mei vindt de feestavond plaats in restaurant Normandië met een 
feestmenu en aangepaste wijnen voor de prijs van 45 euro per persoon.
Het programma van de tweedaagse vermeldt o.m.
* op vrijdag 16 mei: paardenvissers aan het werk op het strand, bezoek 
aan NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, middagmaal in Estaminet In de 
Peerdevisser, bezoek Koksijde Golf ter Hille en initiatie, feestavond in de 
Normandie.
* op zaterdag 17 mei: ontvangst en rondleiding in het gemeentehuis, optreden 
van El Fuerte, fietstocht Diksmuide, met de Seastar naar Nieuwpoort, bezoek 
aan de Dodengang, bezoek aan de Sint-Pieterskerk en het tenniscomplex in 
Koksijde, einde fietstocht, gezellig samenzijn in de Gasterie van de Duinenabdij.
De vrienden uit Bad Schallerbach houden eraan de vriendschapsbanden met 
de Koksijdenaars nauw aan te halen en stellen uw komst/deelname dus zeer 
op prijs.

Elektronische identiteitskaarten
van Belgen voortaan langer geldig

Op 16 en 17 mei brengt een 36-koppige delegatie uit Bad Schallerbach een bezoek aan Koksijde. Een 
gevarieerd programma wordt hen aangeboden. Elke Koksijdenaar kan aan dit programma deelnemen 
mits inschrijving bij jumelagesecretaris Greta Cambier (gcambier@telenet.be of 058 52 04 61 na 20 u.) 
en mits betaling van de deelnamekosten (go-car, maaltijd,…).

Overzicht

Soort Huidige geldigheidsduur Nieuwe geldigheidsduur Opmerkingen

KIDS-ID < 12 jaar Maximaal 3 jaar Maximaal 3 jaar

EID > 12 en < 18 jaar 5 jaar 6 jaar

EID > 18 jaar 5 jaar 10 jaar

EID > 75 jaar 5 jaar 30 jaar
Certificaten blijven 10 
jaar actief – opnieuw 
activeren na 10 jaar

De Belgische elektronische identiteitskaart wordt voortaan ook als SIS–kaart gebruikt. 
Meer info: http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/medical-cost/sis/index.htm

Voorbeeld van een EID-kaart



Cursus internetinitiatie
Deze cursus behandelt zowel de basis als enkele meer gevorderde toepassingen van het zoeken op 
internet, e-mails versturen en ontvangen, informatie opslaan enz. Ook enkele minder gekende aspecten van 
Google, zoals Google Maps, Streetview en Google vertaler… De cursus richt zich zowel tot beginners als tot 
mensen met een basiservaring. Lessen op 6, 8, 13, 15 en 20 mei telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Nieuwsfeiten uit april 1914

Ontdek de wereld van de film
Deze maand plaatst de bib de film in de schijnwerpers. Kleurenfilms zijn 
tegenwoordig doodnormaal, maar hoelang bestaat de kleurenfilm? 
Het antwoord is honderd jaar! Op 9 april 1914 werd de eerste volledige 
kleurenfilm, The World, the Flesh and the Devil, getoond in een Londense 
bioscoop. Het was wel nog een stille film. Niemand kan deze film nog 
bekijken, hij ging verloren.
Bent u gefascineerd door film en cinema? Stap in de bib binnen in de 
filmgeschiedenis via de selectie boeken en klassieke dvd’s met o.a. 
Casablanca, Gone with the wind, The third man, de stomme films van 
Charlie Chaplin enz. Het ontlenen van alle materialen is gratis.

Naar aanleiding van de Week van de 
Zee van 25 april tot 11 mei met als thema 
Zee(r) gezond worden in de bibliotheek 
het milieu en de natuur aan onze kust in 
de kijker gezet. Wilt u na een wandeling 
aan onze kust meer weten over de zee? 
In de bibliotheek vindt u alle nuttige info. 
De selectie over de zee en de natuur 
aan de kust bekoort zowel kinderen als 
volwassenen.

Ontdek in de bibliotheek de vele vormen van grenzen in 
ons leven. De 14de Erfgoeddag start op 27 april met het 
thema Grenzeloos. Ook de bib geeft zijn eigen interpretatie 
van het begrip “grenzeloos” weer doorheen de collectie. 
Sommige grenzen zijn zeer tastbaar, zoals landsgrenzen. 
Andere zijn dat veel minder. Grenzen kunnen iets 
aanduiden dat verboden is of moet zijn. Grenzen kunnen 
opgetrokken worden, of afgebroken. Verleg je grenzen en 
ontdek de verrassende veelzijdige grenzen in de bib.

Erfgoeddag grenzeloosWeek van de zee 
in de bib

Waterfront 14 aan Florizoonebrug

Waterfront 14 sluit aan bij het project Gone West van de 
provincie West-Vlaanderen om door en voor de jeugd in de 
herdenkingstijd De Grooten Oorlog activiteiten te brengen 
in het thema “Vrede, vriendschap en vrijheid geef je door”. 
Zo is er op zaterdag 12 en zondag 13 april een roei- en 
fakkeltocht van Nieuwpoort naar Fintele en over Diksmuide 
terug naar Nieuwpoort.
Om 12.30 u. verzamelen de scouts Zeedustra van Koksijde bij 
het monument van de 4de legerdivisie in Wulpen. Om 12.45 
u. start een plechtigheid met het ontsteken van een fakkel 
door een afgevaardigde van Defensie, waarna optocht 
naar de Florizoonebrug in Wulpen. Tussen 13 en 13.20 u. 
komen de scouts van Casa Oostduinkerke en zeescouts 

van Nieuwpoort via de Conterdijk daar ook met een fakkel aan. Dit is het moment voor een korte receptie en 
overdracht van de fakkels. Te voet over de Conterdijk en met de roeiboot op het water van het kanaal gaat de 
tocht dan verder naar Veurne. Info: waterfront14@achtste.be, T 058 23 35 08

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918De vzw Werkgroep Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort organiseert op zaterdag 12 en 

zondag 13 april de manifestatie Waterfront 14 waarvan enkele elementen zich situeren op het 
grondgebied van onze gemeente.



Overleden kunstexpert
Jan Hoet hield van Koksijde

Walter Vilain, stichter en eerste directeur van de vzw 
WAK, en Jan Hoet leerden elkaar kennen in 1957 aan de 
Normaalschool in Gent waar ze beiden het regentaat 
plastische kunsten volgden. Uit die vriendschap zou 
zowat 15 jaar later de school voor beeldende kunsten 
van de noordelijke Westhoek ontstaan. “In ’72 heb ik de 
academie opgericht met de hulp van o.a. Jan Hoet en 
Leo Verhoeven. We zijn toen werkelijk van niets begonnen. 
Het was een ongelofelijk drukke bedoening”, vertelt Walter.

Eerste jaar gratis
De stichtingsvergadering vond plaats op 26 april 1971. 
Vier maanden later werd Walter Vilain aangesteld als 
directeur en op 17 september 1971 stelde de beheerraad 
drie leraars aan die elk 8 lestijden per week zouden 
geven. Dit trio bestond uit kunstschilder-decorateur 
Bob Stikkers, kunstschilder-graficus Leo Verhoeven en… 
kunsthistoricus Jan Hoet (34 j.). Zij waren bereid om 
een eerste schooljaar ’71-’72 (proefjaar) te beginnen, 
en deden dat zonder loon (enkel onkosten). Na dat 
proefjaar werd de school door de overheid erkend (4 
augustus 1972) en betoelaagd.

Vier jaar leraar
In het tweede schooljaar (’72-’73) mogen de drie leraars 
al 12 uur les geven in plaats van 8.
Op 3 en 4 januari ’74 moeten de leraars, -het zijn er 
inmiddels al zeven-, bekwaamheidsproeven afleggen 
met het oog op hun benoeming door de beheerraad. 
Ze slaagden allen met excellente resultaten. Jan Hoet 
zou nog leraar van de WAK blijven tot juni ’75 waarna hij 
ontslag nam om conservator te worden van het stedelijk 
kunstmuseum van Gent, het latere SMAK.
Al bij al maakte Jan Hoet de stichting van de WAK mee, 
en gaf hij er vier jaar les. Hij droeg in sterke mate bij tot 
het bereiken van de kwalitatieve norm voor opname in 
de toelageregeling. De prille WAK moest aantonen dat zij 
genoeg belangstelling en leerlingen kon aantrekken om 
in aanmerking te komen voor erkenning door de hogere 
overheid. Dat is mede de verdienste van Jan Hoet.

Een eer
De dynamiek van Jan en zijn liefde voor de kunst waren 
grenzeloos. In zijn verdere artistieke zoektocht door het 
leven ging hij veel uitdagingen aan, tot en met het 
curatorschap over Documenta IX in Kassel (1992) en de 
stichting van het SMAK in Gent.
Het gemeentebestuur van Koksijde beschouwt het als 
een eer dat Jan Hoet, kunstexpert van wereldniveau, zijn 
loopbaan zoveel jaar geleden in Koksijde begonnen 
is. Het bestuur is hem ook dankbaar omdat hij na 
zijn afscheid van de WAK in ’75 de academie en de 
gemeente Koksijde toch altijd verder in zijn hart gedragen 
heeft.

Naar aanleiding van het overlijden van curator en kunstkenner Jan Hoet op 27 februari houdt ons 
gemeentebestuur eraan zijn inwoners en andere lezers erop te wijzen dat de overleden kunstexpert nauwe 
banden had met onze gemeente. Hij was in 1971 nauw betrokken bij de stichting van de toenmalige vzw 
Westhoek-Akademie en was er een van de eerste leraars van.

Walter Vilain en Jan Hoet (links) in juni 2013 ter 
gelegenheid van een bezoek aan Walters galerij 
in de Strandlaan in Sint-Idesbald. (Foto Henri Lemineur)

Een foto uit 1973. Aan de top van deze artistieke 
menselijke pyramide: Walter Vilain, op de tweede rij 
rechts Jan Hoet, links Jan Eyskens, onderaan v.l.n.r. 
Bob Stikkers, Liliane Deprez en Leo Verhoeven.



Garnaalvisserij te paard: Unesco-oorkonde en munten!
Dit is een belangrijke en plechtige dag, zo startte wnd. burgemeester Jan Loones op dinsdag 18 maart zijn 
toespraak naar aanleiding van de overhandiging van de Unesco-oorkonde aan de gemeente door Vlaams 
minister van Cultuur Joke Schauvliege. De oorkonde maakt officieel bekend dat de garnaalvisserij te paard 
in Oostduinkerke op 4 december 2013 door UNESCO toegevoegd werd aan de Representatieve Lijst van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

In zijn toespraak beklemtoonde Jan Loones de 
essentie van de garnaalvisserij te paard in onze 
gemeente: het ononderbroken doorgeven van 
de traditie gedurende minstens vijf eeuwen.
“Is de zorg, die overdracht, die overlevering 
sedert zeker de jaren 1500 dan geen wonder?” 
zo vroeg hij zich af. ”Het is iets ontastbaars, iets 
immaterieels, geen beredeneerde theorie in 
het brein maar wel een aangeborenheid in de 
buik, iets dat een kleine lokale gemeenschap 
kenmerkt en bindt. Iets onverklaarbaars, een 
geaardheid, een bezieling, een bezetenheid, 
een passie… Er bestaan geen formules voor, 
noch reglementen. Er is wel dat onzichtbare 
mechanisme, ongemerkt organisch. Het is die 
ondefinieerbare, onnoemelijke kracht van het 
bloed dat kruipt waar het niet gaan kan. Het 
is het magisch blij mysterie van een familiale 
traditie die zich een weg baant door de tijd, 
de decennia en de eeuwen, bij ons, tot heden. 
Van vader op zoon, en ook van moeder op 
dochter. Nu weliswaar niet meer om den 
brode zoals vroeger, maar wel uit liefde. Liefde voor de familie waarin het ambacht warm geborgen ligt, liefde 
voor het paard dat de trouwe sterke gezel is, liefde voor de zee die mens en dier ontvangt en hen haar rijke 
gunsten biedt. Het is de ultieme harmonie van mens, dier en natuur.”

Minister van Cultuur Joke Schauvliege sprak in een ongedwongen en warme speech haar sympathie uit 
voor de paardenvissers en voor de geneugten van de garnaal. Ze twijfelt er niet aan dat de Oostduinkerkse 
gemeenschap dit belangrijk stuk Vlaams immaterieel erfgoed zal koesteren en bewaren tot in lengte van 
jaren. Ook Eddy D’Hulster, voorzitter van de Oostduinkerkse Paardenvissers die ook de oorkonde in ontvangst 
mocht nemen, dankte alle personen en instanties die tot het welslagen van het dossier hebben bijgedragen. 
Hij herinnerde aan de legendarische paardenvissers van na 1950 en aan de vrienden-vissers van zijn eigen 
generatie. Hij verbond daaraan meteen zijn grote hoop in de nieuwe jonge garde die klaar is om de fakkel 
over te nemen.

De oorkonde als ultiem getuigenis van de toevoeging door 
UNESCO van de Oostduinkerkse garnaalvisserij te paard op de 
Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van 
de Mensheid. De tekst op de oorkonde is in het Frans gesteld 
aangezien dat naast het Engels een van de officiële talen van 
UNESCO is.

De fiere paardenvissers verspreid op de foto met centraal Vlaams minister van Cultuur Joke 
Schauvliege naast wnd. burgemeester Jan Loones, schepenen, raadsleden, Mieke Garnaal 
en eredames.



Garnaalvisserij te paard: Unesco-oorkonde en munten!

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege ondergaat gewillig het 
ritueel ter intronisatie als ambassadeur in de Orde van de Paardenvisser. 

Intronisaties bij de Orde van de Paardenvisser

Elf leden van de Orde van de Paardenvisser en burgemeester Marc 
Vanden Bussche na het slaan van de eerste zilveren penning ter ere van de 
garnaalvisserij te paard in de Koninklijke Munt in Brussel.

Officiële eerste muntslag bij de Koninklijke Munt van België

Op woensdag 12 maart werden in de 
Koninklijke Munt van België de eerste 
zilveren paardenvissers geslagen. 
Deze officiële muntslag gebeurde in 
aanwezigheid van burgemeester Marc 
Vanden Bussche, beeldhouwer Jan 
Dieusaert die instond voor het ontwerp 
van de paardenvisser, een afvaardiging 
van de paardenvissers en de leden van 
de Orde van de Paardevisser die het 
initiatief voor deze muntslag nam.
De delegatie werd verwelkomd door 
muntmeester Bernard Gillard, en door 
graveerder Luc Luyx.
De eer om de eerste munt te slaan viel 
te beurt aan de burgemeester, aan 
de beeldhouwer, aan paardenvisser 
Eddy D’Hulster en aan secretaris Luc 
Vandierendonck van de Orde van de 
Paardenvisser.
De euroset en de zilveren penning 
kunnen door onze inwoners 
aangekocht worden bij de Koninklijke 
Munt via de bestelbon (zie blz. 14) of 
via www.europemint.eu.

Na de overhandiging van de oorkonde aan het gemeentebestuur trok minister Joke Schauvliege 
en het prominente gezelschap naar c.c. CasinoKoksijde om er het buitengewoon kapittel van de 
Orde van de Paardenvisser bij te wonen. Dat kapittel vond plaats in aanwezigheid van nog andere 
hoogwaardigheidsbekleders, o.m. gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen, gouverneur Mathen van 
Namen, West-Vlaams gedeputeerde Guido Decorte en Namense gedeputeerde JM Van Espen.
In korte toespraken lichtte gouverneur 
Decaluwé de doelstellingen toe van 
het opzet “West-Vlaanderen & Provincie 
Namen in Beweging 2014-2015”, waarna 
gouverneur Mathen het had over het 
programma.
Dan was de tijd gekomen voor de 
uitbreiding van de Orde van de 
Paardenvisser. Met het gekende ritueel, 
o.a. het drinken van een glas witte 
wijn met garnalen, werden beide 
gouverneurs, gedeputeerde JM Van 
Espen, Michel Lecomte en sportjournalist 
Karl Vannieuwkerke als ridder in de 
orde geïntroniseerd. Minister Joke 
Schauvliege mocht een trapje hoger 
op de ladder, ze werd opgenomen 
in de orde als ambassadeur. In een 
gesmaakte toespraak bracht de minister 
vervolgens eer aan het ambacht van de 
paardenvisser.



Garnaalvisserij te paard op
euroset 2014 en zilveren penning

Euroset (33 euro + port)
De euroset bevat de 8 eerste euromunten met 
beeltenis van koning Filip. Er worden maar 4.000 
exemplaren van gemaakt. In de euroset zit ook een 
verzilverde penning van de paardenvisser, getekend 
door de Koksijdse beeldhouwer Jan Dieusaert en 
gegraveerd door Luc Luyckx, ontwerper van de 
euromunten. Verso het gekleurde logo van Unesco.

Penning Zilveren paardenvisser (42,50 euro + port)
De zilveren penning betreft Sterling zilver 
(925/1.000sten, d.i. ongeveer 22 g zilver) met een 
diameter van 37 mm. Deze penning steekt in een luxe 
houten doosje. Het is de eerste zilveren penning in het 
kader van immaterieel erfgoed.

Op 4 december 2013 werd de garnaalvisserij te paard door UNESCO toegevoegd op de Representatieve 
Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Naar aanleiding van deze onderscheiding 
geeft de Koninklijke Munt van België op voorstel van de Orde van de Paardenvisser een euroset en een 
zilveren penning uit met de beeltenis van de garnaalvisser te paard.

Lezers van Tij-dingen krijgen dankzij de medewerking van het gemeentebestuur een voorkooprecht om deze 
curiosa vooraf te bestellen, aan de hand van onderstaande bon.
U kunt ook digitaal bestellen via www.europemint.eu

Voornaam en naam:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ...................................................... Gemeente:  ..................................................................................................................................................................................

Aantal Beschrijving  Prijs Totaal

……...........…….   Euroset 2014 paardenvisser  33 euro ……...........…….  euro

……...........…….  Zilveren penning paardenvisser  42,50 ……...........…….  euro

  Portkosten België + 4,50  euro

  Totaal te betalen ……...........…….  euro

                                                                                       Handtekening en datum

Bestelbon

Gefrankeerd zenden aan: Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32 in 1000 Brussel, 
of faxen  op 02 221 07 71. Na ongeveer een maand wordt de bestelling geleverd met factuur.

De consument beschikt na levering over een termijn van 14 kalenderdagen om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn bestelling en om het bestelde artikel, op zijn kosten, per 
aangetekende zending en in zijn originele verpakking terug te bezorgen aan de Koninklijke Munt van België. Overeenkomstig de wet van 8/12/92 worden de privé gegevens die u ons 
overmaakt, opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van de Koninklijke Munt van België. U heeft het recht deze te raadplegen en te wijzigen. Deze gegevens zullen enkel worden 
aangewend om u te informeren omtrent de uitgiften van de Koninklijke Munt van België.



De garnaaljacht is weer open!

Nieuw: het Stienestekerslied

* Op paaszaterdag 19 april gaan de garnaalkruiers van de Spanjaardbank om 9.45 u. naar zee om een 
demonstratie garnaalkruien te voet te geven.

* Op Pasen 20 april is het om 10.20 u. de beurt aan de Slepers.
* Op paasmaandag 21 april trekken de garnaalvissers te paard en de kruisters van de Stienestekers om 

11.30 u. naar zee. Na het vissen worden de garnalen gekookt en aan het publiek aangeboden.

1.
Wij Stienestekers kun’n goed kruwen
De scheê met de korre duwen
’t Verleden, weer heden
Lijk d’overgrootmoeders deden
Wij Stienestekers gaan niet schuwen  
Voor stormen noch winden gruwen
In de branding van de zee
Vissen wieder heel tevree
Tot dat de golven luwen!

2.
Wij Stienestekers kun’n goed koken
Een viertj’onder ’t potje stoken
En loeren, en roeren
Lijk vroeger de duneboeren
Wij Stienestekers veelbesproken
Nog juuste de kool’n oppoken
De gernoars zijn nu g’reed
Pas maar op, z’hèn laaiend heet
En ze zijn zo schoon aan ’t roken

Refrein
Wieder zijn de wuvetjes die gernoars vang’n
In de woeste baren aan een vaste gang
Stienestekers sterke, van nuus Osduunkerke
De Stienes zijn van nieten bang!
Wieder zijn de wuvetjes die gernoars vang’n
In de woeste baren aan een vaste gang
Stienestekers sterke, van nuus Osduunkerke
De Stienes zijn van eerste rang!

3.
Wij Stienestekers kun’n feestvieren
Al t’hope in de ronde zwieren
En draaien, en zwaaien
En ’t zand toen maar doen opwaaien
Wij Stienestekers kloek van spieren
Voor een lach en veel plezieren
Met gernoars bij een glas
Zoals het eeuwen was
Bluuft de leute zegevieren!

Jan Huyghe, redacteur van Tij-dingen, waagt zich af en toe aan poëzie wat tot op heden ruim 150 
liedteksten/gedichten opleverde. De meeste daarvan handelen over de Westhoek, o.m. ook over Koksijde.
Het Stienestekerslied schreef hij op verzoek en idee van de schepenen Jan Loones en Dorine Geersens na 
het enthousiaste feest in Estaminet In de Peerdevisser ter gelegenheid van de toevoeging door Unesco van 
de garnaalvisserij te paard als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Het paasweekend is voor de garnaalvissers te paard en te voet elk jaar opnieuw het sein om in 
Oostduinkerke de jacht op de grijze garnaal weer in te zetten.

Onze gemeente telt sedert jaren twee actieve garnaalkruiersclubs te voet, nl. de Spanjaardbank en de 
Slepers, maar in de zomer van 2012 kregen zij het gezelschap van nieuwe collega’s die zich groepeerden 
als De Stienestekers! Deze groep bestaat uitsluitend uit vrouwelijke kruwsters, waarvan de meesten 
handelaarsters zijn in Oostduinkerke-Bad. Voor hen schreef Jan Huyghe de tekst van een eigen lijflied 
waarmee ze voortaan op garnaaljacht trekken: het Stienestekerslied, te zingen op de wijze Tine van Heule 
van toondichter Emiel Hullebroeck (1878-1965)

De Stienestekers trekken geen korre, maar vissen 
met de schee, zoals een halve eeuw en meer 
geleden. Ze steken dus met een lange paal het 
net voor zich uit. De naam Stiene is geïnspireerd 
door de reuzin Stiene de gernoarkruwster 
die op 14 juli 2002 ter gelegenheid van de 
reuzenstoet in Oostduinkerke gedoopt werd. 
Deze reuzin werd geschapen door Peter Dalle 
en collega’s naar het evenbeeld van Juliana 
Seys (1879-1952), dochter van IJslandvaarder 
Frans Carolus Seys en Seraphina Daems. 
Juliana was gehuwd met IJslandvaarder Isidoor 
Rutte Corteel (gegevens Danny Pylyser).



Paardenvissers in 
het museum op 
zaterdag 19 april

Hoe gezond is vis?

ZomerQuiz MP

Naar goede gewoonte komen de 
garnaalvissers te paard op zaterdag 19 april 
naar het museum om het garnaalseizoen 
feestelijk te openen. Vanaf 9.30 u. ziet u ze 
aan het werk op het strand in Oostduinkerke-
Bad. Om 13.15 u. koken ze de garnalen op 
het museumplein, waarna de bezoekers ze 
gratis mogen proeven. Verser zijn ze niet te 
krijgen. Het museum is gratis toegankelijk 
van 14 tot 18 u. 

Waarom vis eten? Kiezen we voor magere of vette vis? Ontdek 
het tijdens de Week van de Zee op zondag 4 mei om 11 u. in het 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Een voedingsdeskundige 
geeft tips en vertelt over de voedingswaarde van vis. Daarna volgt 
een bezoek aan de aquaria en de nieuwe kraamafdeling voor 
babyvisjes. Deze activiteit richt zich vooral naar gezinnen.
Reserveren is noodzakelijk: onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68

Het MPI-Westhoek organiseert op vrijdag 9 mei om 19.45 u. in de eetzaal van 
het instituut (Pylyserlaan 132) zijn Zomerquiz ten voordele van het steunfonds 
De Steiger. Het betreft een algemene quiz voor vierkoppige teams. Iedereen 
prijs. Inschrijven kost 10 euro over te schrijven tot uiterlijk 30 april op rek. nr. 
BE17 0012 4587 9821.

De hele paasvakantie (vanaf 5 april) hebt u de kans uw 
eigen foto van de garnaalvissers te paard in het museum 
te hangen. Breng een print (max. 21 bij 15 cm) mee 
van een door jou geschoten beeld van het UNESCO-
immaterieel erfgoed en hang het aan de speciale 
fotomuur! Doel is op 19 april zoveel mogelijk oude én 
nieuwe foto’s te hebben verzameld. Ze zullen daarna nog 
enkele maanden in het museum tentoongesteld blijven. 
Gratis toegang.

Niet iedereen doet er nog aan 
mee, maar tijdens de vasten 
werd vroeger veel minder vlees 
gegeten dan in de rest van 
het jaar. Dus stond er meer vis 
op het menu. Zo’n traditionele 
vasten-vis is de haring, dat blijkt 
zelfs al uit de rekeningen van de 
Duinenabdij van het jaar 1568.
Het NAVIGO-museum en het 
Estaminet de Peerdevisscher 
vinden dat deze lekkere vis de 
gepaste aandacht verdient in 
deze tijd van het jaar. Beleef 
een vissers-vasten met een 
lekkere haring in Estaminet In de Peerdevisscher, speciaal 
t.e.m. Pasen met een fijne korting!

Vasten als een visser?
Eet een lekkere haring!

Deel jouw blik op de 
paardenvissers in NAVIGO



C.c. CasinoKoksijde scoort hoog

Bedevaart naar Baaldjes Kruus

Omstreeks half februari waren er van de 45 
voorstellingen 15 ofwel een derde uitverkocht. 
Niet enkel grote kleppers als Wouter Deprez, 
Wim Helsen of The Broken Circle Bluegrass 
Band weten het publiek te bekoren, maar ook 
familievoorstellingen of Dimitri Verhulst met een 
klassiek kwartet zijn goed voor een volle zaal.

Mooie cijfers
In het seizoen 2013-2014 werden 756 
abonnementen verkocht, goed voor een 
goeie 5.500 tickets. Vorig jaar was er een 
zaalbezetting van 60%, half februari was er al 
een bezetting van 63,50%. Cijfers die deugd 
doen. Cultuur blijft dus een levensnoodzakelijke 
basisbehoefte…

Grote diversiteit
Dat getuigt ook trouwe bezoekster Chris 
Vanwalleghem: “Ik kom al sinds het hele begin 

in 2000 naar het Casino. Per jaar woon ik zo’n 26 voorstellingen bij. Dat komt omdat het programma elk jaar 
een grote diversiteit aan voorstellingen bevat, van jazz naar dans tot toneel. Ook de voorstellingen “Klassiek 
op zondag” zijn telkens een reden om terug te komen. De zaal is ook uitermate geschikt qua grootte. Het is 
er gezellig en familiaal, kortom ideaal om comfortabel van de voorstelling te genieten.”
Info: Veerle Decroos, directeur c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 88, veerle.decroos@koksijde.be, 
www.casinokoksijde.be

Ondanks de economische crisis van de laatste jaren, blijkt dat er toch weinig bespaard wordt op culturele 
evenementen. Getuige hiervan is het c.c. CasinoKoksijde. Het is de eerste keer sinds de opening van het 
cultuurcentrum in 2000 dat er zoveel voorstellingen volledig uitverkocht zijn.

Op maandag 28 april vindt de jaarlijkse 
bedevaart plaats naar het kapelletje van de 
Zalige Idesbaldus († 1167). Met zijn volledige 
naam heette hij Idesbaldus van der Gracht. 
Hij was de derde abt van de Duinenabdij, 
en is door de eeuwen heen patroon van de 
vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel.
De bedevaart naar Baaldjes Kruus wordt 
georganiseerd door het Genootschap van de 
Zalige Idesbaldus dat in 2014 zijn twintigjarig 
bestaan viert. Twee decennia geleden werd 
het broederschap gesticht om de devotie tot 
de Zalige Idesbaldus te bevorderen.
De plechtigheid start om 14 uur in de Onze-
Lieve-Vrouw Ter Duinenkerk waar monseigneur 
Jozef De Kesel de dienst voorgaat. Van 
daar wordt om 14.30 u. in processie naar 
het kapelletje, Baaldjes Kruus, in de Van 
Buggenhoutlaan gewandeld alwaar het 
Idesbalduslied gezongen wordt.
Deze uiting van volkse devotie verloopt in 
samenwerking met de Federatie Ster der Zee 
en de VVV.

Een bidprentje uit 1896. (Verzameling Dirk Dawyndt)



Jeugdkoren Sint-Jan Berchmanscollege
zingen oorlogs- en vredesliederen

Nieuwe reisgids over onze
Vlaamse kust en hinterland

Het koorensemble bestaat uit het 
Brussels Jeugdkoor en het Berchmans 
Collegium Vocale. Het telt 65 jongens 
en meisjes van 12 tot 17 jaar o.l.v. 
Sergio Agreda en Isabel Nuyttens.
De jongeren brengen een programma 
met muziek, poëzie, getuigenissen 
en beeld. Ze vertolken oorlogs- en 
vredesliederen van 1914 tot 2014, meer 
bepaald vanuit de invalshoek van 
kinderen en jongeren. Hoe zijn kinderen 
en jongeren het slachtoffer van oorlog? 
Het wordt vooral een boodschap 
van vrede en hoop. Het slotnummer 
Ode an die Freude van Beethoven zal 
samen met het OLV ter Duinenkoor 
uitgevoerd worden.

Vivir en amor
Het concert is gratis. Na afloop kan 
men een vrijwillige bijdrage schenken 
ten voordele van het levenswerk “Vivir 
en Amor“ van Eva Verstraete, dochter 
van Jeanine en Albert Verstraete uit 

Koksijde. “Vivir en Amor“ is een Belgisch-Guatemalteekse organisatie die werkzaam is in het zeer rurale en ver 
afgelegen westelijk grensgebied tussen Guatemala en Mexico. Eva is al tien jaar werkzaam in Guatemala 
en bouwde er met internationale hulp al twee volwaardige ziekenhuisposten uit. Dankzij de grote hulp van 
vele vrijwilligers en de financiële en morele steun van velen, kan deze organisatie blijven werken en bouwen 
aan haar droom “Leven in Liefde”.

Het naslagwerk beschrijft de regio uitvoerig en geeft veel informatie 
over de belangrijkste bezienswaardigheden. In het boek komen 
o.a. stranden, wandelingen, historie, winkels; musea, architectuur 
en hotels aan bod. Het boek valt ook op door de kleurrijke en 
informatieve fotografie, de prachtige opengewerkte tekeningen en de 
gedetailleerde cartografie.
De reisgids is zowel in het Nederlands als in het Frans uitgegeven. 
Het werk is vanaf april te koop in de boekhandel, en ook in de 
onthaalkantoren van de dienst Toerisme.

Met medewerking van onze gemeente brengen de jeugdkoren van het Sint-Jan Berchmanscollege 
Brussel op woensdag 9 april om 20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk hun koorconcert “No war will stop us 
singing”. Het koor is op tournee langs de frontlijn in Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Aldus brengen ze 
optredens in o.m. Beauvais, Boulogne, Verdun, Koksijde en Langemark.

In de reeks Capitool Reisgidsen verscheen begin april een nieuwe 
gids over onze toeristische regio, getiteld Vlaamse kust & hinterland. 
Onze gemeente genoot de eer op 2 april gastheer te zijn voor de 
voorstelling van deze nieuwe gids over onze eigen streek.

De jeugdkoren van het Sint-Jan Berchmanscollege Brussel brengen op 
woensdag 9 april om 20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk hun koorconcert “No 
war will stop us singing”.

DE 
GROOTEN
OORLOG

1914
1918



Hommage aan 
M.B. Broodthaers en de zee

Expo Vroeger oud, nu nieuw: 15 jaar
aanwinsten Abdijmuseum Ten Duinen

Opleiding reanimatie met AED-toestel

Samen met EMERGENTgalerie in Veurne (Markt, naast stadhuis) organiseert het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum een hommage aan de fascinerende Marcel Broodthaers. Het project start op 4 april. In 
het NAVIGO-museum kunt u de hommage bezoeken tot 8 juni. In EMERGENTgalerie tot 9 juni.

Het Abdijmuseum Ten Duinen haalt zijn schatten uit de depots en bouwt er een mooie tentoonstelling 
rond die loopt van zaterdag 5 april tot zondag 3 augustus.

In het oeuvre van Marcel Broodthaers (1924-1976) is de zee 
prominent aanwezig. Het bekendste voorbeeld is Grande 
casserole de moules (Grote mosselpot), een icoon van de 
hedendaagse kunst.
Maria Gilissen, weduwe van de kunstenaar, ontsluiert 
onbekende verbanden tussen Broodthaers en de zee. Ze 
maakte een zorgvuldige selectie van werken uit het museum 
en de collectie in de depots. Die museumobjecten worden 
met het oeuvre van Broodthaers in dialoog gebracht, wat 
tot onverwachte interpretaties leidt. Boeken, dia’s, film, foto’s, 
objecten en tijdschriften gaan in interactie met de vaste 
opstelling in het museum. Zo neemt Marcel Broodthaers de kijker 
mee op een bijzondere reis op de Noordzee… 
Toegang inbegrepen in het toegangsticket voor het 
museumbezoek, gratis voor Koksijdenaars.

De voorbije 15 jaar breidde de collectie van de Duinenabdij gestaag uit. 
Niet alleen mocht het museum verschillende interessante schenkingen 
ontvangen, er werden ook stukken aangekocht die belangrijk zijn om het 
integrale verhaal van de Duinenabdij te kunnen duiden en begrijpen. 
Deze aanwinsten worden dan weer geconfronteerd met archeologische 
vondsten die de laatste jaren werden opgegraven.
U waant zich in een curiositeitenkabinet met nooit eerder tentoongestelde 
stukken en hun verhalen. Ze vertellen ons meer over de invloedsfeer 
van de Duinenabdij en de maatschappelijke context waarbinnen 
de abten functioneerden. Inbegrepen in het toegangsticket voor het 
museumbezoek, gratis voor Koksijdenaars.

Na het succes van vorig jaar organiseert de Rode Kruisafdeling Koksijde 
samen met het gemeentebestuur in 2014 opnieuw 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 in de verschillende kernen zeven AED-toestellen.
U leert reanimeren en het AED-toestel bedienen op één avond. De nog 
volgende opleidingen in 2014 vinden plaats op vrijdag 11 april, maandag 
16 juni, maandag 15 september, vrijdag 24 oktober en vrijdag 21 
november van 19 tot 22 u. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp. U kiest maar 
uit. 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 een sessie (gratis) volgen. 
Documentatie kan aangekocht worden. Inschrijven met naam, adres, 
geboortedatum, T- en GSM-nummer bij Peter Lasat via vorming@koksijde.
rodekruis.be of GSM 0473 87 70 11.

Maria Gilissen, weduwe van de kunstenaar, 
tijdens een interview.



Buurtinformatienetwerk of BIN:
burgers en politie werken samen!

Politie Westkust wint 2de schutterstreffen

In het kader van een BIN vraagt de 
politie Westkust om verdachte 

gedragingen, personen, 
abnormale feiten enz. 
onmiddellijk te melden. De 
burger is meestal het best 
geplaatst om te weten wie of 
wat in z’n buurt niet thuishoort 

of wat er niet pluis is.
Anderzijds stelt de politie op 

zijn beurt belangrijke berichten 
ter beschikking van de burgers. 

Indien feiten (zoals bv. een diefstal in een woning, 
gauwdiefstal, …) pas plaatsvonden, krijgen alle 
aangesloten leden van het BIN snel en gelijktijdig 
een sms met dezelfde info. Daarna volgt een 
emailbericht met meer toelichting.

Sociale controle
Op deze manier kunnen de bin-ers de politie 
onmiddellijk telefonisch melden als ze de 
verdachten opmerken, als ze zelf slachtoffer worden, 
of kunnen ze voorzorgen nemen om te voorkomen 
dat ze slachtoffer worden. Zo kan de politie de 
daders vlugger bij de kraag vatten.
Een BIN verhoogt dus het algemene 
veiligheidsgevoel en bevordert de sociale controle.

Naast de verspreiding van preventieve 
berichtgeving op www.politiewestkust.be, via Twitter 
(@PZWestkust) en Facebook (politie Westkust), 
worden berichten ook verspreid via het BIN, maar 
ook andere politionele info zoals resultaten en 
aankondigingen van controles, belangrijke info 
over het korps enz.
In 2013 werden 47 sms’en verstuurd en 91 e-mails.

BIN’s in Koksijde
Koksijde mag zich gelukkig prijzen met zijn 
buurtinformatienetwerken onder leiding van 
Willy Devloo, Gerard Vandenbroucke, Luc 
Blanquart en Yves Roose. Deze BIN-coördinatoren 
zijn een aanspreekpunt voor iedereen en zijn 
verantwoordelijk voor het ledenbeheer.
Meer info op www.buurtinformatienetwerken.be
Lid worden en/of meer info: (kostprijs 12 euro per 
jaar voor het ontvangen van de sms’en).
-  BIN-Oostduinkerke: Willy Devloo (willy.devloo@

skynet.be)
-  BIN Sint-Idesbald: Gerard Vandenbroucke 

(gerardvdb@telenet.be)
-  BIN-Koksijde (horeca): Luc Blanquart (bel-air.

koksijde@skynet.be)
-  BIN-Koksijde (handelaarsbond): Yves Roose (info@

dewesthoek.be)

Het team van de politiezone Westkust won op woensdag 19 februari de tweede editie van het 
schutterstreffen TIR Franco-Belge met de Franse gendarmerie, de Franse politie, de Basis Koksijde en 
een burgerploeg. Ook vorig jaar mocht de politie Westkust de trofee in ontvangst nemen. De Franse 
gendarmerie werd tweede, Basis Koksijde 3de.
De deelnemers kregen ook de kans om met een wapen van de collega’s te schieten. Individueel 
was inspecteur Dimitri 
Vandepoele de beste 
schutter (zoals vorig 
jaar), gevolgd door Fred 
Maerten van de Franse 
gendarmerie. Brons was voor 
Wim Vermang van de Basis 
Koksijde. Bij de deelnemers 
van de Politie Westkust 
(onder leiding van coach 
hoofdinspecteur Johan 
Verlynde) werd inspecteur 
Dimitri Vandepoele 
eerste, inspecteur Johan 
Vandenberghe tweede, 
gevolgd door inspecteur 
Mario Thybaut en inspecteur 
Aaron Rousseeuw.

Een BIN of voluit BuurtInformatieNetwerk is een samenwerkingsverband tussen de burgers en de lokale 
politie Westkust binnen een bepaalde buurt. Zowel de politie als de burger wisselen info aan elkaar uit.



Honden op het strand?

Groepsaankoop groene energie:
16,7% onder huidige marktprijs

Van 1 april tot 1 september zijn honden op het strand uitsluitend 
toegelaten, altijd aangelijnd, in drie afgebakende strandzones (aangeduid 
met blauw bord met witte afdruk van een hond):

-  zone tussen De Panne en Sint-Idesbald (Lucionplein)
-  zone van de Vredestraat (Koksijde) tot aan de Gilles Scottlaan  (Sint-

André),
-  zone van de Fairybankhelling tot aan de Westenwindhelling 

(Oostduinkerke)
U hebt het misschien al gemerkt: de hondentoiletten worden vervangen door 
een netwerk aan hondenpoepbuizen waar u het zakje met hondenpoep 
makkelijk in kwijt kan. U vindt ze vooral in straten waar geen traditionele 
openbare straatvuilnisbakjes staan.

Maar liefst 36.956 gezinnen (of 7% van alle West-Vlaamse gezinnen) schreven zich vrijblijvend in voor de 
derde groepsaankoop groene energie en gas van de provincie West-Vlaanderen. Op donderdag 6 februari 
vond de online-veiling plaats. Dit is het resultaat.
Voor particulieren - OCTA+ bood de laagste prijs 
aan voor de combinatie groene elektriciteit/
gas, aan 16,7% onder de huidige marktprijs. 
Voor groene elektriciteit bleek Electrabel het 
beste bod klaar te hebben: 3 % onder de 
huidige marktprijs.
Voor bedrijven - Voor de bedrijven bood 
OCTA+ eveneens de scherpste prijzen voor 
de categorie combinatie groene elektriciteit/
gas. Electrabel bood de laagste prijzen in de 
categorie groene elektriciteit.

Gratis graveren van autoruiten
De dienst Veiligheid en Preventie organiseert in samenwerking met de firma 
Carglass een autograveeractie voor onze inwoners. Via een digitaal systeem 
wordt de letter B met de laatste zeven cijfers van het chassisnummer op alle ruiten 
gegraveerd. De gravering is gratis en neemt een tiental minuten in beslag.

Het graveren zal plaatsvinden in de gemeentelijke werkplaats (depot) in de 
Hovenierstraat in Koksijde dorp op zaterdag 12 april van 9 tot 16 u. Er moet 
schriftelijk ingeschreven worden aan de hand van onderstaande strook. Elke 
deelnemer krijgt zijn persoonlijke afspraak om lange wachttijden te vermijden. 
Gelieve de strook terug te sturen naar Politie Westkust, dienst Veiligheid en Preventie, 
Zeelaan 48 in 8670 Koksijde of af te geven op het politiecommissariaat vóór 6 april.

Inschrijvingsstrook autograveeractie

Naam: ........................................................................  Voornaam:  ......................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................

Tel. :  .........................................................................................................................................................................

Merk en type wagen:  ............................................................................................................................................

Volledig chassisnummer wagen:  ........................................... Nummerplaat wagen:  ....................................

Voorstel afspraak op zaterdag 12 april (schrappen wat niet past): voormiddag of namiddag



Natuurbeleving in het Duinenhuis
Voordracht “Mars One - van Aard- tot Marsbewoner”, vrijdag 4 april om 19.30 u.
Het Nederlandse project Mars One wil tegen 2023 vier mannen en vrouwen 
naar Mars te sturen om er een permanente kolonie te stichten. Elke 
aardbewoner kan zich aanmelden voor deze reis zonder terugkeer. Roel 
Kwanten, vrijwilliger bij Cosmodrome, is met vijf andere Belgen geselecteerd 
voor de tweede ronde… Alles achterlaten…? Roel zelf komt daarover vertellen. 
Toegang 4 euro. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, of T 058 52 48 17.

Tentoonstelling WAK NATUURLIJK! van maandag 7 tot vrijdag 18 april
De natuur als onuitputtelijke inspiratiebron bij tekenen, schilderen en textiele 
kunst. Een tentoonstelling door de cursisten van de Westhoekacademie Koksijde 
die in beeld en techniek zeer diverse creaties laat zien. Open van maandag tot 
vrijdag van 9.30 tot 12 u., en van 13.30 tot 16.30 u. (behalve op feestdagen). 
Gratis toegang.

Expeditie@natuur, van woensdag 16 tot vrijdag 18 april
Actie, uitdaging en natuurbeleving voor 13- en 14-jarigen. Ontdek met 
nog enkele gasten en toffe begeleiders de natuur aan de Westkust. 
Voer uiteenlopende opdrachten uit die telkens een tip opleveren om het 
streekraadsel te ontsluieren. Org. Duinenhuis en vzw De Boot. Kostprijs 45 euro. 
Inschrijven bij info@deboot.be, T 0486 49 45 73, info www.duinenhuis.koksijde.be

Yoga op het dak van de duinen, 14, 15, 17 en 18 april van 9.30 tot 10.30 u.
Onthaasten én één worden met de natuurelementen in de Schipgatduinen. 
Maak werk van je gezondheid, energie en lenigheid via Hatha Yoga. Speciale 
aandacht voor houding en symmetrie brengt al van ’s morgens vroeg 
evenwicht in je lichaam. Zowel voor beginners als mensen met ervaring. 
Lesgeefster is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga instructrice. Meebrengen: 
matje, deken en kussentje. Draag makkelijke kledij. Kostprijs 5 euro per sessie, 15 
euro voor de volledige reeks. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Natuur-In-Zicht, van 23 april tot 25 juni, op woensdag van 19 tot 22 u.
Cursus voor wie later natuurgids wil worden. Deskundige lesgevers en 
begeleiders van excursies. Fraai handboek. Programma:
-  Dieren: les op 23 april, excursie op 30 april
-  Planten: les op 7 mei, excursie in de Schipgatduinen op 14 mei
-  Landschappen en biotopen: les op 21 mei, fietstocht op 28 mei
-  Duizendsoortendag op 24 mei, meer info in Tij-dingen mei
-  Ecologie: les op 4 juni, excursie in Hannecartbos op 11 juni
-  Biodiversiteit: les op 18 juni, excursie in de Doornpanne op 25 juni
Lessen in het Duinenhuis, max. 25 deelnemers. Kostprijs 60 euro incl. digitaal 
handboek en powerpoints. Inschrijven bij ann.dheedene@c-v-n.be, 050 82 57 
26, www.c-v-n.be. Org. Centrum voor Natuur- en milieueducatie (CVN) i.s.m. 
Duinenhuis en gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen.

Workshop verwerken van voorjaarskruiden, op dinsdag 6 mei van 19 tot 21.30 u.
Wat mei ons aan eetbare planten schenkt, wordt verwerkt in eenvoudige, lekkere 
receptjes ter aanvulling van het dagelijks menu. Begeleiding door herboriste 
Marjan Janssens. Bijdrage 5 euro, inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,  058 
52 48 17.

Vroege ochtendwandeling met Fair Trade ontbijt, zaterdag 10 mei om 05.30 u.
Vroege vogels kunnen tijdens deze stevige wandeling luisteren naar andere 
vroege vogels en in de Schipgatduinen van een prachtige zonsopgang 
genieten. Met natuurgids René Billiau door de duinen, kennismaking met de 
prachtige fauna en flora. Daarna een heerlijk en stevig Fair Trade-ontbijt in het 
Duinenhuis. Start aan het Duinenhuis om 5.30 u. Bijdrage 5 euro per persoon. 
Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,  058 52 48 17.



De nieuwe milieuraad

Ook in 2013 lanceerde de gemeente 
een oproep naar kandidaat-leden. 
Met succes. Eind vorig jaar kon de 
gemeenteraad de nieuwe samenstelling 
vastleggen. De nieuwe milieuraad 
bestaat uit een groep geëngageerde 
vrijwilligers die elk hun organisatie 
of vereniging vertegenwoordigen. 
Op die manier wordt een ruime 
achterban bereikt. De milieu– en 
natuursector is vanzelfsprekend een 
belangrijke partner (ruim een derde 
van stemgerechtigde leden is lid 
van een milieu- of natuurvereniging). 
Daarnaast zijn ook de cultuur– en 
seniorenraad, de landbouwsector, 
Unizo, de lokale wildbeheerseenheid 
en het onderwijs vertegenwoordigd. 
Vijf lokale deskundigen vullen de 
vertegenwoordigers aan.
Schepen Albert Serpieters van 
Leefmilieu, diensthoofd Jan Vandromme 
van Milieu & Duurzame Ontwikkeling, lokale boswachter Guy Vileyn en een vertegenwoordiger van elke 
politieke fractie in de gemeenteraad vervolledigen de adviesraad.

Nieuwe voorzitter
Tijdens de installatievergadering op 11 februari werden de voorzitter en ondervoorzitter verkozen. Uittredend 
voorzitter Henri Vanderghote gaf de fakkel door aan Rudy Cools. Hij is gewezen rechercheur inzake 
ruimtelijke ordening en stedenbouw bij de federale politie en nog steeds gebeten door de milieumicrobe. 
Walter Wackenier werd opnieuw tot ondervoorzitter verkozen. Hij is alom gekend als een van de 
boegbeelden van de natuursector aan de Westkust. Het correct beheren van afval is zijn dada. De nieuwe 
voorzitter maakt van dialoog, betrokkenheid (niet in het minst van de jongeren) en effectiviteit de komende 
jaren zijn speerpunten.
Schepen Albert Serpieters is zeer tevreden met het vrijwillig engagement van alle leden. Hij prijst bovendien 
de zeer grote expertise binnen de raad. Goede beleidsmensen luisteren immers zeer graag naar experten. 
De milieuraad is dan ook een zeer grote meerwaarde voor het gemeentebestuur.

Leden
Hieronder de volledige samenstelling van de nieuwe milieuraad. U herkent ze op bijgaande foto. We 
vermelden ook de organisatie die ze vertegenwoordigen.
Zittend v.l.n.r.: uittredend voorzitter Henri Vanderghote, Patrick Gielis (Velt), Rik Rammeloo (deskundige), 
Rudy Cools (nieuwe voorzitter, deskundige), Albert Serpieters (schepen van Leefmilieu), Walter Wackenier 
(ondervoorzitter, Vogelbescherming Vlaanderen), Jan Vandromme (secretaris, diensthoofd Milieu & 
Duurzame Ontwikkeling).
Eerste rij boven de stoelen: Nathalie Haentjens (dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling), Dries Vandewoude 
(Unizo), Marianne Sammison (deskundige), Delphine François (deskundige), Annemie Luca (Zeevonk), 
Ingrid Jonckheere (Strandwerkgroep), Denis Declerck (ABS Koksijde), Frankie Byl (Natuurwerkgroep De 
Kerkuil).
Eerste rij op de trap: Jacqueline Del Savio (seniorenraad), Stefaan Becelaere (Landelijke Gilde), Marc 
Haerynck (Wildbeheerseenheid Westhoek), Eric Willaert (Natuurpunt).
Tweede rij op de trap: Paul Declerck (N-VA), André Lycke (Ganzeweide), Hylke Castelain (Lijst Burgemeester), 
Marc Mortier (Gemeentelijk onderwijs – GBS ODK).
Konden niet aanwezig zijn: Erna Delancker (cultuurraad), Anne-Marie Maes (deskundige), Jean-Marie 
Dewulf (Impuls), Guy Vileyn (Agentschap voor Natuur en Bos)
Info: diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling jan.vandromme@koksijde.be, T 058 53 30 96

De gemeente kan al ruim twintig jaar rekenen op een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. De 
milieuraad adviseert het bestuur, informeert en sensibiliseert de bevolking en biedt een lokaal forum en 
draagvlak voor natuur en milieu. Elke legislatuur wordt de milieuraad opnieuw samengesteld.



De Week van de Zee(r) Gezond

Vogelsymfonie - Zaterdag 26 april, 7 tot 9 u.
Ga als een vroege vogel mee op zoek naar de 
mooiste vogelgezangen in De Doornpanne. Met 
wat geluk hoor je de nachtegaal, de tuinfluiter, 
de cetti’s zanger, de sprinkhaanzanger of de 
fitis... Breng een verrekijker mee. Afspraak aan het 
bezoekerscentrum Doornpanne. Info en org. IWVA, 
bezoekerscentrum@iwva.be, 058 53 38 33, 
0485 55 15 11.

Demonstratie garnaalkruien met de 
Spanjaardbank - Zaterdag 3 mei, 9.30 tot 11 u.
Kom meer te weten over het strand, de zee en de 
buit van de garnaalkruiers. Met natuurgids. Na 
het vissen worden de garnalen voor het publiek 
gekookt. Laarzen aanbevolen. Gratis deelname.
Locatie: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst Toerisme 
(horloge)

Wandeling: algen en andere onmisbare 
zeemineralen – Zaterdag 3 mei, 10 tot 12 u.
Leer meer over onmisbare algen en mineralen uit 
de zee. Start aan Sint-André Oostduinkerke (einde 
G.Scottlaan). Laarzen aangeraden. Gratis. Info/org. 
dienst Toerisme, toerisme@koksijde.be, 058/51 29 10.

Wandeling: kruid je gezond - Zaterdag 3 mei, 14 
tot 16 u.
Wandeling over de weldaden van kruiden: ruiken, 
proeven, zien, voelen en beleven… Een slaatje 
versierd met een paardenbloem, een soep 
van brandneteltopjes, … Na de wandeling een 
kop lekkere gezonde lentesoep! Start aan het 
bezoekerscentrum Doornpanne. Info en org. IWVA, 
bezoekerscentrum@iwva.be, 058 53 38 33, 
0485 55 15 11.

Wandeling in de Noordduinen: geneeskracht van 
kruiden - Zaterdag 3 mei, 14.30 tot 16.30 u.
Met een herborist typische flora zoeken in de 
Noordduinen. Uitleg over de kruiden en hun 
geneeskracht. Hoe passen de kruiden zich aan 
aan de omgeving? Gebruik je zintuigen. Gratis 
deelname. Afspraak: J. Van Buggenhoutlaan (Zuid-

Abdijmolen). Info/org. dienst Toerisme, 
toerisme@koksijde.be, 058/51 29 10.

Met de huifkar op het strand – Zaterdag 3 en 
zondag 4 mei, ritten tussen 13.30 en 17.30 u.
De huifkar (max. 30 p.) wordt getrokken door twee 
Brabantse trekpaarden.
Start aan de Westendestraat t.h.v. de dienst 
Toerisme in Koksijde-Bad, gratis deelname. Info en 
org. dienst Toerisme, 058/51 29 10

Strand- en duinenwandeling - Zondag 4 mei van 
14 tot 16 u.
Ontdek de fauna en flora van de Schipgatduinen 
tot op het dakterras van het Duinenhuis. Gratis 
deelname. Samenkomst: parking Elisabethplein 
(einde Zeedijk Koksijde-Bad). Trek stevige schoenen 
aan.

Demonstratie Garnaalkruien met de 
Spanjaardbank – Zondag 4 mei, 10.15 tot 11.45 u.
Kom meer te weten over het strand, de zee en de 
buit van de garnaalkruiers. Met natuurgids. Na 
het vissen worden de garnalen voor het publiek 
gekookt. Laarzen aanbevolen. Gratis deelname.
Locatie: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst Toerisme 
(horloge). Info: dienst Toerisme, 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Hoe gezond is vis? - Zondag 4 mei, 10 u.
Zie blz. 16

Vroege ochtendwandeling met FairTrade-ontbijt - 
Zaterdag 10 mei, 5.30 u.
Zie programma Duinenhuis, blz. 22

De Week van de Zee is de jaarlijkse periode die natuur en milieu aan de kust in de 
kijker plaatst. Ze biedt in 2014 opnieuw een waaier van activiteiten met focus op 
natuurgebieden en het natuurlijk leven in zee. Een unieke kans om onbekende natuur 
(meestal gratis) te ontdekken. Enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om u leerrijk en 
boeien te ontvangen.



Gemeentelijke premie
voor herbruikbare luiers

Vermijd vallen… het kan!

Beweren dat een herbruikbare luier geen nadelen heeft, is verkeerd. 
Een herbruikbare luier wassen en drogen vraagt extra tijd. De 
aankoopprijs is hoger in vergelijking met de aankoop van een pak 
wegwerpluiers. Maar je betaalt de aankoopprijs maar één keer –in 
Koksijde mét premie-, je kan de luiers telkens opnieuw gebruiken en je 
doet het milieu een plezier. Bijkomend voordeel is dat je baby minder 
last heeft van rode billetjes, omdat er in herbruikbare luiers geen 
stoffen zitten die vocht absorberen. Kindjes met herbruikbare luiers 
worden ook sneller zindelijk.
Premie – De premie bedraagt tot 50 % van het aankoopbedrag, met een maximum van 125 euro. Het 
bedrag wordt berekend aan de hand van de voorgelegde facturen.
Aanvraagformulier – Bij de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, gemeentehuis
Info:  milieu@koksijde.be, 058 53 34 39

De werkgroep Veiligheid en Gezondheid van de SAR en het Koningin Elisabeth Instituut nodigen alle 
60-plussers uit om tips en voorbeelden van verbeterpunten in en rond de woning te signaleren. U kunt dat 
doen aan de hand van foto’s, tekst, mail, mondeling… Al deze tips en verbeterpunten worden ingewacht 
bij de seniorenconsulent Katleen Calcoen, 058 53 43 42, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be (Ter 
Duinenlaan 34 in Koksijde). Uiterlijke datum van inzending is 31 mei. Uit de inzendingen zal het Sociaal Huis 
enkele winnaars trekken die een verrassingspakket 
krijgen. Vergeet dus niet uw naam en adres te melden.
De SAR kan vervolgens een voorstel voor nuttige 
aanpassingen aan het schepencollege overmaken. 
Aanpassingen in en rond de woning kunnen 
eventueel met de hulp van de klusjesdienst van het 
Sociaal Huis gerealiseerd worden.

Een extra vuilniszak per week, 7 tot 8 gekapte bomen tijdens 
de hele luierperiode en veel zalf voor rode billetjes. Plasjes in 
een wegwerpluier zijn duur, niet alleen voor mama’s en papa’s 
portemonnee, maar ook voor het milieu. Herbruikbare luiers zijn een 
alternatief. De gemeente stimuleert het gebruik van herbruikbare 
luiers met een premie.

Van 21 tot 25 april vindt in Vlaanderen de Week van de valpreventie plaats. Het is zeker de zorg van het 
gemeentebestuur om via het Sociaal Huis en de seniorenadviesraad (SAR) maatregelen te nemen ter 
preventie van vallen en val-gerelateerde letsels bij thuiswonende ouderen. Daarom wordt een actie 
georganiseerd.

Eén val per jaar…
Een derde van alle thuiswonende senioren valt minimaal een keer per jaar. Jaarlijks sterven in 
Vlaanderen 1.000 mensen door een ongeval in de privésfeer: struikelen over het tapijt, een trede missen, 
enz … (www.valpreventie.be).
Ook rond de woning en de nabije omgeving loert er gevaar voor vallen. Werkt de straatverlichting? Zijn 
er voldoende rustpunten tijdens uw wandeling? Is de wegsignalisatie zichtbaar? Zijn er hindernissen in 
de straat? Zijn de gebouwen voldoende toegankelijk?



Peters bij Levensloop

Diensten in de Goede Week

Toespraak mentale veerkracht

Paralympiër Frederic 
Van Den Heede en 
professor dr. Alex 
Mottrie hebben het 
peterschap aanvaard 
over Levensloop 
Koksijde-Oostduinkerke, 
de manifestatie die 
op zaterdag 31 mei 
en zondag 1 juni 
plaatsvindt op de Basis 
Koksijde in het kader 
van fondsenwerving 
in de strijd tegen 
kanker. Levensloop 
Koksijde is een 24 uur 
durende wandel- of 
loopestafette. Frederic 
Van Den Heede is 
een vechter. Door een 
arbeidsongeval verloor 
hij de rechterhand, 
maar hij vocht terug en won op de Paralympische Zomerspelen (Londen, 2012) een bronzen medaille! 
Uroloog Alex Mottrie introduceerde de robotchirurgie voor urologische operaties, wat ook baanbrekend is 
in de behandeling van kanker. Schrijf als team in via www.levensloop.be! Dank voor giften op rek. nr. 
BE09 0689 0005 6357.

Tijdens de Goede Week vinden in de federatie Ster der Zee volgende 
vieringen plaats in de kerken.
Zaterdag 12 april (met palmwijding): om 16.30 u. in Sint-Idesbald / om 17 u. 
in Sint-Pieter / om 18 u. in Sint-Willibrordus
Palmzondag 13 april (met palmwijding): om 10 u. in Sint-Niklaas / om 10 u. in 
OLV-ter-Duinen / om 11.30 u. in de Mariakapel
Maandag 14 april: biechtviering voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 17 april: om 18 u. in Sint-Idesbald / om 19 u. in Sint-Niklaas 
met het Sint-Niklaaskoor
Goede Vrijdag 18 april: om 15 u. in Sint-Idesbald met kruisweg / om 15 u. in 
OLV-ter-Duinen met gebedsdienst rond het lijden / om 15 u. in Sint-Willibrord 
/ om 20 u. in Sint-Niklaas passiespel: Bijbelgeïnspireerde verwoording en 
expressieve muzikale verklanking door het Sint-Niklaaskoor, m.m.v. een vocaal 
en -instrumentaal gelegenheidsensemble; gratis toegang, vrije bijdrage
Stille Zaterdag 19 april: om 20 u. paaswake in OLV-ter-Duinen met het OLV-
ter-Duinenkoor / om 20 u. paaswake in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor
Pasen 20 april: om 9.30 u. in Sint-Willibrord met het Sint-Willibrorduskoor / 
om 10 u. in OLV-ter-Duinenkerk met het OLV-ter-Duinenkoor / om 10 u. in Sint-
Niklaas met het Sint-Niklaaskoor / om 11 u. in Sint-Pieter / om 11.30 u. in Sint-
Idesbald / om 11.30 u. in de Mariakapel.

De jaarlijkse algemene vergadering (AV) van de seniorenadviesraad (SAR) vindt plaats op vrijdag 4 april om 
10.30 u. in c.c. CasinoKoksijde. Voorzitter Wilfried Heyvaert start de AV met een uiteenzetting over de vergrijzing.
Om 11 u., houdt professor neuropsychologie Michael Portzky een uiteenzetting over mentale veerkracht. Iedereen 
kent wel iemand die zelfs de grootste tegenslag moeiteloos te boven lijkt te komen. Het geheim: veerkracht. We 
beschikken allemaal over veerkracht, maar moeten ze wel beter ontwikkelen.
Om 12 u receptie. Deelname is gratis, inschrijven is noodzakelijk, bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
T 058 53 43 42

Rechts naast 1ste schepen Jan Loones de Levensloop-peters: professor Alex Mottrie en 
Paralympiër Frederic Van Den Heede, omringd door het organisatieteam.



Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker
handhaaft zijn positie aan de top

De excellente resultaten blijken uit frappante cijfers 
die zwembadenbeheerder Marc Supeley even 
toelicht.
Openingseenheden - Het gemiddeld aantal 
openingsdagen bij de overheidsbaden telt 315 
eenheden. Ons zrHB is 357 dagen per jaar open 
voor het publiek. Op weekbasis draait dit uit op 55 
publieksuren, voor Koksijde 61 uren. De verhuur aan 
groepen na de openingsuren (van maandag tot 
en met zondag) zoals de zwem-, duik-, waterballet-, 
aquagymverenigingen, aspirant redderopleidingen 
(Wobra, Bloso) zijn niet meegeteld.

Sociale prijzen - De beslissing om de toegangsprijzen 
aan te passen in 2013, leert ons dat deze bijsturing 
verantwoord is. De in Koksijde algemeen geldende 
nieuwe basisprijzen wijken niet af van wat in 
Vlaanderen gemiddeld aangerekend wordt voor een 
zwempartij, integendeel. Nemen we het attractieve 
aanbod erbij, dan mag het gemeentelijk zwem-
badenbeleid als uiterst sociaal bestempeld worden.
Dit blijkt o.m. meer uit de aanpak van het 
scholenbeleid. De (alle) Koksijdse scholen krijgen in 
het protocol “schoolzwemmen” de voorkeur om aan 
het zwemleerplan te voldoen.
Het leerlingenvervoer wordt slechts door 44% van de 
gemeenten gedragen in tegenstelling tot ons bestuur 
dat het vervoer gratis aanbiedt.
De toegangsprijs bedraagt gemiddeld 0,88 euro 
per Vlaamse scholier, ons gemeentebestuur 
rekent het schoolzwemmen niet aan. Voor de 
schoolgemeenschappen buiten de gemeente 
rekent het bestuur slechts 1,10 euro. Bovendien wordt 
ervoor gezorgd dat buurtscholen, waar mogelijk, 
onderdak kunnen vinden in het druk bezette 
scholenschema.

Na de openingsuren - Zwemverenigingen 
die de Koksijdse jeugd opleiden in specifieke 
zwemtechnieken krijgen het 25-meterbad na 
de openingsuren ter beschikking. Andersvalide 
inwoners komen er eveneens gratis in. Een 
speciaal ingerichte kleedruimte maakt het 
comfort extra aantrekkelijk en motiverend. Ook 
een lift zal daar in grote mate toe bijdragen.

Jaarlijks onderhoud - Voor algemeen en technisch 
onderhoud sluit 60% van de Vlaamse baden twee 
weken, 18% drie weken, 22% vier weken. In 95 % van 
de gevallen gebeurt het jaarlijks onderhoud door een 
onderhoudsfirma. De Koksijdse dienst Zwembaden 
staat zelf in voor de planning en het onderhoud. Deze 
opdracht wordt in vijf lange werkdagen afgewerkt…

Zwembeurten - Het zwem- & recreatiebad Hoge 
Blekker blijft jaar in jaar uit de place to be. Het 
jaargemiddelde in Vlaanderen bedraagt 130.044 
zwembeurten, onze Koksijdse trekpleister telt een 
gemiddelde van 220.000 toegangskaartjes, het 
openluchtbad niet meegeteld. De inkomsten 
overschreden voor het eerst ruim het half miljoen 
euro, een noemenswaardige vaststelling maar 
essentieel voor een verantwoorde uitbating met 
publiekstrekkers. Vanaf de tweede week van 
september biedt het directiecomité AGB een extra 
attractie in het buitenbad aan, een verrassing 
waarvan elke zwemmer droomt…

Als in de zomer 2015 het gloednieuwe Oostduinkerkse 
openluchtbad klaar zal zijn, mag de dienst 
Zwembaden zich klaarstomen om beide baden, 
in Koksijde en Oostduinkerke, optimaal aan te 
bieden met de gedachte dat veiligheid en hygiëne 
primeren. Een managementprincipe dat diensthoofd 
Zwembaden Marc Supeley hoog in het vaandel 
draagt.

Enige tijd terug scande het Instituut voor Sportbeheer 184 Vlaamse zwembaden, van klein tot groot, van 
combi tot traditioneel baden. Uit dit onderzoek mogen we zonder schroom besluiten dat het Koksijdse Zwem- 
en Recreatiebad Hoge Blekker (zrHB), vernieuwd in 2005-2006, in verhouding tot de beschikbare oppervlakte 
en aanbod weergaloos blijft scoren.

Het personeel van de gemeentelijke zwembaden. V.l.n.r. 
op de eerste rij Marleen Callens, Carina Ocquet, Lindsy 
Bedert en Christine Vandenberghe. Op de tweede rij 
Suzy Pinoy, Rita Van Holsbeeck, Lyn Del Rosario, Sonia 
Gavino, Vanessa Leyre, Carine De Decker, Mireille 
Pylyser en Kenzo Waeles. Op de derde rij Nick Bossant, 
Freddy Boudt, Patrick Elias, Jan Lycke, Emmanuelle 
Verdoolaege, Bruno Saubain en Quentin Pieraerts. 
Diensthoofd Marc Supeley was de fotograaf van dienst.



1.428 deelnemers voor moutainbiketoertocht

Sportelen: sport voor 50-plussers

Minivoetbaltornooi

VDK-Driedaagse 
De Panne–Koksijde

Op zondag 23 februari organiseerden de sportdienst en de 
sportraad van Koksijde de jaarlijkse mountainbiketoertocht over 
afstanden van 35 en 47 km. Onder een stralende zon genoten 
1.428 deelnemers van een afwisselend en uitdagend parcours 
door bos, duinen, over het strand en zelfs een uniek stukje tussen 
de ruïnes van de Duinenabdij. Ook de handbikers waren weer op 
post, een tiental legde vlotjes het aangepaste parcours van 36 
km af. Bij aankomst kreeg elke deelnemer een prijs uit de tombola 
met voor 7.500 euro aan naturaprijzen. Op de foto v.l.n.r. sportief 
ambassadeur Walter Maes en echtgenote, winnaar van de 
mountainbike Steve Delva, winnaar van de fiets-gps Stijn Monbailliu, 
geflankeerd door schepen van Sport Dirk Dawyndt, sportfunctionaris 
Lynn Delanghe en voorzitter Johan Provost van de sportraad.

Zumba gold – Op dinsdag 22 en 29 april en 6 mei van 9.30 tot 
10.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Zumba Gold is een swingende workout 
speciaal voor actieve ouderen. Wie aan Zumba Gold doet kan gegarandeerd op een 
veilige en effectieve manier zijn conditie verbeteren en tegelijk genieten van de typische 
zumba-partysfeer op ritmes van dansen zoals merengue, salsa, cumbia, rumba, tango enz. 

Deelnameprijs (verzekering in): 9 euro voor drie lessen. Inschrijven bij de sportdienst.
Golf – Op woensdag 14 en 21 mei van 9.30 tot 11 u. Verzamelen aan de sporthal Hazebeek. Sla uw eerste 
balletjes in de driving range. Bijdrage (verzekering in) 9 euro voor twee lessen. Inschrijven bij de sportdienst.
Kajak – Op woensdag 28 mei van 9.30 tot 11 u. Verzamelen aan de Kajakclub in Veurne, Conterdijk 1. Na 
tips en uitleg in groep een ontspannend tochtje op het kanaal. Bijdrage (verzekering in) 4 euro. Inschrijven 
bij de sportdienst.
Recreatief petanquetornooi - Op donderdag 22 mei van 14 tot 18 u. in De Bolledroom in Oostduinkerke. 
Er wordt gespeeld met vaste tripletten over drie rondes. Ook mensen die niet aangesloten zijn bij een 
vereniging kunnen deelnemen. Gratis deelname voor iedereen, inschrijven vóór donderdag 15 mei.

De sportdienst organiseert in mei naar jaarlijkse gewoonte 
minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het lager onderwijs 
uit Koksijde: op woensdag 14 mei voor de 1ste en 2de graad, op 
woensdag 21 mei voor de 3de graad. Zowel jongens als meisjes kunnen 
deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven. Info/
inschrijven bij de turnleerkracht van de school.

Op 1, 2 en 3 april is er weer de internationale 
rittenwedstrijd VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde voor 
eliterenners.
- dinsdag 1 april: rit 1 De Panne-Zottegem
- woensdag 2 april: rit 2 Zottegem-Koksijde (aankomst in 
Oostduinkerke-Dorp t.h.v. de Spar)
- donderdag 3 april: rit 3a De Panne-De Panne
- donderdag 3 april: rit 3b tijdrit De Panne-Koksijde-De Panne
Info: (met o.a. de omloop) op www.veloclub-depanne.be



Koksijde Golf ter Hille gaat voor
een doorgedreven jeugdwerking

West-Vlaanderen blijft bewegen:

met de bus naar sportdag in Meulebeke

Op woensdag 19 februari zag de jeugdcommissie van Koksijde Golf ter Hille (KGtH) het levenslicht. De 
begeleiding en opleiding van de jeugd is een van de pijlers in de democratisering van de golfsport op 
de Koksijdse golf. Deze aanpak wordt in een algemeen jeugdbeleidsplan gegoten en geïntegreerd in het 
jeugdbeleid van de gemeente, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.
Op KGtH is de uitbouw van een degelijk jeugdopleidingscentrum een belangrijke prioriteit. Het autonoom 
gemeentebedrijf wil het jeugdbeleid recreatief en competitief uitbouwen.
KGtH gaat dit voorjaar al van start met een activiteitenkalender voor jongeren (juniorwedstrijden, start-to-
golfdagen, golfintroductie in de Koksijdse lagere scholen, zomerkampen enz.). De commissie streeft ook 
naar deelname aan de VVG Kids Tour. In het clubhuis is er een heuse Junior Room in aanbouw en op de 
nieuwe website komt een junior-rubriek.
De jeugdcommissie kan zeker extra medewerking gebruiken. Voelt u zich geroepen als ouder 
of sympathisant? Contacteer: 
golfsecretariaat@koksijde.be, 058 53 27 
10. Voor de juniorzomerstages, raadpleeg 
www.koksijdegolfterhille.be

De deelnemers die niet wandelen, fietsen of petanquen kunnen terecht in het sportcentrum voor de 
sportcarrousel met een ruim aanbod van activiteiten. Draag sportieve kledij en aangepaste schoenen. Maak 
uw sportkeuze op basis van uw sportieve en fysieke mogelijkheden.
1. Wandelen - Fotowandelzoektocht Ter Borcht 2,5 km / 4.000-stappentocht 3,6 km / 10.000-stappentocht 7,5 
km / Reuzenwandeltocht 10 km
2. Petanque - (Max. 60 tripletten). Het tornooi wordt op de atletiekpiste van Ter Borcht gespeeld. De naam van 
het triplet en van de individuele deelnemers dienen vooraf aan de gemeentelijke sportdienst meegedeeld.
3. Dansen - Line Dance van 14 tot 15.30 u. / Standaarddansen van 14 tot 15.30 u. of van 15.45 tot 17.15 u. / 
Afrikaanse dans en djembe van 14 tot 15.30 u. of van 15.45 tot 17.15 u. / Zumba Gold van 14 tot 14.45 u. of 
van 15 tot 15.45 u.
Dansers kunnen aan verscheidene dansactiviteiten deelnemen. Na het dansen kan men vrij deelnemen aan 
een andere dans of deelnemen aan de sport-carrousel.
4. Sportcarrousel - In de sportcarrousel (verspreid over het domein) kan men zelf kiezen voor een of meer 
sporten. Indien u nog wil aansluiten bij een dansactiviteit, dan kan dit zolang er plaats is. Een greep uit 
de keuzemogelijkheden: curling, viking kubb, volksspelen, schietlap, zwemmen (van 16.15 tot 17.15 u.), 
gezondheidstesten, golf, uutdoor fitness.
Programma – Vertrek met de bus om 12 u. aan de sporthal Hazebeek, onthaal met koffie om 13 u., officiële 
opening om 13.45 u., start sporten om 14 u., einde om 17.30 u., terug naar huis om 17.45 u.
Inschrijven - Bij de sportdienst tot dinsdag 29 april
Bijdrage – Bus, koffie, sportactiviteit, verzekering en aandenken kosten samen 15 euro

Staand Philip Cammaert(ondervoorzitter 
KGtH), Karel Vereecke (vice juniorcaptain), 
burgemeester Marc Vanden Bussche, Mathieu 
Cuvelier, Silvester Vermoote, Greaham Pearce 
(headpro). Zittend: Pieter Popeye (juniorcaptain), 
Luc Coussement (voorzitter jeugdcommissie), 
Minke Devroye (jeugdcoördinator), Philippe 
Beauduin (captain). Helemaal links golfsecretary 
Jan Deramoudt.

Op donderdag 15 mei legt de sportdienst een bus in naar het Sport- en 
Recreatiecentrum Ter Borcht in Meulebeke waar 50 plussers kunnen deelnemen 
aan tal van sporten. Op de manifestatie willen de organisatoren de gastregio extra 
in de kijker plaatsen door het aanbieden van een aantal thematische wandel- en 
fietstochten die typisch zijn voor de streek.



Kinderfilms in JOC de PIT

Stand up for 
your wine

Nieuwe wind door 
jeugdhuis De PIT

In concert: FirstBass

Brave op donderdag 10 april om 14.30 u.

Merida ontmoet een rare heks die haar een wens 

schenkt maar een groot gevaar ligt op de loer. Merida 

moet de echte betekenis van moed ontdekken om de 

beestachtige vloek te stoppen eer het te laat is.

Verschrikkelijke Ikke 2 donderdag 17 april om 14.30 u.

Het vervolg op Verschrikkelijke Ikke, de beste 

misdaadkomedie in jaren. Gru is geen superschurk 

meer. Hij voedt nu zijn drie pleegkinderen Margo, Edith 

en Agnes op. Tot een geheime organisatie die schurken 

opspoort, hem vraagt uit te zoeken wie verantwoordelijk is 

voor een erge misdaad. En wie spoort beter een boef op 

dan Gru, die zelf de grootste schurk van de wereld was?

Toegang voor elke film 2,50 euro, reserveren bij carine.

baert@koksijde.be of 058 53 34 44

Op zaterdag 19 april komen zowel 

wijnliefhebbers als comedylovers aan 

hun trekken. De PIT verwelkomt om 18 

u. wijnmeester Piet Declerck die zijn 

licht over een wijnstreek laat schijnen. 

Na Piet is het om 21 u. de beurt aan 

de komedianten van Independent 

Comedy. Lekkere wijnen overgoten 

met een grappig sausje.
De komedianten zijn: Joeri Schepens 

(talent uit Veurne), Dennis Vansant, 

Tom Du Four en Kevin Van Den 
Eynde. Mc Arnold QuartjeNeger 

praat alles aan elkaar. Op www.

independentcomedy.be zie je hen 

aan het werk.
Toegang: 15 euro voor een 
combiticket (wijn + comedy) of 5 euro 

voor enkel de comedy. Leden krijgen 

telkens 3 euro korting. Reserveren op 

jeugddienst@koksijde.be
Info: www.depit.be

Naar jaarlijkse gewoonte verkozen de 

kringmedewerkers van jeugdhuis de PIT een 

nieuw kernbestuur. De kringleden willen dit jaar 

duidelijk een vrouwelijke toets aan het beleid 

geven. Daarom verkozen ze Sharon Antoniasse 

tot voorzitter. Deze leading lady wordt bijgestaan 

door secretaris Camille Houtsaegher en Tara 

Van Delm (voorzitter promo). Vrouwen aan 

de top in de PIT! Ricardo Almeida blijft de 

barwerking runnen als barvoorzitter.

Info op www.depit.be of www.facebook.com/

jocdepit

Op zaterdag 26 april vanaf 21 u. zetten de bassen 

de toon in jeugdhuis de PIT. Bassmusic is the name 

of the game, een spel dat volgende dj’s onder de 

knie hebben: Samuel F., Ulysses en Gui. Een avond 

goede muziek voor 3 euro.
Info: www.depit.be of www.facebook.com/jocdepit

In concert: lokaal talent
Op zaterdag 5 april is het om 20 u. de beurt aan lokaal talent om het 

podium van JOC de PIT te bestormen.

Stonemule - Band uit de eigen Muzestal, stonerrock zoals het moet 

zijn. Met een vleugje woestijnwind verweven in de nummers.

Turbowarrior of Steel - De naam zegt het al. Metal van de zuiverste 

soort. Plankgas en rechtdoor.
Fixxxer - Ervaren rotten die ooit nog de Muze onveilig maakten. 

Hardrock, metalrock en covers.

Toegang: 1 euro per band.
Info: www.depit.be of www.facebook.com/jocdepit

Van links naar rechts Camille, Sharon, Ricardo en Tara



Internationaal jeugdkamp in
Konz van 26 juli tot 2 augustus

Gezocht: waardevol herbruikbaar materiaal

Word vrijwilliger in 
een feestcomité

Dertien jongeren (11 tot 13 jaar) uit Koksijde mogen mee naar het internationaal jeugdkamp dat van 26 juli tot 

2 augustus plaatsvindt in Konz (Duitsland) in de nabijheid van Trier. Aan dit kamp nemen ook jonge tieners van 

de andere verbroederingsgemeenten uit Oostenrijk, Duitsland, en Frankrijk deel.

Het wordt zeker een leuk en gevarieerd kamp. Op het programma o.m. avonturentocht in Trier, klimmen, 

kanovaren, Olympische spelen, workshops (dans, video, muziek, rugby), zwemmen en uitstappen.

Twee Koksijdse monitoren begeleiden de Koksijdse deelnemers. Het internationaal jeugdkamp in Konz krijgt altijd 

goede kritiek en wordt door vorige deelnemers warm onthaald. Deelnameprijs: 170 euro/persoon.

Interesse? Schrijf vlug in via de jeugddienst (carine.baert@koksijde.be) of bel 058 53 34 44.

Voor het organiseren van workshops zoekt de jeugddienst volgende materialen: (lege) houten wijnkratten, 

sigarenkistjes, houten fruit- en groentenbakjes, (lege) stenen bloempotten in steen, bamboe, oud porselein 

(kopjes, bordjes), oude wijnglazen.

Hebt u dit liggen en niet meer nodig? Breng het dan naar JOC de PIT, Kursaallaan 28. De jeugddienst is elke 

dag open van 9 tot 2 u.. Op maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u en op vrijdag van 13.30 tot 19 u.

Het directiecomité van de VVV lanceert een 

oproep tot belangstellenden om vrijwilliger te 

worden van een (of meer) feestcomités. Als 

vrijwilliger maakt u dan deel uit van een team 

dat zich inzet voor de organisatie van diverse 

evenementen, vooral tijdens de zomermaanden.

De hulp bestaat uit begeleiding van 

muziekgroepen, het klaarzetten van materiaal 

voor bepaalde evenementen en het opruimen.

Elk feestcomité wordt geleid door een voorzitter 

met enkele enthousiaste medewerkers. Er is 

een feestcomité voor Sint-Idesbald, Koksijde, 

Oostduinkerke-Bad, Oostduinkerke-Dorp en 

Wulpen.
Als vrijwilliger wordt een organisatienota 

getekend met de afspraken en de wettelijke 

voorzieningen zoals verzekeringen en 

vergoeding.
Interesse? Contacteer de dienst Toerisme, 

christiane.moncarey@koksijde.be, T. 058 53 21 12.

Kinderyogalessen
In de kleutergymzaal van de gemeentelijke basisschool 

Oostduinkerke start op woensdag 23 april een reeks 

kinderyogalessen. Ze vinden plaats op volgende 

woensdagen: 23 en 30 april, 7, 14 en 28 mei, 4 en 11 juni.

Er zijn telkens twee groepen: van 14 tot 15 u. voor kinderen 

van 6 tot 8 jaar, van 15.15 
tot 16.15 u. voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar. 
Lesgeefster is leerkracht 
en pedagoge Rebecca 
Rommelaere die een 
opleiding holistische 
kinderyoga volgde.
Deelnemen kost 60 euro, 
voor een 
2de kind uit hetzelfde 
gezin 45 euro.
Info en inschrijvingen: 
rrommelaere@gmail.com



Vijf jaar kinderkrant PleZand!

Vijf maal per jaar, vòòr elke vakantie, wordt dit krantje gratis 
bedeeld in alle Koksijdse lagere scholen. Maar ook aan de 
balies van het gemeentehuis, de jeugddienst en de dienst 
Toerisme zijn er altijd gratis exemplaren te verkrijgen.
De kinderkrant staat vol plezante nieuwsjes, verhaaltjes, 
tips en foto’s en bevat info over alle activiteiten voor de 
kids van Koksijde. Ook de plezante vriendjes: Ebbie, Wendy, 
Oskaar, Jef en Pablo zijn geen onbekenden meer. Ze zijn 
overal te zien.
Voor de 5de verjaardag van PleZand werd een kleurrijke 
carnavalwagen ontworpen die veel succes oogstte 
in de stoet op 2 maart. Maar dat is niet alles. PleZand 
gaat net vòòr de paasvakantie ook op schoolbezoek. 
Het redactieteam en de schepenen Lander Van Hove 
(onderwijs) en Albert Serpieters (milieu) vieren feest met 
alle Koksijdse kinderen. Ze voorzien een gezonde en 
plezante verrassing voor elk kind!

PleZand, het gemeentelijk infoblad op kindermaat is jarig! PleZand mag zijn vijfde kaarsje uitblazen! Bij het 
jonge volkje van onze gemeente is de kinderkrant een vaste waarde geworden.

De voorbije maand in woord en beeld

Ter gelegenheid van de 60ste Carnavalstoet in Oostduinkerke bood het gemeentebestuur op zaterdag 
1 maart aan heel de Oostduinkerkse vierende en organiserende carnavalgemeenschap van vroeger en 
vandaag een aangename ontvangst in het gemeentehuis aan. Regerende Keizer Jordi en zijn hofhouding, 
vroegere keizers, prinsen en prinsessen, bestuursleden van de achtereenvolgende caranalcomités, 
carnavalisten van de Ordes van de Vette Dinsdag en Garnaalkop waren in vol ornaat present om de 
loftuitingen van waarnemend burgemeester en schepenen in ontvangst te nemen. Op zondag 2 maart 
kende de 60ste stoet veel belangstelling maar de Vette Dinsdagmaskerade op dinsdag 4 maart kende een 
terugval met slechts 26 ingeschreven gemaskerden.

Plezante begeleiders en Koksijdse kindjes promoten 
vijf jaar kinderkrant PleZand in de carnavalstoet.



In het kader van de vijfde editie 
van de grote kunstmanifestatie 
Beaufort 2015 vond op dinsdag 
11 februari een vriendenbezoek 
plaats aan het toekomstige project 
Kunstencentrum Ten Bogaerde. 
V.l.n.r. cultuurfunctionaris Kunsten 
Valerie Vandamme, directeur Lorenzo 
Benedetti van De Vleeshal uit 
Middelburg, artistiek directeur Patrick 
Ronse van het Platform voor actuele 
kunst BE PART, directeur Hilde Teerlinck 
van FRAC Nord-Pas-de-Calais, directeur 
Philip Van den Bossche van Mu.ZEE 
en schepen Jan Loones van Cultuur. 
(Foto Westfotovid © Lemineur).

De Koksijdse actie SOS 
Filippijnen (21 december) 
bracht liefst 5.000 euro 
op, bedrag dat op 
woensdag 19 februari door 
kinderburgemeester Janne 
Levecque overhandigd 
werd aan schepen Bert 
Herrewyn van Internationale 
Samenwerking van Kortrijk. 
De Guldensporenstad heeft 
immers een stedenband met 
de Filipijnse stad Cebu niet ver 
van San Francisco, waar 5.800 
woningen op 8 november zwaar 
beschadigd en 900 volledig 
vernietigd werden door de 
tyfoon Haiyan. Op de foto o.m. 

de Kortrijkse schepen Bert Herrewyn (zittend 2de van rechts), 1ste schepen Jan Loones, schepen Lander Van 
Hove, gemeenteraadvoorzitter Luc Deltombe, gemeenteraadsleden Greet Verhaeghe en Adelheid Hancke, 
stedenbandcoördinator Cyriel Caudron, voorzitter GRIS Christine Monsieur, penningmeester GRIS Marc Mortier, 
en schooldirecteurs Carine Tegethoff (GBS Abdijstraat) en Jan Andries (VBS De Ark).

Een 25-tal parlementsleden van de 
commissie voor o.a. Onroerend Erfgoed 
en van de commissie voor o.a. Toerisme 
bracht op vrijdag 21 en zaterdag 22 
februari een bezoek aan de Westhoek in 
het kader van het project 100 jaar Groote 
Oorlog. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche is vast lid van de eerstgenoemde 
commissie. Het wetgevend gezelschap 
bracht bezoeken aan o.m. het In Flanders 
Fields museum in Ieper, het Memorial 
Museum Passchendaele in Zonnebeke, de 
begraafplaats Lijssenthoek in Poperinge, 
de IJzertoren in Diksmuide, de Ganzenpoot 
in Nieuwpoort, het stadhuis in Veurne. 
Tijdens de lunch in Ten Bogaerde verzorgde 
onze burgemeester een uiteenzetting over 
zijn aanstaand boek Leven en dood in 
Bachten de Kupe tijdens WO I.



Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum opende op vrijdag 28 februari zijn nieuwe kraamafdeling voor kleine 
visjes. De kraamkliniek is een gloednieuwe module op de aquariumverdieping. Veel mensen, en niet alleen 
kinderen, vragen zich af hoe mama en papa vis kleintjes krijgen. In de nieuwe kraamkliniek leert men alle 
antwoorden op deze prangende vraag. Je komt bovendien ook meer te weten over de opeenvolgende 
ontwikkelstadia die een babyvisje van eikapsel tot kleutervis doorzwemt.

De serviceclub Soroptimist International 
kreeg op zaterdag 1 maart vanwege 
het gemeentebestuur een cheque 
van 4.728 euro overhandigd, nl. de 
opbrengst van het nieuwjaarsconcert 
op 31 januari door de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen. 
Penningmeester Lieve Vandevoorde zei 
dat de vereniging het geld wil gebruiken 
voor haar project “Een streepje zon”, dat 
steun verleent aan gezinnen die het niet 
breed hebben vb. financiële steun bij 
het aanschaffen van een nieuwe fiets, 
een bril, een paar bedden, een beugel, 
Sinterklaas of zelfs bijlessen Nederlands 
aan nieuw aangekomen anderstalige 
kinderen. Soroptimist International is met 
3.000 clubs in 125 landen de grootste 
vrouwelijke serviceclub van de wereld. 
In België zijn er 57 clubs waarvan club 
Veurne–Westhoek met 33 leden.

Nog op zaterdag 1 maart mocht ook de vzw Kiekafobee een recordbedrag ontvangen, nl. de ronde som 
van 20.000 euro, zijnde de gezamenlijke opbrengst van de 4de Romantische Knuffelduik die op zaterdag 
15 februari georganiseerd werd door de handelaarsbond Oostduinkerke-Bad i.s.m. de VVV/dienst Toerisme, 
IKWV, Rode Kruis, vééél vrijwilligers en verenigingen. Dit bedrag werd o.a. verzameld door de ballonverkoop, 
de randanimatie, de acties van de gemeenteschool en vrije basisschool van Oostduinkerke. De kleine helft 
van de som, 9.030 euro, werd bijeengebracht door acties van het gezin Bedert-Deburchgraeve, uitbaters 
van De Korre. Kiekafobee is een organisatie die in Koksijde en Oostduinkerke appartementen huurt om 
kinderkankerpatiëntjes met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.



Proficiat aan onze jubilarissen!
Een eeuweling: mevrouw Mariette Steen!
Honderd jaar geleden, op 1 maart 1914, zag mevr. Mariette Steen 
in Oostende het levenslicht als dochter van vader Charles Steen en 
moeder Sylvie Vanhie, en als zus van broer André. Mariette liep school 
in Oostende, volgde een opleiding boekhouding wat in haar latere 
leven ook haar broodwinning zou zijn. In 1937 huwde ze met Jerome 
Watthy en werd moeder van dochter Jenny. Met haar man en dochter 
baatte Mariette in De Panne verscheidene horecazaken uit. Ze is 
grootmoeder van twee kleinkinderen en overgrootmoeder van drie 
achterkleinkinderen. Mariette was erg actief in het verenigingsleven, 
vooral bij de CRM (nu Neos) van De Panne en als zangeres van het 
koor. Ook fotografie en de tuin waren bezigheden waar ze veel van hield. 
Bovendien maakte ze diverse reizen naar vele en verre plaatsen op onze 
planeet. Op zaterdag 1 maart kreeg Mariette in de residentie Diga Verde 
in Sint-Idesbald namens het gemeentebestuur bezoek van schepen 
Dirk Dawyndt en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie die haar hartelijk 
feliciteerden met haar honderdste verjaardag!

Beauvarletkoor Koksijde brengt Requiem van Mozart
Onder leiding van Griet De Meyer brengt het vooraanstaande Beauvarletkoor 
Koksijde op zaterdag 5 april om 20 u. in de OLV ter Duinenkerk het 
wereldberoemde Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit requiem is 
het laatste werk dat Mozart componeerde, samen met de al even beroemde 
opera Die Zauberflöte. Het requiem wordt in samenwerking met het 
kamerorkest TY uitgevoerd.
Het Beauvarletkoor bracht Mozarts Requiem eerder al zeven jaar geleden, 
hoog tijd dus voor een herneming. Kaarten (18 euro in vvk / 20 euro add) via 
Beauvarlet@gmail.com of 0476 59 42 99.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Amaury Gras
Veurne, 14 februari
dochter van David en van Mélissa 
Steven uit Koksijde

Oona Moeyaert
Oostende, 14 februari
dochter van Gilles en van Sarah 
Brauwers uit Oostduinkerke

Emma Vandaele
Veurne, 19 februari
dochter van Pieter en van Sarah De 
Wilde uit Koksijde

Fien Himpens
Veurne, 19 februaris
dochter van Maarten en van Ine De 
Deken uit Oostduinkerke

Juliette Vandenabeele
Kortrijk, 25 februari
dochter van Ben en van Isabel 
Castelein uit Oostduinkerke

Yelena Vercaemer
Oostende, 27 februari
dochter van Niek en van Galina 
Delacauw uit Oostduinkerke

Jelle Delanghe
Oostende, 1 maart

zoon van Pedro en van Justine Luca 
uit Koksijde

Mervin Verleye
Oostende, 5 maart
zoon van Nicky en van Jeanne 
d’ Arc Mukabyagaju uit Koksijde

Mathiz Desomer
Veurne, 5 maart,
zoon van Martijn en Kelly Garez uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jean-Paul François en Evelyne 
Heintz, beiden uit Koksijde 
(27 februari)

OVERLIJDENS
Gilbertus Debeer - 87 jaar
echtgenoot van Joanna Deberdt 

Urbain Decoussemaeker - 78 
jaar weduwnaar van Nicole Sissau 

Edward Vandeputte - 82 jaar
echtgenoot van Christine Vanneste

Jenny Hatse - 80 jaar
echtgenote van Herman Rubbrecht 

André Plaetevoet - 85 jaar

echtgenoot van Georgette Supeley

Denys Desaver - 86 jaar
echtgenoot van Godelieve 
Vanhoutte

Maria De Leeuw - 91 jaar
echtgenote van Willy Dewith

Gilbert Swyngedouw - 82 jaar
weduwnaar van Lia Desloovere

Gabrielle Lammerant - 82 jaar
weduwe van André Lips

Godelieve Bossy - 79 jaar
weduwe van Willy Pouchele

Adrien Verbeurgt - 76 jaar
echtgenoot van Fernande 
Nekkebroeck

Anne-Marie Dochy, 76 jaar

Lucien Hollaert - 67 jaar
echtgenoot van Colette Clairhout

Roger Deroo - 60 jaar
echtgenoot van Rita Surmont 

Guy Despretz - 80 jaar
echtgenoot van Denise Closset

Godelieve Bossy - 79 jaar
weduwe van Willy Pouchele

Anne-Marie Dochy - 76 jaar
ongehuwd.



Zaterdag 5 en zondag 6 april
Plezier verzekerd op Koksijde Kids!

Twee dagen 
lang wordt de 
Zeelaan, het 
theaterplein 
voor het 
gemeentehuis 
en het 
achterliggende 
Casinoplein in 

Koksijde-Bad een grandioos speeldorp. Telkens van 
10.30 tot 18 u., kunnen de kinderen zich uitleven op 
de vele attracties, zowel voor de allerkleinsten als 
voor de tieners.

Speeldorp voor de kleinsten!
Voor de kleinsten is er een echt kleuterdorp met 
diverse springkastelen, een klauterparcours en 
een draaimolen. Laat je omtoveren tot een echte 
prinses of superman aan de gratis grimestand.
Ook de kleuters kunnen zich naar hartenlust 
uitleven op de kleuterfietsen of in de springkastelen. 
Er is een speelbed voor kleuters, een echte 
circustrein van maar liefst 19 meter lang en er zijn 
aangepaste hindernissenbanen.

Klim- en klauterplezier!
Aan klimmen zal het tijdens Koksijde Kids 

niet ontbreken. De opblaasbare klimtoren, de 
krokodilslide en enkele survivalbanen nodigen 
uit tot uren speelplezier. Beleef dolle pret op de 
verschillende gekke fietsen of probeer je evenwicht 
te houden op de rodeokameel. Verkleed je als 
een echte brandweerman en leg een foutloos 
blindloopparcours af!

Ook voor tieners en waaghalzen!
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen. Er is 
de 4-in-1 acro-benji, een echte klimtoren of maak 
een spannende rit in de mini-quads. Of verleg 
je grenzen op de death-ride twin! Als een echte 
avonturier glijd je pijlsnel langs een staalkabel naar 
beneden, met 2 personen tegelijk van 10 m hoog.
Wie zich wil wagen aan een opwindende 
lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal 
van het c.c.CasinoKoksijde, waar je in een 
spannend decor je tegenspelers met een laser-gun 
kan uitschakelen.

Bijna alles gratis
Alle attracties zijn bovendien gratis toegankelijk. 
Enkel voor de death-ride en de lasergame betaal je 
slechts 1 euro per persoon per attractie.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303,  
T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Nog drie weken Lentewandelzoektocht

De zoektocht is 6 km lang, start aan het 
toerismekantoor in Koksijde-Bad, gaat naar Sint-
Idesbald en terug. Zoals vorige jaren moeten 
foto’s, genomen van bepaalde onderwerpen 
langs het traject, gezocht en gerangschikt 
worden. De hersenbrekers worden opgelost in de 
stopplaats, waar ook een waardebon (in map) 
kan gebruikt worden. Een schiftingsvraag dient 
beantwoord in het toerismekantoor in Koksijde-
Bad. De zoektocht is relatief gemakkelijk. Iedere 
deelnemer die het antwoordblad indient heeft 
recht op een prijs. Er zijn tal van mooie prijzen te 
winnen. Prijsuitreiking in c.c. CasinoKoksijde op 
vrijdag 25 april om 20 u.
Deelnemingsformulieren in de toeristische 
infokantoren in Sint-Idesbald, Koksijde-Bad en 
Oostduinkerke-Bad.

Wees er zeker bij op Koksijde Kids, hèt coolste kinderevenement tijdens 
de paasvakantie! Kom op zaterdag 5 en zondag 6 april naar Koksijde 
Kids en beleef er een supertof weekend met de leukste attracties voor 
alle leeftijden.

Liefhebbers van zoektochten hebben nog tot en met zondag 20 april de gelegenheid om deel te nemen 
aan de jaarlijkse lentewandelzoektocht van het feestcomité Koksijde-Bad in samenwerking met de 
gemeentelijke VVV en de dienst Toerisme van Veurne.

Het college van burgemeester en schepenen kwam de 
organisatoren van de jaarlijkse lentewandelzoektocht een hart 
onder de riem steken.



In ’t Bloote speelt Taxi Taxi

Lenteconcert Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie

Toneelvereniging ’t Bloote uit Wulpen is klaar met z’n nieuwe toneelproductie die in april vijf keer voor het 
voetlicht gebracht wordt in zaal Het Bedrijf, het knusse theatertje in Oostduinkerke-Dorp. De productie heet 
Taxi Taxi en wordt geleid door regisseur John Schouppe.
Het stuk toont het leven van John Dezwart die 
samenleeft met Marleen in Oostduinkerke, maar ook 
met Vera in Middelkerke. Door een schermutseling 
belandt John in het ziekenhuis. Daar geeft hij zijn adres 
van Middelkerke door, maar aan de politie dat van 
Oostduinkerke. Zijn vriendinnen weten van elkaar niet 
waaruit een reeks complicaties ontstaan die in een 
helse rit uitmonden.
De enthousiaste groep (zie foto) bestaat uit, staand 
bovenaan v.l.n.r. regisseur John Schouppe, Dirk 
Janssens, Willy Bautil (decor), Sonia Vanransbeeck, 
Didier Cobbaert, Lieselot Fabel en Dirk Sennesael. 
Zittend Sonja Boeve, Marc Vileyn en Marieke Durivault.
Voorstellingen in april om 20 u. op zaterdag 12, vrijdag 
18, zaterdag 19 en zaterdag 26. Namiddagvoorstelling 
op zondag 27 april om 15 u. Kaarten (8 euro) in 
afspanning Wielrijdersrust in Wulpen of T 0474 40 99 69.

Op zaterdag 26 april speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
zijn jaarlijkse lenteconcert. Op het programma staan zowel 
werken uit het klassieke repertoire, hedendaagse composities voor 
harmonieorkest als pittige marsmuziek. Het concert heeft plaats in 
de gerestaureerde Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp en vangt aan om 
20 u. De toegang is gratis.

Bloemenjaarmarkt

Ruilbeurs en 
rommelmarkt

Nog drie weken Lentewandelzoektocht

De jaarlijkse bloemenjaarmarkt vindt plaats op 
paaszaterdag 19 april van 10.30 tot 18 u. in de 
Zeelaan in Koksijde-Bad. De bloemenjaarmarkt 
is elk jaar als het ware de start van het nieuwe 
toeristische seizoen. De Zeelaan geurt en 
kleurt in hartje Koksijde-Bad waar bloem- en 
tuinliefhebbers hun inspiratie vinden.

Op zondag 20 april is er weer de internationale 
ruilbeurs in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. 
Van 10 tot 18 u. vinden verzamelaars van oude 
munten, prenten en postzegels hier hun gading. 
Vanaf 6 u. is er ook de rommelmarkt op de 
parking van de Kerkepannezaal.



Grenzeloze Erfgoeddag op 27 april
De gemeentelijke musea, het gemeentelijk archief en de dienst Cultuur hebben 
opnieuw een boeiend programma in elkaar gestoken voor Erfgoeddag. Ze focussen 
op “grenzeloos kusttoerisme”, in al zijn facetten! Een overzicht van alle activiteiten.

C.c. CasinoKoksijde
•	Koksijdse	vakantiefilmpjes,	van	11	tot	18	u.,	Theaterzaal
 De diensten Archief en Cultuur gingen samen met de Koksijdse videoclub Westkust 

op zoek naar oude vakantiefilmpjes van toeristen én Koksijdenaars. Uit de vondsten 
werden stukjes geselecteerd en verwerkt tot één collagefilm. Deze prent gaat in 
“première” om 11 u. en wordt ononderbroken herhaald tot 18 u.

Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Oostduinkerke-dorp)
* Opendeur Familiekunde Vlaanderen regio Westkust, 10 tot 17 u.
 Maak kennis met het documentatiecentrum / uitleg over de eerste stappen voor 

opmaak van een stamboom
* Aperitieflezing om 10.30 u., raadzaal
 Aan de hand van nostalgische dia’s neemt Jozef Ameeuw de luisteraar/kijker mee naar de Westkust aan 

het einde van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw. Het toerisme komt stilaan op gang, de eerste hotels 
worden gebouwd, een tweede woonst aan de kust wordt populair, trein en tram maken de kustgemeenten 
makkelijker bereikbaar. De dorpen groeien uit tot echte badplaatsen die de toerist een groot aanbod aan 
ontspanning bieden. Na de voordracht nostalgische aperitief.

* Filmvoorstelling van 12 tot 18 u., raadzaal
 Documentaire Koksijde tussen 1945 en 1965, boeiend tijdsdocument van Werner Rotsaert met beelden uit 

het archief van Koksijde. Oude filmfragmentjes doen de vakantiesfeer uit de tijd van de opkomst van het 
kusttoerisme herleven.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (Koksijde)
Museum en domein open van 10 tot 18 u.
* Rondleiding Abt Idesbald in de kijker, 14.30 u.
 Abt Sint-Idesbald was de derde cisterciënzerabt van de Duinenabdij. Hij straalde vooral na zijn dood († 1167) 

een belangrijke aantrekkingskracht uit op bezoekers, lang voor Koksijde een toeristische gemeente werd.
* Lezing Hoog bezoek in de abdij, 16 u.
 De lezing Hoog bezoek in de Duinenabdij: kusttoerisme avant la lettre gaat over de bekende en minder 

bekende, maar steeds kleurrijke reizigers die de duinheren van de Duinenabdij om diverse redenen een 
bezoekje brachten.

* TIP! Bedevaart naar Baaldjes Kruus, 14 u.
 Daags na Erfgoeddag is er op maandag 28 april de jaarlijkse bedevaart naar het kapelletje van de Zalige 

Idesbald van der Gracht. Org.: Genootschap van de Zalige Idesbaldus en de Federatie Ster der Zee. Meer 
info in dit nummer op blz. 17, of op www.tenduinen.be.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Museum open van 10 tot 18 u.
* Rondleiding Strategische stranden. Fronttoerisme tijdens en na WO I, 14.30 u.
 Tijdens WO I waren de Vlaamse stranden strategische plaatsen, die ook de nood aan ontspanning 

vervulden. Na de oorlog werd hun toeristische rol steeds groter bij de opkomst van kust- én fronttoerisme.
* Kinderworkshop Terug in de tijd, 14.30 u.
 Tijdens de rondleiding voor volwassenen kunnen de kinderen terug in de tijd reizen. Ze leren werk en spel 

van hun leeftijdsgenootjes in het interbellum kennen en maken een retro postkaart! Inschrijven voor de 
kinderworkshop via 058 51 24 of info@navigomuseum.be 



8ste middeleeuws theaterfestival 
op 1 mei in Abdijmuseum Ten Duinen

De Riddershow: Koning Arthur
Ridder Marc heeft een postduifbericht onderschept. Daarin staat dat Koning 
Arthur hen komt bezoeken! Totaal overstuur roept hij de hulp in van ridder 
Jan, samen zullen ze deze klus wel klaren. Tot de waarheid aan het licht 
komt… en het kasteel te klein is voor beide ridders: de zwaarden zullen weer 
spreken.

Nomad Theater: Ridder zonder hart
De Ridder heeft zoveel oorlog gevoerd dat hij er zijn hart door verloren heeft. 
Toevallig ontdekt hij het kasteel van Nostalgie. Gevangen in het verleden 
leeft Nostalgie op het ritme van haar herinneringen. Zij laat de Nar en 
Lola de zaken regelen in het kasteel. Na een serie intriges en grappige 
verwikkelingen vindt Nostalgie zichzelf en het hart van de Ridder terug.

Prima Nocta: middeleeuwse muziek
Dit opzwepende gezelschap brengt een wervelende show met 
middeleeuwse muziek op doedelzakken en slagwerk.

Donderelf: Heer Gawein en de groene ridder
Muziek op doedelzak en trommel, poppenspel en een spannend verhaal 
over Koning Arthur en zijn Tafelorde… Donderelf is een rasverteller die jong 
en oud aan zijn lippen heeft hangen tijdens zijn verrassende middeleeuwse 
verhalen.

Valkerij Dominique
De arenden, gieren, buizerds en uilen van Dominique maken ook dit jaar 
het luchtruim onveilig. Sta oog in oog met deze roofvogels en met wat geluk 
landt er wel eentje op je hand.

Kami-kamu: Florofoon
“Ooit spraken de bloemen… Nu doen ze dat weer! Ga, en luister, bij de 
hovenier van bloemengefluister. Hij vertelt je verhalen voor jouw plezier. Hou 
één van zijn bloemen aan je oor.
De bloem die je mooi vindt, of die voor jou ‘t lekkerste ruikt. Uit die bloem 
komt een verhaal. Niet voor iedereen. Maar voor jou alleen.”

Paper Cuts: de koning van papier
De Koning van Papier verlaat na duizenden jaren zijn burcht om de mooiste 
verhalen te vertellen die hij ooit heeft geschreven.

Toegang: 5 euro, 3 euro voor jongeren van 13 tot 18 jaar, gratis voor wie in 
middeleeuwse kledij komt.

Op donderdagnamiddag 1 mei vormen de ruïnes van de Duinenabdij 
opnieuw het unieke decor voor het 8e middeleeuws theaterfestival van 
het Abdijmuseum. Wat valt er allemaal te beleven? Sfeervolle muziek, 
roofvogeldemonstraties en natuurlijk ook een sterk staaltje theater. Hierbij 
het programma.



Hedendaagse ode aan de bebop

Rebirth::Collective swingt als de pest

Steven Mahieu, dé coming man van de Vlaamse comedy

Een man, een micro, een marcelleke
Steven Mahieu klimt vliegensvlug omhoog op de comedyladder. In 2011 werd z’n eerste show 
nog uitgeroepen tot meest beloftevol debuut. En nu is er z’n tweede show Maniak. En die lost de 
hooggespannen verwachtingen zeker en vast in. Blokkeer alvast zaterdag 3 mei in uw agenda.

Rebirth::Collective speelt op vrijdag 2 mei om 
20 u. in c.c. CasinoKoksijde. De groep is als 
een kleine bigband, bestaande uit vijf blazers 
en een ritmesectie (piano-bas-drums). De 
combinatie van getalenteerde musici en de 
power van een achthoofdig ensemble laten 
de muziek evolueren van gevoelige ballades 
tot brandende uptempo’s met diepe groove 
momenten en spannende solo battles. De bop 
uit de jaren ’50 swingt weer, maar nu met een 
hedendaagse drive.
Rebirth::Collective werd in 2010 in het 
leven geroepen door trombonespeler Dree 
Peremans die studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium Gent en aan het Leuvense 
Lemmensinstituut. Peremans is van veel markten thuis. In de popwereld speelde hij o.m. met Buscemi en 
Lalalover.
Het ensemble telt enerzijds ervaren solo-muzikanten zoals altsaxofonist Bruno Vansina en pianist 
Ewout Pierreux (vaste pianist van Tutu Puoane), en anderzijds jong talent als trompettist Jo Hermans, 
baritonsaxofonist Joppe Bestevaar en slagwerker Toni Vitacolonna.
Een octet is sowieso al spannend om mee te maken. De vele talenten die in Rebirth:Collective zijn 
verzameld, maken het nog meer een optreden om naar uit te kijken. Kom swingen!
Tickets kosten 12 of 9 euro (jonger dan 26 j.), via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Mahieu is zo’n comedian met een boodschap, een oprecht verontwaardigde komiek als het ware. Hij kijkt, 
observeert de maatschappij en ventileert z’n 
ongenoegen. Maar dan op een manier die je 
buikpijn van het lachen bezorgt.
“Je moet tegenwoordig al een sms sturen om 
te vragen of iemand asjeblieft zijn mail wil 
beantwoorden. Waar slaat dat op? En het ergst 
van al is dat ik er zelf ook gevoelig voor ben. Ik 
heb ook een smartphone op zak, ik panikeer 
ook van zodra dat lichtje begint te flikkeren. 
Want ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik dat ding 
nodig heb. Maar ik heb dat eigenlijk helemaal 
niet nodig. Junkfood voor je kop is het. En voor 
je het weet, staat je kop nooit meer stil.” (uit De 
Morgen, 09.01.2014)
Het leven zoals het is, met al z’n kleine kantjes. 
Alle regeltjes en onvolmaaktheden worden 
door Mahieu aangekaart en simpelweg in het (onder)hemd gezet. Maar steeds met een onderliggende 
boodschap. Zo slikken in België meer dan één miljoen mensen antidepressiva. Misschien zijn zij niet de 
“abnormalen” maar hebben zij net door dat deze maatschappij doldraait en niet deugt.
Cutting Edge.be formuleert het zo: “Een man, een microfoon, een marcelleke, maar wel duizend kilo 
grappen.” En u in het publiek?
Steven Mahieu brengt Maniak op zaterdag 3 mei om 20 u. Tickets 12 euro of 9 euro (jonger dan 26 jaar) via 
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.



Agenda APRIL

Koksijde met klasse
(promotie edu-aanbod) 
vrijdag 11/04 – 22/08
musea@koksijde.be 

cursus orde op je pc
17, 18, 22 april: Koksijde, Bibliotheek
Info: bibliotheek@koksijde.be 

Luchtdopen of initiatievluchten 
Elk weekend: 
Wac, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang: 
Info: T 058 31 23 67,  T 0497 30 55 90

21/03 – 20/04, Koksijde-Bad, 
Lentewandelzoektocht (6 km)
Prijsuitreiking vrij 25 april 
c.c. CasinoKoksijde

Elektro-boot Koksijde01
Vanaf 1 april tot 15 november
Verhuur van Koksijde01, voor een 
fascinerend pleziervaarttochtje op het 
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. 
Info en reservatie: Wielrijdersrust het 
Dorstige Hart, Dijk 33, T 0474 40 99 69, 
www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be, 
info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be 

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u. 
Elke vrijdag: 13 – 17 u. boerenmarkt 
parking Erfgoedhuis
Elke dinsdag Oostduinkerke, Zeedijk

week van de Zee
25/04 – 11/05 – zie tij-dingen blz 24

Rondleidingen individuele bezoekers (vaste collectie, 
gids inbegrepen in toegangsticket)
Abdijmuseum Ten Duinen
- elke vakantie om 14.30 u.: di/do/zon: Ned. rondl (1,5 uur)
- elke vakantie om 14.30 u.: woe/zat: Fr. Rondl (1,5 uur)
- rondleiding in de tijdelijke expo’s om 16 u.: zon: Ned. 

rondl
- elke woe in schoolvakanties om 15 uur: family@

tenduinen, wisselend workshops voor kids

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
- elke vakantie om 14.30 u.: woe/vrij/zat.: Ned.rondl. (1,5 u.)
- elke vakantie om 14.30 u.: zon: Fr. Rondl. (1,5 u.)
- rondleiding in de tijdelijke expo’s om 16u.: zat (Nedl 

rondl.)
- elke vrij in schoolvakantie (m.u.v. zomervakantie) om  

15 u. : family@navigo: workshop kids
- in juli en aug.:(tijdens visserijfolkloreavonden) om 19u.:  

family@navigo 

Woe 2 april
VDK Driedaagse De Panne – Koksijde
Rit Zottegem – Koksijde (Oostduinkerke)
www.driedaagse.be, secretariaat@
driedaagse.be 

19.30 u.
Sint-Idesbald, kerkepannezaal
Schakelkoken
Leden markant: €25; niet-leden: €35
Info: T 058 51 51 27, jacques.proot@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film La vie d’Adèle’
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Don 3 april
8.30 u.
Koksijde-Bad, tramhalte
Bedrijfsbezoek De Post in Oostende
Visbuffet en bezoek oesterput
Prijs leden Neos: 39 euro leden; 45 euro 
niet-leden.
Info: J Ranson T 058 51 40 60, T J. Nowé, 
T 058 51 33 01

VDK Driedaagse De Panne – Koksijde
De Panne – De Panne 
www.driedaagse.be, secretariaat@
driedaagse.be 

9 of 14 u.
Cursus veilig fietsen
Gratis inschrijven verplicht T 058 52 34 43, 
laurens-alain@skynet.be. Org. Okra

19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis O.L.V.-ter-Duinen, 
Tulpenlaan 41
FeMma Naai-ateljee
Info en inschr. Lena Devacht T 058 51 69 87, 
devacht.lena@skynet.be 

Zat 5 april
10.30-18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan, Casinoplein, 
Theaterplein
Koksijde Kids – zie Tij-dingen blz 36

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Gratis geleide wandeling lenteverschijnsel 
in de duinen (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be, www.iwva.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater. ‘Becky Shaw’, Het kip
Info & tickets: info Koksijde

20 u.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Mozart – Requiem
zie Tij-dingen blz 35

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
Muziek en dans. Brecht Goudeseune – 
Astor Piazolla
Ode aan de vernieuwer van de tango
Info & tickets: info Koksijde of via reservatie@
hetbedrijf.be 

Zon 6 april
8.45 u. 
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis Bachten 
de Kupen, Leopold II-Laan 2
Ronde van Vlaanderen
Bevlagging op de Oude Kwaremont  
(3 passages). Vertrek met eigen auto’s , 
iedereen welkom. Gratis bbq ter plaatse.
Org: Vlaamse Volksbeweging Bachten de 
Kupen. Info: vvbbachtendekupe@icloud.
com, T 0476 98 29 77

10.30 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel 
Hannecartbos
Geleide wandeling ‘ontdek de 
voorjaarsbloeiers langs de ‘beek 
zonder naam’ alsook de reigerkolonie. 
Honden niet toegelaten. Laarzen of 
wandelschoenen, verrekijker aangeraden. 
Info: dienst Toerisme

10.30-18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan, Casinoplein, 
Theaterplein
Koksijde Kids – zie Tij-dingen blz 36

15 en 19 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Willem Vermandere(Zo d’ouden zongen) 
‘zo piepen de jongen
Info en tickets: info Koksijde, reservatie@
hetbedrijf.be , T 058 53 29 99

Ma 7 april
13.45 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide wandeling Dwars door de duinen 
/ entre dunes et plage (Ned + Fr) . inschr 
vooraf €1 pp (drankje inbegrepen)
Info: bezoekerscentrum@iwva.be

Woe 9 april
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Lentefeest. Org. Okra
Info: Daniëlla, T 058 51 08 91, Liliane, 
T 058 51 45 41

14.30 u.
Bezoek met da’s TOF aan St.Pieterskerk te 
Koksijde, met gids.
Inkom:€2,5 voor leden, €5 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s-Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Andere film ‘Simon Och Ekarna’
Info & tickets: Info Koksijde

Do 10 april
14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide wandeling Water-Lopen! (Ned)
Info: bezoekerscentrum@iwva.be

14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Tekenfilm Brave. Inkom  €2,5 (frisdrank 
inbegrepen)
Inschr vooraf via carine.baert@koksijde.be, 
T 058 53 34 44

Vrij 11 april
19-22 u.
Koksijde-Dorp, Kerkstraat, ’t Oud Schooltje
Cursus AED Rode Kruis
Info: Anneke De Saeger, verantwoordelijke 
vorming, andesaeger@telenet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Live in concert – Christoff & Lindsay ‘Hij 
gelooft in mij’
Info en tickets: T 0479 31 84 55, www.
concertevents.be 



Zat 12 april
10.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, ingang begraafplaats 
A. Geryllaan
Geleide wandeling voorjaarsbloeiers, vogel-
gezang en amfibieënromances in de Oost-
voorduinen, honden aan leiband mogelijk.
Info: dienst toerisme
Koksijde-Bad
Rondgang Paashaas met  eitjes
Info: dienst Toerisme

15 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Fortenbouw voor familie
Inschr vanaf 14 uur ter plaatse
Info: dienst Toerisme

20u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. ‘Balzaal der gebroken Harten’, 
Guido Belcanto, Tine Embrechts, Martinus 
Wolf & Lieven De Maesschalck met het 
magische Decaporgel
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Zon 13 april
± 13 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk
Doortocht met korte tussenstop mini 
coopers
Info: alex.hanoulle@skynet.be 

Koksijde-Bad
Rondgang Paashaas met eitjes
Info: dienst Toerisme

14 u.
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen, J. Van 
Buggenhoutlaan
Geleide kruidenwandeling in de 
Noordduinen (Ned). Honden niet 
toegelaten.
Info: dienst Toerisme

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familie. ‘In de wolken’ (1-3 j), Sprookjes en zo
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Woe 16 april
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Spreekbeurt over kruiden door Rita 
Vandenberghe
Toegang: €2 (koffie inbegrepen)
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren 
Oostduinkerke, Freddy.bockstael@skynet.be, 
T 058 51 27 20

15 -16.30 u.
Koksijde-Bad, c.c CasinoKoksijde
Clown Rocky’s Paasshow
Ingo: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘La grande Bellezza’
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Do 17 april
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide wandeling het verborgen leven 
van vogels (Ned)
Info: www.iwva, bezoekerscentrum@iwva.be 

14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Tekenfilm Verschrikkelijke Ikke 2. Inkom €2,5 
(frisdrank inbegrepen)
Reserv vooraf via carine.baert@koksijde.be, 
T 058 53 34 44

Vrij 18 april
20 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Passiespel – zie Tij-dingen blz 26
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Scala & Kolacny Brothers
Info & tickets: T 0479 31 84 55, 
www.concertevents.be

Zat 19, zon.20 en maandag 21 april
Vanaf 9 u.
Koksijde-Dorp, voetbalterreinen
Internationaal Paastornooi voor 
preminiemen, U 10
Info: www.kvvc.be 

Zat 19 april
9.45 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank
Info: dienst Toerisme

10.30 – 18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt
Info: dienst Toerisme

11 u.
Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein
Garnalensoep door de Orde van de 
Paardenvissers
Orde van de Paardevissers

14 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel
Geleide Ter Yde wandeling, duinflora, natte 
duinpannes en aankomst van gevederde 
zomergasten in en om het Hannecartbos. 
Honden aan de leiband mogelijk
Info: dienst Toerisme

14-18 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5
Paardenvissers in het museum: uitgebreid 
programma op www.navigomuseum.be 

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
Thematische rondleiding voor de 
individuele bezoekers over de 
garnaalvisserij te paard (Ned) (gids 
inbegrepen in toegangsticket)
Info: info@navigomuseum.be 

15 u
Oostduinkerke, strand
Zandkastelen voor families
Inschr. vanaf 14 u.
Info: dienst Toerisme

14 – 17 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Zangfeest met Evangelische liederen
Info: Daniël Vermoote, www.bijbelkoksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Romeo’s Live
Info & tickets: T 0479 31 84 55, www.
concertevents.be 

Zon 20 april
PASEN
6 u
Sint-Idesbad, Kerkepannezaal en parking
Internationale Ruilbeurs en rommelmarkt
Info: dienst Toerisme .  inschr. 0473 73 66 34 

11 u.
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap + fanfare van Moulbaix
Info: dienst Toerisme

10.20 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers 
gevolgd door het koken van de garnalen 
op de Zeedijk
Info: dienst Toerisme

14 u.
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad (infoluik)
Geleide wandeling in Hannecartbos – 
geen hondjes en Ned
Info: dienst Toerisme

15-18 u.
Koksijde-Bad, centrum
Wandelconcert Royale Union des fanfares 
St. Cécile de Moulbaix
Info: feestcomité Koksijde  

Ma 21 april
Paasmaandag
11 u.
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Paasconcert Davidsfonds Septem Viri
Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen, Paul 
Depondt, T 058 51 49 20, depondt.paul@
gmail.com 
€7 Add; €6 leden Davidsfonds, Vl@s, 
Vermeylenfonds, FVV en Gezinsbond

11.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard gevolgd door 
het koken van de garnalen op de Zeedijk 
+ garnaalkruien van de vrouwelijke 
garnaalkruwers De StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Bad, Zeelaan en centrum
Rondgang Paashaas

Vanaf 14.30 u
Odk, strand
Paaseitjes rapen (12 j) + rondgang 
Paashaas
Info: dienst toerisme

20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, 
Paasconcert Lionsclub De Panne – 
Westhoek
Symfonieorkest Vlaanderen met als 
dirigent Jan Lathem-Koenig. Met werken 
van Brams, Teinecke, Swerts en de Falla 
met als solist Aneleen Lenaerts (harp)
Info: Lieven Dehaene, livinus.dehaene@
gmail.com 

Di 22 april
10 u.
Station Koksijde
Toneel Kwaksalver, Kortrijk
Enkel voor Neos-leden: €50
Reserveren verplicht  bij J. Ranson T 058 51 
40 60, J. Nowé: T 058 51 33 01

Woe 23 april
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
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CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Causerie ‘De orde van Malta’, door Philip 
Despriet
Inkom: €3 voor leden; €5 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film ‘To the wonder’
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Don 24 april
14 – 16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, ter Duinenlaan, 
zaal de Brug
Breinamiddag
Annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

19 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
25ste paella-avond : apero, voorgerecht, 
paella en dessert, €25 pp
Info: T 058 23 61 67 Greet Andries of 
T 058 51 04 30, Christine Monsieur
Org. MS-Liga Westhoek

19.30 – 23.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud schooltje, Kerkstraat
FeMma Lentefeest
Theater Tournee en AMA producties
Info en isnchr. Lena Devacht, T 058 51 69 87, 
devacht.lena@skynet.be 

Zat 26 april

Week van de Zee
van 26 april tot 10 mei. zie bl. 24

14 u.
Oostduinkerke-Dorp, ingang begraafplaats 
A. Geryllaan
Geleide wandeling, voorjaarbloeiers, 
vogelzang en amfibiënromances in de 
Oostvoorduinen. Honden aan de leiband 
mogelijk. Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde
zie Tij-dingen blz 37

Zon 27 april
Erfgoeddag
musea@koksijde.be zie Tij-dingen blz 38

15 u.
Koksijde-Bad, 
Optreden wandelconcert Jong El Fuerte
Info: feestcomité Koksijde-bad

VVB Veldtocht II
Bezoek aan de oorlogssites tussen 
Diksmuide en Boezinge. Van de 
Vredesmolen in Klerken tot Essex Farm 
Cemetery in Boezinge (waar John Mc Crae 
“In Flanders fields” schreef), busreis, met 

gids en randanimatie door Jan Huyghe en 
Karien Roelens. Info : vvbbachtendekupe@
icloud.com of 0476 98 29 77
Prijs: 45 euro leden, 50 euro niet leden. 
Inschrijven nodig.

Ma 28 april
14 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-Ter-Duinenkerk
Bedevaart naar Baaldjes Kruis –  
zie Tij-dingen blz 17
Info: dienst Toerisme Koksijde

Woe 30 april
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film ‘A Late Quartet
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Don 1 mei
14-18 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Middeleeuws theaterfestival –  
zie Tij-dingen blz 39
Info: Abdijmuseum Ten Duinen

Vrij 2 mei
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek. Rebirth: Collective
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be    

Zat 3 mei
10 u.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Jubileumfeest 30-jarig bestaan V.O.K.
Plechtige jubileum mis, nadien 
bloemenhulde aan het monument van de 
Gesneuvelde Vliegeniersmonument.
Info: www.vokkoksijde.tk 

11 – 15 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Mini taptoe
Info:  feestcomité Koksijde-Bad

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. ‚Maniak‘, Steven Mahieu
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Ma 5 mei
9u.
Koksijde, toerismekantoor
1ste dag Kaartenverkoop Duitse schlager- 
en volksmuziek
Info: dienst Toerisme

TENTOONSTELLINGEN

11/01 - 22/06
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Tentoonstelling Nestkasten
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

07/04 – 26/04
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Tentoonstelling Francine Fourneau, 
schilderkunst op eierschalen
Info lievino@lievino.be 

26/04 – 24/05
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, 
Strandlaan
Tentoonstelling: Dominique Petit , 
keramiek
Info: lievino@lievino.be 

29/03-01/06
Oostduinkerke, Art Gallery De 
Muelenaere & lefevere
Tentoonstelling Jonneke Kodde en Leo 
Jacob
Info: dml@skynet.be 

04/04 – 19/05
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan  239 c
Tentoonstelling Henri Sarla, Aurore 
Vermue, Lut Brackx 
Info: www.yesartgallery.com 

04/04 – 08/04
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5
Broodthaers en de zee, Hommage aan 
M.B. (inbegrepen in toegangsticket)
info@navigomuseum.be 

04/04  – 21/04
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. 
Christiaenlaan 40
Tentoonstelling  Carole Deschuymere – 
fotografie
Info: dienst Cultuur

05/04 – 03/08
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Vroeger oud, nu nieuw: 15 jaar 
aanwinsten Abdijmuseum Ten Duinen 
(inbegrepen in toegangsticket)
tenduinen@koksijde.be 

05/04 – 21/04
Oostduinkerke, Toerismekantoor, galerie Welnis
Tentoonstelling Erwin Cattoor en 
Matthieu Lobelle – hedendaagse kunst
Info: dienst Cultuur

Sint-Idesbald, Galerij Walter Vilain, 
Strandlaan 290
Eigen collectie
info: 0478 20 60 76



Autonoom
gemeentebedrijf

Koksijde

21-22 juni: clubhuis offi cieel open!
Bezoek de laatste fase van het golfterrein (18 holes)
en neem een kijkje in het gloednieuwe clubhuis.

www.koksijdegolfterhille.be
E-mail golfsecretariaat@koksijde.be
Tel. 058 53 27 10


