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Ken je dit beeld?

DOE MEE
EN WIN

De aflevering april van de wedstrijd “Ken je dit
beeld?” is gewonnen door Paula Barbier uit
Oostduinkerke. De foto toont een fragment uit het beeld Dansende
meisjes van Piet Florizoone voor het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke. Er waren 14 correcte antwoorden. Paula gokte precies
14, goed voor de maandprijs!
De nieuwe opgave. Waar staat het beeld waaruit bijgaand detail op
de foto rechts? (Precies omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden
uiterlijk 12 mei via kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post naar
Gemeentehuis, Ken je
dit beeld, Zeelaan 303,
8670 Koksijde. Slechts
één inzending per
persoon.
Schiftingsvraag:
hoeveel correcte
antwoorden zal de
redactie ontvangen?
Vermeld bij uw
antwoord: adres, T-nr.
of GSM-nr. Veel succes!
Mooie prijs voor wie
wint!

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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”
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02.54 en 15.20
03.37 en 16.02
04.20 en 16.44
05.03 en 17.26
05.46 en 18.10
06.36 en 19.04
07.36 en 20.07
08.41 en 21.12
09.47 en 22.15
10.47 en 23.08
11.37 en 23.53
12.18
00.33 en 12.56
01.11 en 13.33
01.49 en 14.12
02.29 en 14.52
03.11 en 15.33
03.54 en 16.17
04.41 en 17.05
05.34 en 18.03
06.42 en 19.17
07.58 en 20.30
09.09 en 21.38
10.17 en 22.42
11.21 en 23.41
12.16
00.32 en 13.03
01.17 en 13.45
02.00 en 14.25
02.41 en 15.05
03.21 en 15.44

09.48 en 22.06
10.28 en 22.46
11.06 en 23.25
11.44
00.05 en 12.22
00.51 en 13.10
01.51 en 14.12
02.52 en 15.14
03.52 en 16.14
04.53 en 17.17
05.53 en 18.16
06.42 en 19.02
07.24 en 19.43
08.05 en 20.24
08.46 en 21.06
09.28 en 21.49
10.10 en 22.32
10.54 en 23.18
11.40
00.07 en 12.31
00.59 en 13.28
02.03 en 14.30
03.06 en 15.35
04.17 en 16.56
05.37 en 18.12
03.38 en 19.05
07.26 en 19.49
08.09 en 20.30
08.49 en 21.10
09.28 en 21.49
10.06 en 22.27

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden mei

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

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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De Grooten Oorloghertekend
Van 3 mei tot 17 mei loopt in kapel
Ster der Zee in Sint-Idesbald de
belangwekkende tentoonstelling De
Grooten Oorlog, her-tekend. Deze
expo is een uniek artistiek project
waarbij studenten en docenten
vrije grafiek van zes West-Vlaamse
kunstacademies werk over WO I
creëerden.

9
Je bent van Koksijde als…
... je ooit gedanst hebt in de Minerva
in Oostduinkerke. Dit was een café
met danszaal waar veel mannen
en vrouwen hun toekomstige
echtgenoot of echtgenote hebben
leren kennen. Weet je dat? En wil
je nog veel andere historische
bijzonderheidjes over onze gemeente
leren kennen? Grasduin dan in “Je
bent van Koksijde als…”

22-23

En verder:
Bestuur
Parkeren betalen met smartphone

4

Reeks adviesraden: de Gecoro

7

Cultuur
Feestconcert voor 20 jaar
dirigent Jeroen

10

Dirk Eeckhout voorzitter bij

Levensloop op volle toeren
Op 31 mei en 1 juni vindt in
onze gemeente, voor het eerst
in West-Vlaanderen, Levensloop
Koksijde-Oostduinkerke plaats,
een initiatief van de Stichting
tegen Kanker, gesteund door het
gemeentebestuur. Levensloop is
een 24 uur durende wandel- en
loopestafette. Maar de voorbije
maand, en in mei zijn er heel wat
nevenactiviteiten.

24 en 25
Koksijde Golf ter Hille
Minder dan drie jaar na de
eerstespadesteek is Koksijde Golf
ter Hille helemaal voltooid. Vanaf
1 mei zijn alle banen (samen 27
holes) open. Ook de golfclub
heeft de wind in de zeilen met zelfs
bijzondere plannen voor jeugdige
en andersvalide golfers…

Beauvarletkoor Koksijde
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Snippers uit de raad van 17 maart
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt
OP INTERNET!
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd
VOLG DE ZITTINGEN
BTW in, tenzij anders vermeld.

LIVE

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

Varia

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Brandweer – Bij de brandweer (post Koksijde) is sergeant Danny Geryl bevorderd
tot sergeant-majoor.
Motie – De raad keurde een motie goed die bezwaar aantekent tegen
het ontwerp vervoersplan NMBS 2014-2017 waardoor de treinreis van
De Panne naar Brussel en Zaventem (2 uur) tot 2,5 uur verlengd zou
worden en waardoor bovendien ook het comfort zou verminderen. Alle
raadsleden stemden er unaniem mee in dat dit onaanvaardbaar is.
Bomen – Raadslid Adelheid Hancke (N-VA) vond het jammer dat de
bomen in de Dorpstraat gerooid zullen worden naar aanleiding van de
werken voor de afslag naar Nieuwpoort. Burgemeester Marc Vanden
Bussche antwoordde dat het college besliste om ze te rooien gezien
de hoge financiële kost om ze te verplanten (22.000 euro). Hij vindt dit
een onverantwoorde uitgave, ook al omdat er geen zekerheid is over de
slaagkansen van een verplanting.
Conterdijk – Raadslid Henk Ghyselen (LB) uitte zijn bezorgdheid over
het toenemend vrachtverkeer (van en naar het zuiveringsstation),
wat de veiligheid voor fietsers en ander verkeer op dat jaagpad in
het gedrang brengt. Hij vroeg of er een brug over de Veurnevaart kan
aangelegd worden. De burgemeester verwees naar een overleg met
Aquafin waar hij stelde als burgemeester zwaar vrachtverkeer op het
jaagpad niet meer te zullen toelaten. De mogelijkheid van een brug
is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Aquafin zal nagaan of
een nieuwe toegangsweg via het munitiedepot mogelijk is, en dit in
voorkomend geval ook zelf bekostigen.
Basismobiliteit – Verwijzend naar het decreet Basismobiliteit van De Lijn, merkte raadslid Ivan Vancayseele
(!mpuls) op dat de norm in Koksijde op veel plaatsen niet gehaald wordt. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits
vraagt terzake een rapportage aan De Lijn. Het raadslid vroeg of er in de gemeente Koksijde door de Lijn
al een evaluatie in de gemeentelijke begeleidings-commissie is voorzien. De burgemeester meldde dat
hieromtrent nog geen initiatief gekend is.

Betaal uw parking met smartphone!
Vanaf heden kunt u uw parkeerplaats met een mobiele applicatie
betalen. Deze applicatie heet Yellowbrick, in april en mei gratis
te downloaden via de actiecode KOK4A. Na die periode kost de
applicatie 15 euro.
Een zone ondersteund door yellowbrick kunt u herkennen aan het
identificatienummer op de parkeerautomaten. Eens de applicatie
gestart is, moet u de instructies op uw smartphone volgen en het gele
yellowbricknummer van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat invoeren.
Door op Start te drukken bij uw aankomst en op Stop te drukken als
u vertrekt wordt uw parkeerbijdrage automatisch gedebiteerd op uw
kredietkaart. U kunt op elk moment uw verbruik controleren en uw
historiek raadplegen.
Wie op zijn mobiele telefoon geen internetverbinding heeft, kan zijn
parkeersessie ook via het nummer 078 79 01 09 starten of stoppen.
Yellowbrick biedt heel wat voordelen: het is gemakkelijk en intuïtief. U
betaalt uw werkelijke parkeertijd en geen minuut meer, er zijn geen
muntstukken nodig en er zijn voordelige abonnementen voor een of
meer voertuigen beschikbaar.

De burgemeester aan het woord
De voorjaarsklassiekers en de paasvakantie zijn inmiddels ook voltooid verleden tijd. Bloeimooie mei staat
aan de voordeur. Koksijde Golf ter Hille is vanaf 1 mei volledig bespeelbaar en toegankelijk op alle banen,
op alle 27 holes. Op het einde van de maand is er het grote evenement Levensloop Koksijde-Oostduinkerke
in de strijd tegen kanker. Burgemeester Marc Vanden Bussche blikt achter- en vooruit…
T-d: “Burgemeester, Koksijde Golf ter Hille nadert zijn
volledige voltooiing?“
Burgemeester: “Ja, het is bijna zover. De eerste
zogeheten ‘spadesteek’ werd gegeven op 24 juni
2011. We zijn nu drie jaar verder en Koksijde Golf
ter Hille is een feit: driving range, Hazebeekcourse
en Langeleedcourse met samen 27 holes, clubhuis
en omgeving, paden, vijvers, kortom alle nodige
en mogelijke accommodatie. Ik denk dat dit toch
een puike prestatie is van alle aannemers en hun
medewerkers die deze 85 ha velden herschapen
hebben in een oase van sportief groen. De volledige
Langeleedcourse met z’n 18 holes is op 1 mei
volledig bespeelbaar en dus open. De eigenlijke
totaalopening vindt plaats op zaterdag 21 juni, op de
eerste dag van de zomer of de zomerzonnewende,
de langste dag van het jaar. Is dat geen uitgelezen
moment om zo’n mooi voltooid project te openen!?”
T-d: “De golf beschikt nu ook over een paragolfer, een
wagentje waarmee andersvaliden kunnen golfen?”
Burgemeester: “Inderdaad. Onze golfclub wil de
golfsport ook mogelijk maken voor mensen met
een fysieke beperking. Daartoe is een specifiek
G-plan opgemaakt met een visie en strategie voor
andersvaliden. Meer daarover in het artikel over
de ledenvergadering van 28 maart. Op die avond
heeft voorzitter Roelof Winter van de Lions De PanneWestkust de golfclub een paragolfer geschonken. Dat
is een mooi geschenk dat een aanzienlijk bedrag
vertegenwoordigt. Ook andere serviceclubs van onze
regio zullen in dat gebaar hun steentje proberen
bij te dragen. Waarvoor onze oprechte dank! Onze
schepen Stephanie Anseeuw heeft de paragolfer al
getest en was onder de indruk dat ze nu ook rechtop
een balletje kan slaan op de golf. Een aansporing
voor haar lotgenoten om bij ons te komen golfen!”
(Nvdr: artikel ledenvergadering op blz. 29)
T-d: “Koksijde scoort hoog op het vlak van de GASboetes, we staan in de top-10?”
Burgemeester: “In 2013 werden er 911 GAS-boetes
uitgeschreven. In 2012 waren er 880, er is dus geen
opmerkelijke stijging. Het leeuwenaandeel van
de boetes betreft milieu-gerelateerde inbreuken,
zoals verkeerd gebruik van molokcontainers, foutief
gebruik van het containerpark, gebruik van onjuiste
vuilniszakken, het plaatsen van de zak als er geen
ophaling is, enz. Dat genre vertegenwoordigt bijna
70% van het totaal aantal boetes. We gebruiken
de GAS-boetes om onze badplaatsen zo mooi en
zo proper mogelijk te houden. Het milieu krijgt de
voorkeur. Ik stel bovendien vast dat onze buren van
De Panne dezelfde mening toegedaan zijn.”
Namens de Lionsclub De Panne-Westkust schonk voorzitter
Roelof Winter op vrijdag 28 maart een paragolfer aan
de Golfclub Koksijde Golf ter Hille. Met deze wagen is de
golfsport toegankelijk voor mindervaliden.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Zaterdag 21 juni, start
van de zomer en de langste dag van het jaar, is een mooi
moment om de voltooide golf feestelijk te openen.”

T-d: “Eind mei is er de grote Levensloop-actie!”
Burgemeester: “Ja, die grote dag nadert met rasse
schreden. Ik ben zeer gelukkig met het groot aantal
activiteiten dat ten voordele van Levensloop in
onze gemeente plaatsvond en –vindt. Zo was ik zelf
aanwezig op de Kelnerrun in de Hotelschool ter
Duinen. Er worden voor Levensloop veel spontane
activiteiten opgewekt. Dat bewijst dat onze inwoners
een goed hart hebben voor goede doelen! In dit
nummer staan er ook twee volle pagina’s over wat
Levensloop nog al te bieden heeft!” (Nvdr: zie bl. 24-25)

Verkiezingen op zondag 25 mei
In het nummer van april verschenen al twee bladzijden berichten in verband met de Europese, federale en
Vlaamse verkiezingen op zondag 25 mei. In dit artikel herhalen we kort de essentie van deze berichten over
de zogeheten “moeder aller verkiezingen”.
Oefenen met de
stemcomputer - In
ons kanton wordt al
sinds 1999 met de
computer gestemd.
Daarom organiseert
onze gemeente
oefensessies voor
de kiezers die even
willen proberen.
De oefensessies
vinden nog
plaats 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).
Bij volmacht stemmen – Als u zich om
uiteenlopende redenen op de verkiezingsdag niet
naar het stembureau kan begeven om uw stem
uit te brengen, kan u toch stemmen door een
volmacht te geven aan een andere kiezer.
Een volmacht kan verleend worden bij ziekte
of gebrekkigheid, omwille van beroeps- of
dienstredenen, omdat men student is, omdat men
in het buitenland verblijft, omdat men schipper is,
marktkramer of kermisreiziger, omdat men zich in
een toestand van vrijheidsbeneming bevindt, of
omwille van geloofsovertuiging. In alle gevallen

dient een attest van een bevoegd persoon
voorgelegd.
Een volmachtdrager moet stemmen in het
stembureau van de volmachtgever. Een
volmachtformulier vindt u op www.verkiezingen.
fgov.be of gratis in het gemeentehuis.
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.
Om de volmacht te kunnen gebruiken moet
de volmachtdrager volgende documenten
bij zich hebben: het ingevuld en ondertekend
volmachtformulier, het bijbehorend attest, zijn eigen
oproepingsbrief, zijn eigen identiteitskaart.
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 daarvoor
inwoner van Koksijde zijn, ouder zijn dan 18 jaar,
Belg en stemgerechtigd zijn, niet kandideren op
een lijst. Wenst u bij de eerstkomende verkiezingen
geen vrijwilliger meer te zijn, laat dit dan weten aan
het gemeentebestuur, dienst Burgerzaken.
Info: dienst Burgerzaken, gemeentehuis, Zeelaan
303 / bevolking@koksijde.be / 058 53 30 30 /
fax 051 53 34 16.

Dienst Financies gesloten op 23 mei
Op vrijdag 23 mei is de dienst Financies in het gemeentehuis heel de dag gesloten wegens opleiding van
het personeel.

Tandem-west werkt voor jeugd
met verstandelijke beperking
Tandem-west is een vereniging die om de twee weken vrijetijdsactiviteiten voorziet voor jeugd vanaf 6 jaar,
in het bijzonder voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Tandemwest hoort ook een sporttak die een zwemploeg en een voetbalploeg telt die vaak aan wedstrijden
deelnemen. De Tandem-westsporters kijken telkens enorm
uit naar de Special Olympics waarvoor ze het hele jaar
trainen. Deze trainingen vinden om de veertien dagen op
zaterdagvoormiddag plaats in het Hoge-Blekkerzwembad. Op
zondag 6 april werd na de training ten voordele van Tandemwest een uitgebreid zwemontbijt georganiseerd.
Op zaterdag 17 mei pakt Tandem-west ten voordele van
zijn werking uit met een spaghetti-avond in jeugdhuis de
Briekeljong in Veurne. Leden betalen 10 euro, niet leden
15 euro (aperitief, spaghetti à volonté en koffie/thee).
Inschrijven kan tot 11 mei via tandemwest@hotmail.be
De zwemploeg van Tandem-west na een
en via overschrijving rek. nr. BE77 738807206942. Voor wie
zwemtraining. Op 17 mei is er grote spaghettibelangstelling heeft om monitor of begeleider te worden bij
avond ten voordele van de werking.
Tandem-west, zie het gemelde e-mailadres!

Onze gemeentelijke adviesraden

SIER

DOS

Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat
is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In
dit nummer Ives Feys van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

“Gecoro zou vroeger om advies
kunnen gevraagd worden”
Ives Feys, voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, is een echte Koksijdenaar. Als sinds zijn jeugd woont hij
in onze gemeente, meer bepaald in Sint-Idesbald. Ives studeerde
rechten aan de Gentse universiteit en is sinds 1991 beroepshalve
advocaat aan de balie te Veurne. Het verenigingsleven en de politiek
evenals de stedenbouwkundige reglementeringen hebben altijd zijn
aandacht weggedragen.
T-d: “Meneer de voorzitter, een goede ruimtelijke
ordening is van groot belang in een kustgemeente,
ook in Koksijde. Wat zijn de voornaamste
uitdagingen van de Gecoro?”
Ives Feys: “Een eerste belangrijke taak van de Gecoro
bestaat erin advies te verstrekken op de ruimtelijke
uitvoeringsplannen die de gemeente opmaakt en
er ook toezicht op te houden. Ruimtelijke ordening in
een kustgemeente is dan ook van bijzonder belang
omdat er vaak een evenwicht moet gevonden
worden tussen hoogbouw en grootschalige projecten
enerzijds en villawijken, natuurgebieden, duinen
anderzijds. De Gecoro heeft enkel een adviserende
functie, haar advies is niet bindend voor de
gemeentelijke overheid. Dit laatste betekent niet dat
er geen verplicht advies dient ingewonnen te worden
bij de Gecoro. In Koksijde stellen we evenwel vast
dat de gemeente, zelfs wanneer er geen verplicht
advies moet ingewonnen worden, er toch regelmatig
een beroep wordt gedaan op een vrijblijvend advies
van de Gecoro, zeker wanneer dit grootschalige
projecten betreft. Als uitdaging zou ik stellen dat het
de bedoeling moet zijn dat de Gecoro op het vlak
van adviesverlening vroeger zou moeten gekend
worden. Nu wordt de Gecoro vooral geconsulteerd
op een ogenblik dat er al heel veel planning is
gebeurd. De consultatie zou in een vroeger stadium
moeten gebeuren. Ook een mogelijke deelname
aan bepaalde vergaderingen van bijvoorbeeld
studiebureaus zou nuttig kunnen zijn.”
T-d: “Het is wellicht niet altijd gemakkelijk om
alle belangen van de diverse maatschappelijke
groepen met elkaar te kunnen verzoenen?”
Ives Feys: “Inderdaad, zo herinner ik mij mijn eerste
vergadering als Gecoro-voorzitter nog m.b.t. een
woonerf in Sint-Idesbald waarin de standpunten echt
verdeeld waren en mijn stem als voorzitter uiteindelijk
doorslaggevend was voor de genomen beslissing.
Anderzijds kan ik ook zeggen dat we in de loop der
jaren over de grenzen van de maatschappelijke
geledingen heen, heel vaak unanieme beslissingen
namen. Zo bijvoorbeeld over een grootschalig project

Ives Feys,
voorzitter van de
Gemeentelijke
Commissie voor
Ruimtelijke Ordening
(Gecoro).

aan Sint-André dat de Gecoro te belastend vond.
Uiteindelijk heeft de bestendige deputatie daar dan
anders over geoordeeld.”
T-d: “Hoe is de raad samengesteld? Welke actoren
hebben er zitting in?”
Ives: “In de Gecoro zitten vier deskundigen
waaronder ook de voorzitter. Er zijn twee
vertegenwoordigers van natuurverenigingen, één uit
de landbouw, drie namens de handelaars, één van
de werkgevers en twee van de immobiliën. Kortom,
een gezonde mix van wat er in een kustgemeente als
Koksijde leeft.”
T-d: “Krijgt de Gecoro voldoende armslag van het
college van burgemeester en schepenen? Wordt er
met de Gecoro-adviezen rekening gehouden?”
Ives: “Onze gemeente was een van de eerste die
de Gecoro niet alleen contacteerde voor de louter
verplichte adviezen maar ook heel vaak betrok voor
vrijblijvende adviezen in delicate projecten. Bij mijn
weten heeft de gemeente quasi altijd de adviezen
van de Gecoro gevolgd.”
T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje
bijdragen in het optimaal functioneren van de
Gecoro?”
Ives: “De inwoners kunnen altijd suggesties of tips
doormailen naar mijn mailadres info@advoaatfeys.
be om de werking van de Gecoro of de stedenbouw
in het algemeen te verbeteren. Het is evenwel
niet de bedoeling dat men zijn persoonlijke
stedenbouwkundige problemen komt aankaarten.”

E-boeken in de bib
Op 22 april start de bibliotheek met “E-boeken in de Bib.
Leden kunnen vanaf dan kiezen uit een 400-tal e-boeken voor
volwassenen. Een e-boekenkaart kost 5 euro voor 3 e-boeken.
U downloadt de e-boeken via een (gratis) app voor zowel Apple als
Android tablets. Elk boek kunt u gedurende 4 weken lezen. Leden
kunnen zoveel abonnementen aankopen als ze willen. U kunt ook
altijd om het even welk boek uit de e-boekencollectie kiezen. U hebt
het boek altijd bij, ook als u geen internetconnectie hebt. Binnen de
muren van de bibliotheek zelf heeft iedereen gratis toegang tot de
volledige e-boekencollectie. Vraag hulp aan het personeel.

Nieuw

Digitale collecties en bibliotheekkaarten
beheren met het “Mijn bibliotheek”-profiel
Op 6 mei start de bibliotheek met de nieuwe digitale dienst “Mijn bibliotheek” waardoor u op een heel
eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier uw bibliotheekgebruik kan beheren.
Mijn bibliotheek is een nieuwe toepassing om:
- meerdere bibliotheekkaarten te beheren
- de uitleenperiode van de materialen online te verlengen
- materialen uit de bibliotheek te reserveren
- digitale collecties van de bibliotheek te raadplegen
- de bibliotheek te contacteren
U maakt via de optie “Verleng/mijn bib” bovenaan de catalogus eenmalig een “Mijn bibliotheek”-profiel
aan. Daarna komt u op de registratiepagina van “Mijn bibliotheek”. Onderneem volgende stappen:
- Geef uw bibliotheekkaartnummer in (te vinden op je bibpas of het rijksregisternummer)
- Geef uw paswoord in (geboortedatum met schuine strepen tussen, of een ander gekozen wachtwoord
- Klik op volgende en vul de gevraagde gegevens in
- Vink het hokje voor de gebruikersvoorwaarden aan
- Klik op “profiel aanmaken”
Uw profiel is nu aangemaakt. Meldt u aan op uw profielpagina en ontdek de mogelijkheden van Mijn
Bibliotheek. Paswoord vergeten? Laat het de bibliotheek weten
“Mijn bibliotheek” is onmisbaar om digitale diensten van de bibliotheek, zoals e-boeken en het Gopress
krantenarchief, te gebruiken.
De bibliotheekmedewerkers staan klaar om te helpen.

De geschiedenis van ons
onderwijs

Cursus
internetinitiatie

In zijn reeks “Belangrijke nieuwsfeiten uit mei 1914” besteedt
de bibliotheek in mei aandacht aan de geschiedenis van
het onderwijs. Kinderen gingen niet altijd tot hun 18de
of langer, naar school. Er is een lange periode overheen
gegaan om de leerplicht in België in te voeren. Op 19 mei
1914 werd de wet Poullet in het parlement gestemd. Deze
wet voerde de leerplicht voor alle kinderen tot 12 jaar in.
Een van de redenen was ingaan tegen de kinderarbeid.
Ook werd het medisch schooltoezicht ingevoerd. De recente
visies omtrent ons onderwijs en de ontwikkeling van kinderen
komen ook aan bod.

Zowel de basis als meer gevorderde
toepassingen van het zoeken op internet,
e-mails versturen en ontvangen, info
opslaan. 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.
Inschrijven aan de balie van de
bibliotheek. U moet lid zijn van de bib,
breng uw identiteitskaart mee. De
betaalautomaat aanvaardt geen biljetten
hoger dan 10 euro.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op de donderdagen 1 en 29 mei.

Start in Kapel der Zee in Sint-Idesbald van 3 tot 17 mei

Zes kunstacademies brengen expo:
De Grooten Oorlog, her-tekend

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Van zaterdag 3 mei tot en met zaterdag 17 mei loopt in Kapel Ster der Zee in Sint-Idesbald de
belangwekkende tentoonstelling De Grooten Oorlog, her-tekend. Deze expo is een uniek artistiek project
waarbij studenten en docenten vrije grafiek van zes West-Vlaamse kunstacademies werk over WO I creëerden.

Het idee groeide onder de collega’s-docenten grafiek
Rik De Keyzer, Pieter Denuwelaere en Lieve Noreille.
Hun opzet was een academie-overstijgend grafisch
project uit te werken met andere “grensacademies”.
Vrij vlug toonden zes academies interesse om deel te
nemen: Koksijde, Roeselare, Menen, Ieper, Poperinge
en Harelbeke. Poperinge en Koksijde lagen achter de
frontlijn, Ieper op de frontlijn, Harelbeke, Roeselare en
Menen in bezet gebied.
Directeur Els Desmedt van de Westhoek Academie
Koksijde coördineerde het project. De rondreizende
expo start in Koksijde en zal gespreid over vijf jaar
(2014-2018) op diverse locaties (academies en
culturele centra) te zien zijn. Onze WAK organiseert de
inventaris, de uitleen en de teruggave van de werken.

Honderd werken en grote installatie
De Grooten Oorlog, her-tekend toont een honderdtal
zeer diverse werken en een grote installatie War
Mail Art Project. De bezoeken aan oorlogssites en
ervaringen waren vaak boeiende kruisbestuivingen
die de horizon van elke student zowel inhoudelijk als
technisch sterk verruimden.
Er werd vanaf december 2013 meteen ook een
“mail art”-project opgezet om via postkaarten met
de deelnemende cursisten te communiceren. Op
regelmatige tijdstippen werden de kaartjes in een
vastgelegd circuit met de post verzonden. Tijdens
WO I werden door de Duitsers immers per dag tussen
de 7 à 8 miljoen postkaarten verstuurd. Postkaarten
waren vaak de enige vorm van communicatie met
het thuisfront. Dit mail art project vormt de basis van
een grote installatie.
Bibliofiele uitgave
De expo was ook de aanleiding voor een bibliofiele

Wat ziet u op de foto..?

Soldatenhelmen…

Van Kollwitz tot Picasso
Vanaf december 2013 werden voorbereidende
uitstappen georganiseerd naar het Flanders
Fields Museum in Ieper, het Memorial Museum in
Passendale en vele militaire begraafplaatsen.
De cursisten werd gevraagd een werk of een
reeks werken te creëren, geïnspireerd door de
Grooten Oorlog. Het zijn vrije artistieke interpretaties
geworden die in zeer ruime zin naar deze gruwelijke
wereldbrand verwijzen. Er werd ook gezocht naar
aanknopingspunten in de kunstgeschiedenis: de
oorlogsverschrikkingen van Goya, de beelden en
tekeningen van Käthe Kollwitz, de Guernica van
Picasso… Naast een realistische weergave was er
ruimte voor vereenvoudiging, interpretatie, abstractie
en installatie.

uitgave met originele grafiek van de deelnemende
academies, gedrukt op een beperkte oplage van 80
exemplaren. Meer info op www.westhoekacademie.
be
Educatief pakket
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is een educatief
pakket ontwikkeld in de vorm van een educatieve
koffer. Zeker een absolute meerwaarde bij deze expo.
De koffer bevat alle materiaal om kinderen op een
actieve manier de werken te laten beleven. Bovendien
kunnen ze zelf aan de slag met eenvoudige grafische
technieken.
De tentoonstelling (3 mei tot 17 mei) is gratis
toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 17 u. De vernissage vindt plaats op zaterdag 3 mei
om 19 u.

In de gemeentelijke Westhoekacademie

Lezing en daguitstap over Théodore Géricault
Op donderdag 8 mei om 20 u. verzorgt docent kunstgeschiedenis Jan
Florizoone, om 20 u. in de Westhoekacademie (Veurnelaan 109) een
lezing over Théodore Géricault. De week erop, donderdag 15 mei, volgt
een geleid bezoek aan de tentoonstelling Géricault in het Museum
voor Schone Kunsten in Gent.
Lezing (gratis) 8 mei – Théodore Géricault (1791-1824) is een romantisch
kunstenaar: hij strijdt en gaat ten onder. Hij schildert Het vlot van Medusa
met de wrange smaak van een drenkeling. Hij wil zegevieren, de hemel raken
maar hij voelt de hel. Naar het leven tekent hij wilde dieren en afgehakte
hoofden van misdadigers. Als verwoed ruiter, houdt hij van snelheid en
sprongen tot een val hem noodlottig wordt. Hij overlijdt jong, 33 jaar... Jan
Florizoone spreekt aan de hand van deze figuur aan de thema’s waanzin,
drama en dood.
Daguitstap 15 mei - In de voormiddag geleid bezoek aan de tentoonstelling
Géricault in het MSK in Gent. In de namiddag vrij bezoek aan het SMAK (met een tentoonstelling van de
Duitse fotograaf Thomas Ruff)
Afspraak Koksijde-station om 9 u. / toegang expo Géricault 10 of 8 euro / toegang SMAK 8 of 6 euro / weer
thuis ca. 18 u..
Info: Westhoek Academie, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be

20 jaar dirigent: feestconcert
voor Jeroen Hillewaere
Jeroen Hillewaere, twintig jaar
dirigent van de koninklijke
harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke.

zaterdag

17 mei

om 20 uur

Jeroen Hillewaere was op 28 april twintig jaar
dirigent van de koninklijke harmonie Vrienden van
de Brandweer Oostduinkerke, en dat zal niet onopgemerkt
voorbijgaan. Om zijn dirigent te vieren presenteert de harmonie op
zaterdag 17 mei om 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke een
jubileumconcert, met gratis toegang.

Toen wijlen Gilbert Deschilder in 1994 het dirigeerstokje wilde
doorgeven, vond het toenmalig bestuur dat niemand beter dan
Jeroen Hillewaere uit eigen rangen in aanmerking kwam om hem
op te volgen. Hij had toen immers al een aardige muzikale loopbaan
achter de rug. In 1976, op elfjarige leeftijd, startte hij notenleer in
de schoot van de harmonie en een jaar later in de muziekschool
in Veurne. Trompet leerde hij in de “brandweerfanfare”, piano in de
muziekschool. Al bij al is hij vandaag 38 jaar lid van de harmonie.
Jeroen: “Mij werd dus in ’94 gevraagd of ik dirigent wilde worden. Aanvankelijk hield ik de boot af. Ik was 29
jaar, vader van drie kinderen, inmiddels vijf, en ik twijfelde eraan of ik die uitdaging er nog bij zou kunnen
nemen. Maar het bestuur bleef maar aandringen, en uiteindelijk heb ik toch toegehapt. Ik zie het nog
allemaal voor mijn ogen, de eerste repetitie onder mijn leiding. Het is precies alsof het gisteren was, maar het
is intussen wel twintig jaar geleden. Ongelooflijk toch!”
T-d: “Hoeveel geduld heeft een goeie dirigent?”
Jeroen: “Totdat het op is... Neen, het is meegenomen als dirigent een relatief groot geduldvermogen te
hebben. Ooit heeft wijlen Ives Boullet me gezegd, tijdens een van de vele repetities met de Butterstones, dat ik
ongelooflijk veel geduld heb als het erop aankomt mensen iets van muziek bij te brengen. Waarschijnlijk komt
dit ook door m’n opleiding als onderwijzer. Beroepshalve ben ik sedert 2007 directeur van de vrije basisschool
Stella Maris in Nieuwpoort.”
T-d: “Welk programma dirigeer je op je jubileumconcert?”
Jeroen: “We hebben een programma klaargestoomd met inspraak van alle leden. In die twintig jaar heb ik de
harmonie als dirigent 180 nieuwe stukken aangebracht. Alle muzikanten kregen daarvan een lijst met vraag
hun eigen top 20 te willen aanduiden. Uit alle antwoorden hebben we dan de algemene top 20 gepuurd, nl.
de 20 nummers die het vaakst werden aangestipt. Het is een mengeling van klassiek en modern geworden.
Iedereen is hartelijk welkom, we maken er een mooi muziek- en vriendenfeest van!”

Dirk Eeckhout nieuwe voorzitter
van het Beauvarletkoor Koksijde
Het vooraanstaande Beauvarletkoor Koksijde heeft een nieuwe voorzitter. Na veel jaren dienst heeft voorzitter
Paul Segers de fakkel doorgegeven aan Dirk Eeckhout. Paul is nu erevoorzitter en blijft in het bestuur dat
hem zeer erkentelijk is voor jarenlange trouwe inzet.
Met de ervaren Dirk aan het roer lijkt de toekomst
van het Beauvarletkoor Koksijde weer voor lange tijd
verzekerd.
Dirk Eeckhout (Menen, 72 j.) studeerde sociale
psychologie aan de KU Leuven en organisatiekunde
in Utrecht. Hij was 32 jaar werkzaam in het
bedrijfsleven. Sinds 2000 woont hij met zijn echtgenote
Hilde Vermeire (ook lid van het koor) aan de Westkust,
waar hij vroeger met vakantie kwam. Door het
enthousiasme van zijn vrouw werd hij in 2007 lid van
Beauvarlet Koksijde.
T-d: “Dirk, u hebt de uitdaging aanvaard. Hou zou u
de opdracht omschrijven?”
Dirk Eeckhout: “Alle koorleden moeten zich echt
erg inspannen om gezamenlijk tot hoogstaande
uitvoeringen te komen. Het is zoals bij topsport:
trainen, concentreren, discipline, soms zelfs een
beetje “afzien”, om dan zelf de diepe tevredenheid
te voelen van een geslaagd concert waarmee je
het trouwe publiek zichtbaar gelukkig hebt gemaakt.
De belangrijkste uitdaging voor mij en ons bestuur
is dan ook om voor onze koorleden en voor onze
toehoorders de condities te creëren en de middelen
te voorzien om een aantal keren per jaar zo’n
“kippenvelmoment” te realiseren.”
T-d: “Het Beauvarletkoor Koksijde kan bogen op een
lange traditie?”
Dirk: “Inderdaad. Gesticht in 1975 door Jean-Paul
Byloo en Aldegonde Maesen, viert het koor in 2015
zijn 40-jarig bestaan. Henricus Beauvarlet was 4
eeuwen geleden componist en kapelmeester aan de
Sint-Walburgakerk in Veurne. Jan Vermeire was onze
voorlaatste artistieke leider. Huidig dirigent is Griet De
Meyer die o.m. ook lerares is aan de muziekacademie
van Veurne. Een kleine greep uit ons repertoire: de
Johannes-Passion van J.S.Bach, het Requiem van
Mozart, Messiah van Händel, Ein deutsches Requiem
van J.Brahms. Het koor nam in juni 2012 deel aan
de Internationale Praagse Korendagen met als
hoogtepunt een uitvoering van Carmina Burana in de
prachtige Smetanazaal.”
T-d: “Koorproducties zijn duur. Hoe rooit
Beauvarletkoor Koksijde dat?”
Dirk: “Bekende werken brengen met professionele
solisten en orkest is inderdaad financieel niet
eenvoudig en ook niet zonder risico. Elk belangrijk
project wordt grondig voorbereid en op zijn
haalbaarheid getoetst. We zijn de gemeente
Koksijde zeer dankbaar voor de jaarlijkse financiële
ondersteuning die een fundament voor continuïteit
biedt. Met onze sponsors en steunende leden kunnen
we hierop dan een mooie muzikale prestatie voor de
gemeenschap bouwen.“

Dirk Eeckhout, de nieuwe voorzitter van het Beauvarletkoor
Koksijde.

T-d: “Ervaart het koor voldoende interesse? Zijn er
voldoende zangers? Is er voldoende publiek?”
Dirk: “We streven altijd naar kwaliteit, dat is een
constante zorg. Wie een goede stem heeft, voldoende
kennis van notenleer en zin om wekelijks te repeteren
met een enthousiaste vriendengroep, is van harte
welkom. Kwaliteit geldt zeker ook voor ons trouw
publiek op de concerten. Een ‘mooie affiche’ met
bekende werken is nog altijd het meest populair.
Om de interesse voor koorzang bij jongeren
aan te wakkeren, zijn we –met stimulans van de
gemeente- in september 2013 gestart met een
nieuw jongerenkoor: Jokobeau. Dat staat voor Jong
Koksijds Beauvarletkoor. Dirigent is Sarah Decadt.
Iedereen tussen 12 en 25 jaar die graag zingt, is op
vrijdagavond welkom op de repetities in het OC
Noordduinen.”
T-d: “Welke verrassende plannen heeft het koor in de
maak?”
Dirk: “Een hoogtepunt wordt zeker het
herdenkingsconcert ‘14-‘18 op 11 november. Samen
met de koren Lamidore uit Torhout, Magnificat uit Ursel
en de Kortrijk Brass Band brengen we The armed man
van Karl Jenkins. Ook ons jongerenkoor Jokobeau
doet mee. Eind december in het jubileumjaar
2015 wordt de uitvoering van Händels Messiah
een bijzonder concert, overigens in samenwerking
met twee andere jubilerende koren. Maar later
meer daarover. Ik vermeld graag nog eens de
andere bestuursleden: erevoorzitter Paul Segers,
penningmeester Luc Callebert, secretaris Hilde Van
Iseghem, Thea Carbonez en Anne Devriese.
Op www.beauvarletkoor.be staat ook veel info.”

Nieuwe gids van Capitool
over de Vlaamse kust

In samenwerking met de uitgeverij Unieboek/Het Spectrum heeft het
provinciebedrijf Westtoer een nieuwe reisgids voor de Vlaamse Kust & Hinterland
uitgebracht in de reeks Capitool Reisgidsen. De gids werd op woensdag 2 april
in ons gemeentehuis voorgesteld.
Vlaamse Kust en het
Hinterland, zo luidt
de titel, biedt het
beste van de Kust. Naast
thematische invalshoeken bevat het 240
bladzijden tellende boek ook uitgebreide info over
alle kustgemeenten.
Het kleurrijke werk vermeldt een hele reeks
thematische invalshoeken: logies, gastronomie,
shopping, evenementen, cultuur en erfgoed,
natuur, sport, zee en strand. Klassiekers zoals de
kusttram, de “strandhuisjes”, de stranden en de
recreatieve mogelijkheden zijn evenzeer belangrijke
V.l.n.r. schepen Dorine Geersens, auteur Tineke Zwijgers,
aandachtspunten.
burgemeester Marc Vanden Bussche en VVV-voorzitter
Alle badplaatsen komen met uitgebreide
Charlotte Castelein, gelukkig met de nieuwe gids over de
Vlaamse kust.
toeristische informatie aan bod. Een handige
overzichtskaart schetst de ligging van elke
kustgemeente. Knap zijn de grafische tekeningen van enkele historische sites. Ook de plattegronden van de
badplaatsen zorgen voor een extra dimensie. Auteur Tineke Zwijgers vermeldt ook tal van vakantietips over
het hinterland: Ieper, de Westhoek en Brugge krijgen de nodige aandacht.
De praktische info behelst adressen van hotels en restaurants, shoppingtips en culturele adressen. Origineel
is de pagina met typische dialectwoorden.
De gids is te koop (24,99 euro) in de toeristische onthaalkantoren van onze gemeente en in de boekhandel.
Er is ook een Franstalige versie.

Zeedijk van Sint-Idesbald:
6de editie van Cabin Art
Op de Zeedijk van Sint-Idesbald vindt van 31 mei tot half september de 6de editie van Cabin Art
plaats, een kunsttentoonstelling van werken in de open lucht, meer bepaald op de achterzijde van de
strandcabines. Het thema luidt “Vrede” in het kader van de herdenking van WO I.
De geselecteerde kunstenaars zullen hun werk op 31 mei (indien verhinderd in de buurt van die dag)
rechtstreeks op de achterwand van de cabine kunnen uitvoeren. Voor hen zullen verfproducten beschikbaar
zijn. Rechtstreeks op een cabine schilderen betekent uiteraard dat men van zijn werk afstand doet.
Een andere mogelijkheid is een werk vooraf op een houten multiplexplaat (max. 1,50 m breed en 1,22 m
hoog) schilderen, en die uiterlijk op 25 mei aan
de organisatie bezorgen. Deze kunstenaars
kunnen hun creatie achteraf wel recupereren.
Er zijn geen prijzen, maar een geselecteerde
kunstenaar geniet meer dan drie maand
erkenning van de vele bezoekers op de Zeedijk
in het hoogseizoen. Een expo op Cabin Art
heeft al meermaals naar latere expo’s geleid.
De gemeente en diverse organisaties in SintIdesbald promoten dit evenement meer en
meer en willen de kwaliteit ervan almaar
opvoeren.
Organisator is de handelaarsbond van SintIdesbald (K-Baaltje), in samenwerking met de
gemeentelijke dienst Cultuur en Yes Art Gallery.

Week van de Begraafplaatsen
Van zaterdag 24 mei tot zondag 1 juni loopt in Europa voor de 12de keer de Week van de
Begraafplaatsen. Onze gemeente heeft een rijk en gevarieerd funerair erfgoed. Daarom sluiten de
gemeentelijke diensten Cultuur en Jeugd aan bij dit evenement om dit aspect van ons erfgoed bij het
grote publiek nog beter bekend te maken.
De Europese Week van de
Begraafplaatsen werd gelanceerd door
de Association of Significant Cemeteries in
Europe (ASCE, www.significantcemeteries.
org). Momenteel zijn er zo’n 130 Europese
begraafplaatsen uit meer dan 20
Europese landen bij ASCE aangesloten.
Rondleiding Sint-Pieterskerk(hof)
Op het Sint-Pieterskerkhof vertellen veel
graven iets over de betrokken overledene.
Verschillende eclectische en neogotische
grafmonumenten tonen de evolutie van
150 jaar grafkunst. Er zijn ook enkele
militaire ereperken, o.m. een van de
weinige Franse oorlogsrelicten in de streek.
Blikvanger is de grafheuvel, omringd door
een waterpartij en met een mijmerplek.
Uiteraard is er nog de prachtige SintPieterskerk (cfr. infra).
Gidsbeurten op woensdag 28 mei om 14 u. en op zaterdag 31 mei om 14 u.
Info en inschrijvingen (gratis) via 058 53 34 40 of cultuur@koksijde.be
Vrij bezoek Sint-Pieterskerk
De neogotische Sint-Pieterskerk en zijn voorganger de Simoenskapel kenden een turbulente geschiedenis:
ze veranderden verschillende malen van patronaat en van locatie, verzandden, werden geplunderd en
zelfs als stallingen gebruikt. De huidige Sint-Pieterskerk is het resultaat van de investeringen en ideeën van
pastoor Petrus Foqueur en zijn broer-architect Louis. Vanaf ca. 1875 werden kleurrijke muurschilderingen
aangebracht. Die werden in de voorbije jaren gedeeltelijk blootgelegd en subliem gereconstrueerd.
Elke dag vrij te bezoeken van 9 tot 18 u. (niet tijdens diensten).
Rondleiding: Coxyde Military Cemetery - Een Britse oase van rust in de duinen
Het Coxyde Military Cemetery is de grootste Britse begraafplaats langs de Vlaamse kust. Het dodenveld werd
in 1917 door de Franse troepen in het duinengebied Dikke Hillen aangelegd. Er liggen 1.672 gesneuvelden
uit beide wereldoorlogen. De begraafplaats is sinds 22 januari 2009 een beschermd monument.
Gidsbeurten op zaterdag 24 mei om 14 u. en op vrijdag 30 mei om 16 u.
Info en inschrijvingen (gratis) via 058 53 34 40 of cultuur@koksijde.be

Er
KOOKT iets
in Koksijde
SEIZOENSPRESENTATIE
op woensdag

28 mei

C.c. CasinoKoksijde:
voorstelling seizoen 2014-2015
Het team van c.c. CasinoKoksijde heeft de programmatie klaargestoomd
voor het cultuurseizoen september 2014-mei 2015. De voorstelling van
het nieuwe programma, tegelijk met de bijhorende seizoensbrochure,
vindt plaats op woensdag 28 mei om 20 uur. Iedereen is welkom om
deze voorstelling bij te wonen. Dat gebeurt met veel foto’s, video- en
geluidsfragmenten. Achteraf kunt u uitgebreid napraten, een lekker glaasje
drinken en afspreken met wie u naar welke voorstelling komt. Kruis alvast 28
mei met een dikke stift aan in uw agenda. (Zie ook de achterflap van dit
nummer.)

Openbare werken: stand van zaken
Afslag Toekomstlaan

Dit project is een samenwerkingsverband tussen
de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en onze
gemeente. Na de paasvakantie begon de uitbreiding
(wegenis) van het kruispunt. In laatste instantie zal
men het volledig vernieuwde kruispunt affrezen en
nieuw asfalt gieten. Dit is voorzien in de week 9 tot 13
juni of 16 tot 20 juni. In elk geval is het de bedoeling
om het KP op vrijdag 20 juni voor het verkeer open
te stellen. Het is mogelijk dat de detailafwerking (o.a.
voetpaden) dan wel nog bezig is.
Tijdens de uitvoering van het project gelden
volgende verkeersomleidingen.
- De Koningsstraat wordt opengesteld voor plaatselijk
verkeer tot 15 ton.
- 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 BKO 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.

Afrit autosnelweg Nieuwpoort/
Oostduinkerke (Kinderlaan)

In opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV)
wordt in de Kinderlaan de ingekokerde Koolhof-vaart
onder het wegdek vervangen. De eerste fase is inmiddels
uitgevoerd, de tweede is begonnen. De doorgang van het
verkeer blijft verzekerd. Het is nog steeds de bedoeling dat
de werken tegen de zomer af zijn.

Oplossen wateroverlast Guldenzandstraat en Burgweg

De aanleg van drainageriool in de Guldenzandstraat
is uitgevoerd.
De aanleg van vuilwaterriolering in de Burgweg werd
vroeger uitgevoerd gezien de verdaging van de ingreep aan de Hazebeekgracht. De herprofilering van
die gracht tussen de Zouterweg en de Leopold II-laan
om wateroverlast te vermijden, verschuift naar het
najaar.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Diverse bestratingswerken

Dit dossier bundelt volgende werken: 1. Heraanleg
van de Rouzéstraat en een stukje Jorisstraat / 2.
Aanleg van een schoolinrit in de Abdijstraat en de
heraanleg van de speelplaats / 3. Kleine aanpassing
ter hoogte van de school in de Helvetiastraat
/ 4. Aanleg van een bushalte in de Zeelaan
rechtover het politiekantoor / 5. Heraanleg van het
Wilderozenvoetpad.
De schoolspeelplaats wordt uitgevoerd in juli en
augustus. Na de grote vakantie wordt er prioriteit
gegeven aan het plaatsen van de funderingsvoeten
voor nieuwe multifunctionele sierpalen in de
Strandlaan.
Ondertussen zullen (bijkomend goedgekeurd werk
in dit dossier) twee verhoogde bushaltes worden
aangelegd in de Ter Duinenlaan, wegens de wijziging
van het bustracé.
Het blijft zo dat de werken in de Rouzée- en de
Jorisstraat in het voorjaar 2015 zullen beginnen.

Dossier Leeuwerikstraat

Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat,
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat,
Zilvermeeuwstraat.
Op 3 juni 2013 verleende de hogere overheid de
bouwvergunning onder bepaalde voorwaarden.
Op 23 december vond de aanbesteding plaats.
Wegens administratieve verwikkelingen is het nog
steeds wachten op de aanstelling van de aannemer.
Dat is de reden waarom over de planning nog geen
inlichtingen kunnen worden verstrekt.

Omgevingswerken clubhuis
Koksijde Golf ter Hille

Het project, dat volop in uitvoering is, omvat volgende
delen: de verharding en voetpaden rond het clubhuis,
de aanleg van een parking voor een 90-tal auto’s en
drie bussen, een fietsenstalling. Het geheel wordt met
groen omkaderd.
Over de straatgracht en de walgracht rond het
clubhuis-hoeve worden nieuwe bruggen gelegd. Er
komt ook een bufferbekken langs de Hof ter Hillestraat
om een goede waterhuishouding van de omgeving
te verzekeren. De Hof ter Hillestraat zelf wordt ook
verbreed en vernieuwd van de Nieuwpoortsteenweg
tot de toegang naar de nieuwe parking van het
clubhuis. In dit gedeelte zal ook een nieuwe riolering
gelegd worden om het clubhuis op de bestaande
riolering te kunnen aansluiten. Deze werken zullen
duren tot eind juni.

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

Vernieuwde Strandlaan geopend
Op donderdag 3 april hebben het college van burgemeester en schepenen, de aannemer en het
studiebureau de Strandlaan-zuid en omgeving in Sint-Idesbald na ingrijpende werken weer voor het
verkeer geopend. De opening gebeurde met voorsprong op het schema dankzij de zachte winter en de
inspanningen van de aannemers.
De heraanleg van de Strandlaan betrof het stuk
tussen de Van Looylaan en de Hermesstraat.
In het betrokken deel kwam vooreerst een
nieuwe vuilwaterriolering waarop alle woningen
en gebouwen aangesloten werden. Daarnaast
werd de laan ook voorzien van een regenwaterinfiltratieriolering met aansluiting van alle
straatkolken.
De rijweg kreeg een asfaltverharding in twee
lagen. Trottoirs en parkeerplaatsen werden
gelegd in kleinschalige materialen, respectievelijk
zandkleurige en zwarte waterdoorlatende
betonstraatstenen. Een en ander is verwezenlijkt
op een steenslagfundering, waardoor het water
optimaal in de zandige ondergrond draineert.

Burgemeester, schepenen en vertegenwoordigers van de

aannemers en het studiebureau openden op 3 april het
Fietspad e.a.
heraangelegde stuk Strandlaan.
Van het KP met de Elsschotlaan tot het KP met de
Hermesstraat ligt er nu ook een nieuw fietspad
in rood asfalt. Verder werd ter hoogte van de
Elsschotlaan ook een nieuwe verhoogde inrichting
voor de bushalte voorzien, zodat het op- en
afstappen van de bus comfortabel kan gebeuren.
In het stuk vernieuwde laan en aan de kruispunten
staan geen opstaande boordstenen meer om de
toegankelijkheid voor kinderwagens en andersvaliden zo optimaal mogelijk te maken.
Binnenkort komt er nog een nieuwe parking ter
hoogte van de Elsschotlaan en een speelpleintje bij
het kruispunt met de Koninginnelaan.
De ontwerper van het project was het studiebureau
Plantec uit Oostende, aannemer de NV Verhelst
Aannemingen uit Oostende, vakkundig bijgestaan
door de onderaannemers NV De Brabandere uit
Veurne en de BVBA Vanlerberghe uit Diksmuide. De Een mooi beeld uit de gerenoveerde laan.
totale kostprijs bedraagt 1.178.527 euro.

Wijziging voorrang
Op het vlak van de verkeersveiligheid is de volgende voorrangswijziging van belang. De Strandlaan geldt
voortaan als voorrangsweg vanaf de Hotellaan (begin van het vernieuwd gedeelte komende van zee).
Dit betekent dat aan de kruispunten met de Van Looylaan en Duinenkranslaan de vroegere voorrang van
rechts vervalt.
Afwerking, halte, kabels
Na de paasvakantie zal ter hoogte van de Van Looylaan het verkeer opnieuw omgeleid worden via
diezelfde Van Looylaan om de nog resterende kleine werkjes te kunnen uitvoeren. Het betreft het plaatsen
van boomroosters, opvullen van voegen, alsook de aanleg van de rest van de voetpaden rechtover de
Kerkepannezaal.
Het verkeer richting winkelcentrum Sint-Idesbald zal steeds mogelijk zijn.
De aanleg van de verhoogde bushalte ter hoogte van de Koninginnelaan, die mee voorzien was in dit
dossier, wordt verdaagd naar september. In die maand zal immers ook gestart worden met de aanleg van
de nieuwe kabels (laagspanning, glasvezel, OV, kerstverlichting en geluid) van de Koninginnelaan tot aan
het stranddienstencentrum. De planning hiervoor wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Het
einde van deze werken is voorzien eind oktober.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Internetoplichting?

Wat, welke vormen, hoe en wat te doen?
Internet heeft ons leven een stuk simpeler gemaakt. We kunnen immers zowat alles via onze computer
doen, van gesprekken voeren tot aankopen. Jammer genoeg kent het internet ook een donkere kant, want
via het internet geven we immers veel informatie over onszelf vrij. En net dat hebben oplichters begrepen…
PZ Westkust en onze gemeente leggen u in deze bijdrage de belangrijkste vormen van internetfraude. En
meteen enkele tips om u ertegen te beschermen…
Internetoplichting
Internetoplichting of spam is een vorm van bedrog
waarbij de dader het nietsvermoedende slachtoffer
geld, waardevolle goederen of gegevens ontfutselt.
Via het internet kan een dader immers op korte
termijn en met zeer weinig financiële middelen een
groot aantal slachtoffers maken.

herkennen.
Voorbeeld van een hoax
U wordt gevraagd om een mail door te sturen aan
zoveel mogelijk vrienden en kennissen met in kopie
het emailadres van de oorspronkelijke afzender,
zo maakt u kans op een geschenk ter waarde van
1.000 euro.

Phishing
Bij phishing proberen internetpiraten te “hengelen”
naar uw vertrouwelijke gegevens zoals uw pincode,
paswoord en het nummer van uw bank- of
identiteitskaart. Eens die gegevens bekomen, kunnen
ze betalingen via uw rekening uitvoeren. U wordt
bijvoorbeeld gelokt naar een valse (bank)website
waar u nietsvermoedend inlogt met uw gegevens
met alle gevolgen van dien.
Voorbeeld van phishing
U ontvangt een email van één of andere
bankinstelling. De email meldt dat er een
veiligheidsprobleem is met uw rekening en dat
u om uw geld te beschermen via de in de mail
aangegeven site uw persoonlijke login en paswoord
moet wijzigen.
Het kan zijn dat u daarna nog een bedrieglijke
telefoon krijgt (vishing), iemand die zich
voordoet als een medewerker van de bank
vraagt naar enkele codes om zogezegd de
update van uw gegevens te bevestigen.

Erfenissen
Men belooft u een rijkelijke commissie op een grote
erfenis die men wil overmaken. Om de erfenis in
ontvangst te nemen, moet u eerst een som geld
overmaken om de kosten voor de administratieve
handelingen te financieren.

Hoax (= nepwaarschuwing)
Een hoax is een emailbericht dat zich
tracht te verspreiden als een kettingbrief. In
de boodschap wordt u aangespoord om
zoveel mogelijk mensen te informeren. Op
die manier krijgt de oorspronkelijke afzender
een hele lijst met adressen die
hij kan doorverkopen aan
onbetrouwbare bedrijven.
Deze berichten zijn
eenvoudig te

Loterijen, kansspelen
U hebt het grote lot gewonnen, maar moet
transferkosten betalen om het geld in ontvangst
te nemen. Officiële instellingen hanteren dergelijke
praktijken niet. Zonder een kans op winnen (dus een
lot) te kopen, kunt u in werkelijkheid immers geen prijs
winnen.
Exotische investeringen
Via mail worden voorstellen verstuurd met het
aanbod voor investeringen in de meest
exotische projecten waarbij u zeer veel winst
kan boeken.
Gevoelige snaar bespelen
Hartverscheurende berichten over een
ongelukkig bestaan in eigen land, een
ernstig zieke persoon enz. wekken uw
medelijden op. Er wordt u gevraagd
om een gulle bijdrage te storten op een
onbekend rekeningnummer.
Iemand zoekt de liefde bij u
via het internet en vraagt
u geld te storten
voor nieuwe
kleren, een
paspoort om
naar België te
komen…

Tips om internetfraude te voorkomen
Algemeen
- Wees op uw hoede voor mails met veel schrijffouten.
- Open geen mails van mensen die u niet kent en klik
zeker niet op bijlagen in deze mails. Controleer hun
naam, telefoonnummer en emailadres door ze in te
geven in een zoekrobot.
- Banken of overheidsbedrijven zullen u nooit via
email om persoonlijke gegevens vragen. Wis
meteen alle mails die hierom vragen. Als u echt
twijfelt neem dan contact op met de instelling in
kwestie.
- Wees alert voor mails die geen boodschap met uw
naam in bevatten, maar beginnen met “geachte
klant”.
- Vertrouw de zaak niet wanneer u onmiddellijk
gehoor moet geven aan de email.
- Stel de spamfilter zodanig in dat verdachte
mailberichten automatisch worden verwijderd.
- Als de site waarnaar u wordt verwezen met https://
en de naam van een erkende organisatie begint,
dan zit u doorgaans goed. Als de link subtiele
verschillen bevat met de originele link (andere
schrijfwijze, andere extensie, …), wees dan op uw
hoede.
- Voer regelmatig updates van uw besturingssysteem
uit en zorg dat de computer goed beveiligd is met
een recente virusscanner en een firewall. Zorg ook
dat ze up-to-date zijn.
- Maak regelmatig back-ups van programma’s en
gegevens en bewaar ze veilig.
- Gebruik enkel originele software en werk ze
regelmatig bij.
- Betaal of aanvaard nooit geld via een
transfersysteem van het type Western Union of
Moneygram, gebruik deze systemen enkel als u de
persoon in kwestie kent. Deze gulden regel geldt
voor alle types van oplichtingen (veilingsites, valse
erfenissen, loterijen enz.
Kopen en verkopen op veilingsites/zoekertjessites
- Doe enkel aankopen als u voldoende garanties
krijgt dat de koper/verkoper het goed meent. Kijk
naar de feedback en kijk ook sinds wanneer hij/zij
lid is. Hoe langer het lidmaatschap, hoe groter de
kans dat het om een eerlijke (ver)koper gaat.
- Pas op voor te lage prijzen voor dure artikelen, de
kans is groot dat het te mooi is om waar te zijn.
- Geef nooit voorschotten zonder dat u het product

zelf gezien hebt.
- Wacht met het verzenden van uw koopwaar totdat
u zeker bent dat de storting in orde is, vraag om een
bewijs van betaling.
Valse loterijen/erfenissen/exotische mails
- Negeer alle berichten die u veel geld beloven, u
kunt immers nooit winnen van een loterij waaraan u
niet hebt deelgenomen.
- Hetzelfde geldt voor mails die u beloven dat u
een grote erfenis of bedrag krijgt. Mensen komen
uitgerekend bij u terecht omdat de spammail naar
miljoenen mensen tegelijk werd gestuurd.
Emotiefraude
- Stort uw bijdrage aan goede doelen die u
kent. Indien u via mail wordt gecontacteerd
door een gekende hulporganisatie, controleer
dan de bankgegevens op de website van de
hulporganisatie in kwestie.
- Wees alert als een kandidaat-partner om
geld begint te vragen. Werk met een erkend
relatiebureau of controleer de naam van de
datingsite en de gegevens van uw kandidaat
partner op het internet door ze in te geven in een
zoekrobot.
- Contacteer de persoon in kwestie, als u een vreemd
bericht krijgt van iemand die u persoonlijk kent.
Zijn/haar mailaccount werd dan immers
vermoedelijk gehackt.

Wat als u toch ICT-slachtoffer wordt..?
Wat indien u toch het slachtoffer van ICT-criminaliteit bent geworden? Of wat indien u geconfronteerd werd
met criminele activiteiten op het internet?
- Doe dan zeker aangifte via www.ecops.be. Ecops is
een online meldpunt waar u als internetgebruiker
misdrijven op of via het internet kan melden. U
hoeft zich niet te bekommeren over wie er nu juist
bevoegd is. Zij verwijzen u immers door naar de
bevoegde instantie. U kunt uw melding stap voor
stap doen via een online meldingsformulier.
- Opgepast: Ecops is geen onlinecentrale voor

noodoproepen aan de Belgische politie, daarvoor
kunt u terecht bij de politie Westkust.
Interesse in nog meer tips en tricks?
Zie economie.fgov.be / www.eccbelgie.be / www.
consumentenbedrog.be / www.web4me.be /
www.saferinternet.be

Biodiversiteit in het Duinenhuis
Workshop verwerken van voorjaarskruiden, dinsdag 6 mei van 19 tot 21.30 u.
Eetbare planten worden verwerkt in eenvoudige, lekkere receptjes.
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 5.30 u.
Luisteren naar vroege vogels en in de Schipgatduinen genieten van de
prachtige zonsopgang. Met natuurgids René Billiau, kennismaking met de
fauna en flora. Daarna heerlijk en stevig Fair Trade ontbijt in het Duinenhuis.
Start aan het Duinenhuis om 5.30 u. Bijdrage 5 euro. Inschrijven via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
1000-soortendag, zaterdag 24 mei
Onze brede duinengordel is een heuse schatkamer aan biodiversiteit.
Tientallen soorten planten en dieren zijn zo sterk aangepast aan het typische
klimaat van onze kustduinen, dat ze enkel hier kunnen gedijen. Kenners van
Natuurpunt Westkust nemen de deelnemers op sleeptouw op zoek naar
duizend soorten… Basiskennis is aanbevolen. Info: www.duinenhuis.koksijde.
be en www.natuurpuntwestkust.be
Vlierbloesemrecepten, dinsdag 10 juni van 19 tot 21.30 u.
Men gebruikte de “dokter van de arme mensen” om allerlei kwaaltjes te
verhelpen. Workshop met weetjes over het gebruik en de toepassing van
vlierschermen. Praktijk in de keuken van het Duinenhuis. Begeleid door Marjan
Janssens, bijdrage 5 euro, inschrijven op duinenhuis@koksijde.be
of T 058 52 48 17.
Midzomerwandeling, vrijdag 20 juni start 20.30 u. op het Elisabethplein
Onze voorvaderen vierden de langste dag van het jaar. Wandeling met
bezinning over de zonnewende en rituele viering van de nieuwe zomer.
Eindpunt op het dakterras van het Duinenhuis met zonsondergang (22.04 u.) en een drankje. Begeleid door
Marjan Janssens. Bijdrage 2 euro, inschrijven op duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.

Tuinieren zonder pesticiden
Ongewenste dieren of planten in de tuin bestrijden, doet u beter niet met pesticiden. Kies voor een
bestrijdingsmethode zonder chemische producten. Pesticiden dringen in de bodem, tasten het
grondwater aan of komen in oppervlaktewater terecht.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten,
scholen, enz. geen vervuilende pesticiden meer. Ook onze
gemeentelijke groendienst bereidt zich voor om volledig over
te schakelen op milieuverantwoorde bestrijdingsmethodes
zoals borstelen of vegen.
Plantjes tussen tegels? Onkruid is nog altijd te verkiezen
boven het gebruiken van pesticiden. Zelfs met wat onkruid
tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Ook het
onderhoud van het voetpad voor uw huis moet vanaf 1
januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houdt u het trottoir
liever volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Ziet u
onkruid verschijnen, trek het uit.
Distels in de tuin? De enige bestrijdingsmethode is intensief
maaien net voor de bloei: een eerste keer tussen eind juni
en begin juli als de bloemknoppen nog gesloten zijn, en
een tweede keer in augustus. De plant vormt in augustus
en september nog een tweede keer bloemknoppen. Maai ook nog eens in de winter. U kan vermijden dat
aanwaaiende zaden zich vestigen door de bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet
ook het kiemen van distelzaden die al in de bodem zitten.
Plan een pesticidenvrij beheer! Gaat u binnenkort uw tuin of terras (her)aanleggen? Denk al bij het ontwerp
over onderhoud zonder pesticiden.
Meer tips: www.vmm.be/zonderisgezonder van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Week van de Zee(r) Gezond
Het uitgebreide programma van De Week van de Zee publiceerden we al in het nummer van april,
omdat de zeeweek al op 26 april begon. Hieronder herhalen we kort de activiteiten. Meer uitleg dus in
het aprilnummer.
* Knoppenwandeling in het Hannecartbos Donderdag 1 mei, 14 u.
Met natuurgids. Start aan het Loze Vissertjespad
in Oostduinkerke
* Demo Garnaalkruien met de Spanjaardbank Zaterdag 3 mei, 9.30 tot 11 u.
Met natuurgids. Na het vissen koken van de
garnalen. Laarzen aanbevolen. Gratis.
Locatie: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst Toerisme
(horloge)
* Wandeling: algen en zeemineralen –
Zaterdag 3 mei, 10 tot 12 u.
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.
Weldaden van kruiden: ruiken, proeven, beleven…
Daarna een kop gezonde lentesoep! Start aan
het Bezoekerscentrum Doornpanne. Info 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.
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. Info en org. dienst Toerisme,
058/51 29 10

* Strand- en duinenwandeling Zondag 4 mei van 14 tot 16 u.
Fauna en flora van de Schipgatduinen tot op het
dakterras van het Duinenhuis. Gratis.
Samenkomst: parking Elisabethplein (einde
Zeedijk Koksijde-Bad).
* Demo Garnaalkruien met de Spanjaardbank –
Zondag 4 mei, 10.15 tot 11.45 u.
Met natuurgids. Na het vissen koken van de
garnalen. Laarzen aanbevolen. Gratis.
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.
Tips over de voedingswaarde van vis door een
deskundige. Bezoek aan de aquaria en de
kraamkliniek voor de babyvisjes. Reserveren:
onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68.
* Vroege ochtendwandeling met FairTrade-ontbijt
- Zaterdag 10 mei, 5.30 u.
Zie blz. 18, Duinenhuis, 2de item.

Dag van het Park: op zoek naar de eikelmuis
Natuurpunt Westkust en de dienst Milieu en DO organiseren op zondag 18 mei om 10 u. een
ontdekkingswandeling naar de begraasde duinenweide van het abdijmuseum Ten Duinen. Er zal
gezocht worden naar sporen van de eikelmuis en andere kleine zoogdieren. Start om 10 u. aan de
ingang van het abdijmuseum.
De eikelmuis, of het fruitratje, wordt ook de “Zorro van het
Wilde Westen” genoemd. Met zijn schattig snoetje, zwart
zorro-masker en lange pluizige staart is hij zonder twijfel een
van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren in onze
natuur. Hoogstamboomgaarden, parken en tuinen zijn z’n
geliefkoosde plekjes.
Hun aanwezigheid riep in het verleden gemengde
gevoelens op. Enerzijds vond men het jammer dat ze met
een deel van de oogst aan de haal gingen, maar anderzijds
beleefde men vaak mooie momenten als men van deze
nachtelijke charmeurs een glimp kon opvangen. In WestVlaanderen kon de soort zich handhaven in het Kortrijkse, in
Heuvelland en aan de Westkust... Wonen er fruitratjes in uw
tuin of merkt u ze nog elders op? Geef uw waarneming door
via milieu@koksijde.be of T 058 53 30 97.

Gratis potgrond op 3 mei
Het comité Koksijde in de Bloemen organiseert op zaterdag 3 mei een
actie gratis potgrond. Die dag wordt van 10 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
gratis teelaarde aan inwoners van Koksijde ter beschikking gesteld. De
actie is bedoeld om de bebloeming van gevels te stimuleren. Tegelijk
wordt in samenwerking met de gemeentelijke groendienst ook een
demonstratie “bebloemen van plantbakken” gehouden.
Plaats van het gebeuren is de gemeentelijke groendienst in de
Kerkstraat in Koksijde-Dorp. De toegang (oprit) naar de gemeentelijke
serres bevindt zich tussen café De Welkom en de feestzaal ’t Oud
Schooltje ofwel via het Sint-Pietersplein (bij de kerk).
Er kunnen enkel plantbakken aangeboden worden om teelaarde te
bekomen, geen zakken. Het aantal bloembakken wordt beperkt tot 10
per gezin. De potgrond wordt uitgedeeld zolang er voorraad is. Met
andere woorden: op is op.

Dankzij het comité Koksijde in de
Bloemen gratis potgrond op zaterdag 3
mei bij de gemeentelijke groendienst.

Steeds minder restafval
In 2013 werd er in onze gemeente per inwoner gemiddeld zo’n 121 kg huishoudelijk restafval ingezameld.
Dat is 8% minder dan het jaar voordien. In 2009 ging het zelfs nog om 152 kg. Met dat mooie resultaat doet
Koksijde het ruimschoots beter dan de doelstellingen in Vlaanderen.
We mogen onszelf dus een schouderklopje geven, al is er nog ruimte voor verbetering. Zo stelt de dienst
Milieu en DO vast dat er nog vaak recycleerbaar materiaal bij het gewone huishoudelijk restafval terecht
komt. Zonde! Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, pmd (plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons), glas, … kan men immers al járen selectief aanbieden voor verdere
recyclage. Twijfels? Raadpleeg de inzamelregels op de laatste pagina’s van de afvalkalender.

Ruil gebruikte batterijen voor een speeltuin

Bebat, de inzamelaar van gebruikte batterijen en zaklampen,
organiseert een grote inzamelwedstrijd in West-Vlaanderen.
Recycleer mee, ga op zoek naar al uw lege batterijen,
accupacks en gebruikte zaklampen en breng ze in mei naar het
inzamelpunt op het containerpark. De West-Vlaamse gemeente
die in mei de grootste massa gebruikte batterijen en zaklampen
per inwoner inzamelt, wint een uniek speelplein.
Info: speelpleinvooruwdorp.be

Sluitingsdagen
Op de donderdagen 1 en 29 mei is het containerpark gesloten.

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

UGent en gemeente organiseren
weer Wetenschappelijke Nascholing
Op dinsdag 8 april ontving het organisatiecomité van de Wetenschappelijke Nascholing (WN)
Universiteit Gent de Koksijdse delegatie om het eerste samenwerkingsjaar te evalueren.
Beide partijen blikten erg tevreden terug op het eerste academiejaar: zowel de kwaliteit van de
aangeboden cursussen, de onderwerpen, het onthaal en het enthousiasme van de cursisten werden
positief geëvalueerd.
Het gemeentebestuur engageert zich
daarom voor een nieuwe lessenreeks
in 2014-15. Er zullen opnieuw drie
boeiende onderwerpen worden belicht
in telkens drie lessen:
- de wondere wereld van de microorganismen (prof. E. Vandamme)
- trends en gebeurtenissen in het
actuele wereldgebeuren (prof. R.
Coolsaet)
- neus-, keel- en oorheelkunde, een
vlag die vele ladingen dekt (prof. I.
Dhooge, prof. S. Claeys, prof. P. Gevaert,
prof. E. De Leenheer, prof. K. Van Lierde).
Lessen op maandagen van 14 tot
16 u. in de theaterzaal van het cc
CasinoKoksijde vanaf 3 november.
Inschrijven voor de hele reeks kost 30
euro (50 euro voor twee personen
V.l.n.r. Bieke Van Belle (cc CasinoKoksijde), Kathleen Dekens (coördinator
uit hetzelfde gezin). Brochure vanaf
communicatie WN Gent), schepen Lander van Hove, prof.-rector Anne
september in cc CasinoKoksijde,
De Paepe, em. prof. Romain Van Eenoo (voorzitter organisatiecomité
Casinoplein 11 en InfoKoksijde,
WN Gent), prof. Paul Van Cauwenberge (voorzitter en prorector
Zeelaan 303 of downloaden op www.
UGent), em. prof. Baron Jacques Willems (ererector UGent), Isabel
casinokoksijde.be. Cursisten van dit
Paeme (afdelingshoofd Communicatie) en Veerle Decroos (dir. cc
jaar krijgen de brochure thuis bezorgd.
CasinoKoksijde).

Boek gratis artiest voor buurtfeest
met “Artiest zoekt Feestneus”
Wie een straat-, wijk- of buurtfeest organiseert kan dankzij het project “Artiest
zoekt Feestneus” van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-Art
een artiest uit een lijst selecteren die dan op het feest optreedt. De artiest wordt
betaald door het project “Artiest zoekt feestneus”.
Het project maakt de verbinding tussen de vele artiesten en de vele buurtfeesten in
de regio. De artiestenlijst werd rond de jaarwisseling opgemaakt door een jury die
een twintigtal geschikte acts en groepen voor dit soort optredens selecteerde. Van de frisse hippe clown tot
oerdegelijke rock & roll, van klassiek tot schlager… De artiestenlijst met beeld- en luisterfragmenten is vanaf
begin mei te raadplegen op www.artiestzoektfeestneus.be.
Een belangrijke voorwaarde om voor een door het project betaalde artiest in aanmerking te komen, is
dat het feest voor iedereen uit de buurt gratis toegankelijk moet zijn. Er geldt een aanvraagformulier dat
door voldoende buren ondertekend is. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt het buurtcomité een
betaalbon, waarna men zelf de artiest boekt. Men kan voor hetzelfde feest ook meer dan één groep uit de
lijst boeken. Uiteraard kan dan slechts één groep (na goedkeuring) door “Artiest zoekt Feestneus” betaald
worden. Het project betaalt ook de eventuele SABAM-auteursrechten die uit het optreden van de artiest
voortvloeien.
Ook organisatoren die geen aanspraak (meer) kunnen maken op een gratis artiest kunnen via de website
acts vinden. In zo’n geval gelden natuurlijk de eigen prijsafspraken en niet de bedragen die “Artiest zoekt
Feestneus” voorziet als vergoeding.
Info: dienst Cultuur, T 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be

Je bent van Koksijde, Oost
Enkele weken geleden verscheen op Facebook de uitnodigende oproep “Je
bent van Koksijde als je…”. Bedoeling was/is die oproep te vervolledigen met
een geschreven herinnering en het liefst ook met een foto over een situatie,
een gebouw, een feest, een gebeurtenis enz. uit een ver verleden maar toch
behorend tot het collectieve geheugen van onze gemeente. Herinneringen die
in één vonk feiten en sfeer van tientallen jaren geleden weer tot leven brengen.
De invitatie werd een echte hype. Een nieuwe digitale versie van het boek
“Het Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen van toen” was geboren. Overigens ook in veel andere Vlaamse
gemeenten. Voor de lezers die niet over Facebook beschikken maakten we een korte bloemlezing…

Brand op de Zeedijk
…je je de zware brand op de Zeedijk
van Koksijde kan herinneren. We
schrijven 1 juli 1980, als het ware
startdag van de grote vakantie. Door
een kortsluiting in de neonverlichting
van terras Splendid was er een hevige
brand ontstaan. Als gevolg van de
stormwind, waaiend vanuit zee,
verspreidde het vuur zich razendsnel.
Het Bird’s Nest en de Versailles werden
ook zwaar getroffen. Er viel jammer
genoeg ook een dodelijk slachtoffer te
betreuren…

Dansen in de Minerva
..je ooit gedanst hebt in de Minerva in Oostduinkerke. Dit was een
café met danszaal waar veel mannen en vrouwen hun toekomstige
echtgenoot of echtgenote leerden kennen. Menig volk kwam hier
dansen en tijdens de kermisweek was het elke dag bal. Uitbater was
toen Henri Pylyser. Op de plaats van de Minerva staat nu De Mikke,
uitgebaat wordt door Yvonne Bedert.

Een uniek orgelmuseum
..je ooit een voet gezet hebt in het orgelmuseum van Daniël Dagraed
in de Robert Vandammestraat dat op paaszaterdag 1974 officieel
geopend werd. Daniël Dagraed was eigenlijk een man van de foor
die bij de kinderen veel succes genoot met zijn attractie “de levende
perretjes”. Maar door de jaren heen slaagde hij erin een unieke
verzameling mechanische muziekinstrumenten samen te brengen die
uiteindelijk meer dan 200 stukken telde. Op de foto een van zijn vele
orgels naast de dansgroep De Oud-IJslandvaarders uit Koksijde-Dorp
met onder meer Oscar Meirlevede.

tduinkerke en Wulpen als…
Gemeentehuis op de Dorpsplaats
…je je het gemeentehuis in Wulpen kan herinneren, een typische
dorpsherberg die in de jaren ‘20 uitgebaat werd door René De
Potter. Inderdaad, tot ca. WO II, waren veel gemeentehuizen in
dorpen “ondergebracht” in een herberg… In die tijd was er voor een
gemeentehuis nog een ander woord in zwang, nl. “’t Wethuus”, anders
gezegd “het huis van de wet”. Waar de jeugd vooral de cafés aan de
vaart bezocht kon je hier de gezette burger en boeren vinden. Na de
zondagsmis zat het café propvol met stamgasten. Je kon er kaarten en op
de schuiftafel spelen.

Zwembad aan de Zeedijk
…je je nog de periode voorafgaand aan het huidige
openluchtzwembad op de Zeedijk in Oostduinkerke kan herinneren.
Vòòr het openluchtzwembad er lag, was die locatie een plaats
waar inwoners en toeristen ligzetels en windschermen konden
huren. Er was ook mogelijkheid om te douchen. In 1980 kwam dan
het gekende zwembad. En inmiddels, 34 jaar later, is thans ook dàt
zwembad een werf geworden want er wordt een nieuw gebouwd
dat in juni 2015 feestelijk geopend zal worden.

De Keunekapel
De familie Lafosse uit Brussel
was eigenaar van verschillende
duingebieden in Koksijde. In 1906
bouwden zij de kapel voor hun
zoon die priester was. Tijdens WO I
diende de kapel als parochiekerk
voor de Nieuwpoortse vluchtelingen
die zich eind 1914 in Sint-Idesbald
vestigden. Omwille van de ligging
in de duinen, waar alleen konijnen
woonden, kreeg de kapel naam
Keunekapel. Er vinden nu veel
tentoonstellingen plaats.

Hotel-pension Louise
Deze foto werd ons bezorgd door Koksijdenaar Georges Van Houtte. Georges
vertelt trots dat hij in dit hotel-pension, uitgebaat door zijn ouders Achiel en
Henriette, begin de jaren ’60 zijn echtgenote Chantal Wauquier leerde kennen.
Afkomstig uit Asq (F) kwam zij elk jaar met haar ouders een maand met
vakantie in Hotel-pension Louise.

Van zaterdag 31 mei (15 u.) tot zondag 1 juni (15 u.) vindt in onze gemeente, voor het eerst in WestVlaanderen, Levensloop Koksijde-Oostduinkerke plaats, een initiatief van de Stichting tegen Kanker,
gedragen door vrijwilligers en gesteund door het gemeentebestuur. Levensloop is een 24 uur durende
wandel- en loopestafette op de luchtmachtbasis waarin de deelnemers samen met vrienden, collega’s,
sportclubs of bedrijven fondsen verzamelen in de strijd tegen kanker.
Het evenement wordt doorspekt met animatie voor jong en oud: avondparcours, muziek (o.a. Mayke
Vanes, Fried Ringoot, Contraband, Fixxxer, Amalia Vermandere), dans en spektakel. Vechters zijn de
vips van Levensloop. Die worden verwend, geëerd en herinnerd in drie ceremonieën: de opening, de
kaarsentocht en het slot, drie topmomenten die niemand mag missen.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be

Levensloop draait op volle toeren
Op vrijdag 14 maart werd in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp het definitief startschot gegeven voor
Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. Zo’n 150 personen woonden de kick off bij. Levensloop schoot
inderdaad pijlsnel uit de startblokken. Tal van acties werden op het getouw gezet, teams registreerden zich
met vol enthousiasme, de vrijwilligers meldden zich aan.
Wat voorbij is
In maart en april werden al heel wat acties
georganiseerd, een overzicht:
- de grote verwendag van het Pieko Bello-team (4.100
euro)
- de levensloopkaarting op 21 en 22 maart (1.200
euro)
- de kelnerrun in Hotelschool Ter Duinen op 27 maart
(2.151 euro)
- de actienamiddag van het team Hostenstraat &
Friends op 6 april (2.300 euro)
- De seniorenadviesraad (SAR) schonk een gulle
cheque ten bedrage van 250 euro (opbrengst van
de tai chi-lessen) aan het team Sociaal Huis & Co
- De OCMW-raadsleden schonken hun presentiegeld
van de raadzitting van 10 april, samen 1.100 euro
eveneens aan Levensloop via de teller van het team
Sociaal Huis & Co

Acties in april
Ook in april stonden nog heel wat acties op de
planning waarvan we echter wegens het ter perse
gaan van dit mei-nummer omstreeks half april het
resultaat niet meer konden meedelen.
- Op donderdag 10 april was er breugelmaal in de
gemeenteschool
- Op zaterdag 26 april organiseerde het Truwantjesteam een ribbetjesavond in de cafetaria van het
zwembad
- De paashaas kwam langs bij het team Het Lopend
Vuurtje met een ontbijt, een wandeling en een
eiworp. In mei organiseert dat team ook een
motortocht.
- Tot in Oostende is Levensloop een begrip. Het team
De Schaapjes organiseert bingonamiddagen met
een superbingo op dinsdag 29 april.

Tijdens de raadszitting van 10 april overhandigde OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie in
aanwezigheid van alle raadsleden een cheque ter waarde van 1.100 euro aan het team
Sociaal Huis en Co en de organisatoren van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. Het bedrag
vertegenwoordigt de presentiegelden van de raadsleden van de zitting van 10 april.

De gemeentelijke seniorenadviesraad (SAR) schonk de
opbrengst (250 euro) van zijn succesvolle tai chi-lessen op
vrijdag 4 april aan het team Sociaal Huis & Co. Voorzitter Wilfried
Heyvaert van de SAR en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie
kweten zich van die aangename taak in aanwezigheid van
lesgeefster Jacqueline Del Savio

Het team Hostenstraat & Friends dat op 6 april zorgde
voor een leuke activiteit met taart en koffie, tombola
en gokjes wie de Ronde van Vlaanderen zou winnen.

Acties in mei
Zoektocht – In het verlengd weekend van 1 mei is er een zoektocht van het team De Blekkertrotters.
Karaoke - De gemeentelijke sportraad en TC Koksijde houden op vrijdag 9 mei vanaf 20 u. in de cafetaria van
de tennisclub een grote karaoke (keuze uit 1.000 liedjes). Bijdrage: 1 euro per prestatie (meer mag!). Prijzen
worden verloot.
Pe-ba-la – De sportraad plant op zaterdag 17 mei om 19 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke de actie
Pe-ba-la. Dat is een triootje van petanque, basket (vrijworpen) en lasershooten. Er kunnen max. 25 ploegen
van 3 personen (min. leeftijd 16 jaar) aan deelnemen. Bijdrage 5 euro per ploeg. Inschrijven noodzakelijk op
uiterlijk zaterdag 10 mei bij de sportdienst, T 058 53 20 01.
Klankreis - Boventoon presenteert op vrijdag 30 mei een klankreis voor Levensloop. Eigenlijke organisator is het
team Hostenstraat & Friends. Het concert biedt een waaier aan warme klanken uit een 50-tal klankschalen,
8 gongs en andere akoestische instrumenten. Klankschalen zijn koperkleurige kommen, die bij het aanslaan
zachte, warme klanken voortbrengen die lang naklinken. De combinatie van stilte, klank en trilling is zeer
krachtig. Keer op keer diep ontspannen, verlost van emoties en/of pijn, voelt men zich als herboren. Locatie:
kapel van Abdijhoeve Ten Bogaerde om 20 u. Deelnameprijs 15 euro, het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven
bij de teamleden van Hostenstraat & Friends.
Info: Andy Vanbeveren, Bulskampstraat 120 in Bulskamp, info@boventoon.be, 0499 18 05 06
Doorlopend – Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van Levensloop via Facebook.
Deelnemen kan nog steeds! Vorm of vervoeg een team, meld je als vrijwilliger of kom kijken. Giften zijn
welkom via de website of op rek. nr. BE09 0689 0005 6357. Permanent ook Toog of Fame in de kantine van
sporthal Hazebeek bij Kevicky in Oostduinkerke (10 euro voor een tegel met je naam op). Verder verspreide
collectebussen.

Met dank aan de peters
Alex Mottrie en
Frederic Vanden Heede

Vrijwilligersdag bij de Vrienden der Blinden
Op woensdag 14 mei is er van 10 tot 12.30 u. vrijwilligersdag in het opleidingscentrum voor
blindengeleidehonden, Hendrik Noterdaemestraat 1 in Oostduinkerke.
U hebt ze vast al eens ontmoet: de instructeurs met rode jasjes en hun geleidehonden in opleiding. Ze zijn
dagelijks in de weer. Weer of geen weer! We slaan hen gade met bewondering.
Het centrum Vrienden der Blinden doet al heel lang een beroep op vrijwilligers. Meer zelfs, zonder vrijwilligers
zou het opleidingscentrum niet kunnen bestaan. De laatste jaren is het centrum dermate gegroeid dat er
handen te kort zijn. Daarom deze oproep voor mensen die een deel van de vrije tijd willen besteden aan
vrijwilligerswerk voor de
Vrienden der Blinden.
Het centrum biedt
diverse taken aan:
publiekswerking,
chauffeur, artikels
schrijven, honden
verzorgen, organiseren
enz.
Programma van de
vrijwilligersdag: 10 u.
ontvangst / 10.15 u.
voorstelling van het
opleidingscentrum
/ 10.30 u. profiel van
de diverse vrijwilligers
/ 11 u. vragen en
individuele gesprekken
/ 12.30 u. einde

U hebt ze vast al eens ontmoet: de instructeurs met rode jasjes en hun geleidehonden in
opleiding. Het centrum voor blindengeleidehonden zoekt vrijwilligers voor allerlei taken.

Dopjesactie
De Vrienden der Blinden houden een permanente dopjesactie. Eén kilo
dopjes brengt ca. 0,30 euro op. Eén ton dopjes is dus goed voor 300 euro. Voor
de volledige opleiding van een geleidehond is er 83,33 ton dopjes nodig…
Volgende dopjes komen in aanmerking:
- alle plastic dopjes van drankflessen, nl. van mineraal- en spuitwater, frisdrank,
melk, fruitsap
- plastic dopjes van sportdranken mits het doorzichtig kapje er af is
- als er een plastic papiertje aan de binnenkant van het dopje zit, dan dient
dit eerst verwijderd
Volgende dopjes komen niet in aanmerking:
- van olie, detergenten, shampoos…
- geen plastic deksels of andere materialen zoals capsules, plastieken kurken,…
- geen dopjes die stuk en vies zijn (schimmel, vuil, zand…)
Inzamelpunten
Breng ze in plastic zakken of kartonnen dozen naar (keuze):
- opleidingscentrum Vrienden der Blinden (Hendrik Noterdaemestraat 1): bij de
toegangspoort staan containers waar je de dopjes kan afzetten. Gooi ze niet in
de containers maar zet ze ernaast.
- dienst Toerisme bij het gemeentehuis in Koksijde-Bad / Politiekantoor in
Koksijde-Dorp
- woonzorgcentrum Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 in Koksijde, T 058 53 39 00
- The Wave Health Club, Hazebeekstraat 13 in Oostduinkerke, T 058 51 06 30, van
9 tot 19 u.
Info: http://vriendenderblinden.be/steun-ons/dopjesactie/

Tweedehands muziekbeurs
Op zondag 11 mei vindt
van 10 tot 17 u. in de
PIT een tweedehands
muziekbeurs plaats met
aan- en verkoop van cd’s,
elpees, muziekinstrumenten
enz. Muziekliefhebbers
kunnen er hun hartje
ophalen. Er staat een
platendraaier klaar om
je plaat te testen. Het
jeugdhuis is open om een
drankje bestellen. Gratis
toegang.
Info: www.depit.be

In concert: The Mill XL
Het enige mash-up-festival van de Westkust.
De PIT en Low Frequency presenteren
op zaterdag 3 mei opnieuw een mix
van verschillende genres, o.m. hardcore,
crossbreed, techno, hip hop, reggae, jungle.
Headliner is Death Machine uit Engeland.
Een voorproefje op https://soundcloud.
com/deathmachine.
Voor de hip hoppers is Phatmark
Family de tip: www.facebook.com/
PhatmarkCollective.
Process, Teknic, Gonzo, Second Vision en
Threat zorgen voor de lokale toets.
Start om 20 u. Zeven uur live muziek voor
maar 7 euro.
Info: www.depit.be

Een zomer vol Summerfun
proefje van de activiteiten die Summerfun deze

Een voor
zomer aanbiedt.
- woensdag 2 juli: pretpark Bobbejaanland
- vrijdag 4 juli: cinemanight
- maandag 7 juli: workshop film maken
bezoekje aan
- woensdag 9 juli: shoppen in Antwerpen +
het MAS
- vrijdag 11 juli:
filmbrunch +
strandnamiddag
Het hele programma
op www.depit.be.
Inschrijven vanaf
woensdag 10 juni.

16, 17 of 18 jaar?
Vraag je PIT-pakket
Gratis drankbonnen, vrijkaarten en het
vernieuwd verjaardagsconcept. Vier je
verjaardag in de PIT. Breng je volk mee en de
PIT doet de rest.
Info: www.depit.be

Vermijd vallen… het kan!
Van 21 tot 25 april vond in Vlaanderen de Week van de valpreventie plaats. 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. 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.
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- Het golf- en omnisportkamp is er voor kinderen die in september 2014
naar het 2de leerjaar gaan tot kinderen die naar het 5de leerjaar gaan
en in het bijzonder voor kinderen die nog weinig of geen golfervaring
hebben: van dinsdag 22 tot vrijdag 25 juli / van maandag 11 tot
donderdag 14 augustus
- Het golfkamp is bedoeld voor alle kinderen die al een
golfvaardigheidsbewijs hebben (hcp 45): van dinsdag 22 tot
vrijdag 25 juli / van maandag 11 tot donderdag 14 augustus
Info en inschrijven bij de sportdienst, 058 53 20 01 of via
www.sport.koksijde.be.

De gemeente
heeft een flyer ter beschikking met
het volledig aanbod “Opvang en
zomerkampen”, gratis te bekomen
bij de jeugddienst en de dienst
Toerisme.

Geslaagd paassportkamp

In de eerste week van de paasvakantie organiseerde de sportdienst het jaarlijkse
paassportkamp. Maar liefst 80 jongens en meisjes van het 3de tot het 6de leerjaar genoten van een superactieve sportweek. Balanceren op stelten, een tiebreak spelen in tennis, een home run lopen in baseball,
een balletje putten op de golf of een stevige mountainbiketocht… De waterratjes konden ook kennismaken
met kajakken, raften of zelfs zeilwagenrijden op het strand!

Sport overdag
Sport overdag in de sporthal van KoksijdeDorp loopt nog tot 23 mei. Elke vrijdag (niet
tijdens de schoolvakanties) kunnen dames
en heren zich sportief uitleven tijdens de
lessen conditiegymnastiek (10.30 tot 11.30
u.), tennis (13.45 tot 14.45 u.), tafeltennis
(13.45 tot 15.45 u.) en badminton (14.45
tot 15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 euro
per voor- of namiddag (sportmateriaal en
verzekering incl.).

Minivoetbaltornooi
voor lagere scholen
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. Aanvang om 13.30 u. in de
Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke

Koksijde Golf ter Hille is de meest
groeiende golfbaan in Vlaanderen
“Koksijde Golf ter Hille gaat in het milieu van de golfwereld door als de meest groeiende golfbaan en -club.
Onze golf werd zelfs als één van de drie redenen genoemd waarom de golffederatie zijn ledenaantal met
4,6% zag stijgen.” Aldus een fiere burgemeester Marc Vanden Bussche, ook voorzitter van de Golfclub KGtH,
op de ledenvergadering, vrijdag 28 maart in c.c. CasinoKoksijde. De club telde die dag 863 leden, waarvan
424 Koksijdenaars. Met 56,20% zijn de 50-plussers het sterkst vertegenwoordigd.
De eigenlijke golfbanen zijn bij het verschijnen van dit nummer helemaal voltooid. De greenkeeping heeft
immers vanaf 1 mei groen licht voor het gebruik ervan. KGtH beschikt voortaan dus over de Hazebeekcourse
(9 holes) en de volledige Langeleedcourse (18 holes).
Zaakvoerder Jeroen Nuytten zal de uitbating van het clubhuis (zowel brasserie als restaurant) starten in het
weekend van 20 tot 22 juni. Hetzelfde geldt voor de clubshop met Jimmy Kluits en Silvester Vermoote. Verder
hoopt men tegen die datum ook klaar te zijn met de inrichting van het secretariaat, de kleedkamers en de
opslagplaatsen voor golfgerief.

Degelijk financieel beleid

De burgemeester beklemtoonde dat het bestuur van KGtH een
mooi evenwicht zoekt tussen speeltijd van de clubleden, al of niet in
wedstrijdverband, en de grote vraag naar greenfee’s. “Dit zal trouwens een
steeds dwingende opdracht blijven,” zei hij, “omdat wij met de opbrengst
van de greenfee’s en de lidgelden het onderhoud van de golf zullen
moeten financieren. De gemeente Koksijde heeft veel geld in het golfproject
geïnvesteerd en het zal nu zaak blijven om naast een inspirerend sportbeleid
ook een degelijk financieel beleid te voeren.”

Op sportief vlak

Captain Philippe Beauduin legt de lat hoog. KGtH moet dé referentie worden
in het Belgische/Vlaamse golflandschap, zo benadrukte hij.
Luc Coussement verstrekte toelichting bij het jeugdgolfbeleidsplan met
aandacht voor initiaties, stages, trainingen, kampen en wedstrijden. KGtH
beschikt voor de jeugdspelers thans ook over enkele Putt in One-tapijten, een
hoog aangeschreven hulpmiddel om beter te putten, scores te verbeteren en
handicaps te verlagen.
KGtH is ook begonnen met golfintegratie voor andersvaliden (G-sport)
via revalidatiecentra. Jan Deramoudt onderstreepte immers dat ook
gehandicapten de golfsport kunnen beoefenen. Zelfs wie geen handen
heeft, wie blind of verlamd is. Om dit doel te bereiken werkt KGtH samen met
het Koningin Elisabeth Instituut. (zie ook blz. 5)

Het bestuur van de golfclub Koksijde Golf ter
Hille met burgemeester Marc Vanden Bussche.

De Putt in One of golftapijt om de
vaardigheid te verbeteren.

KGtH wil ook andersvaliden in
de golfsport integreren.

Sportelen voor 50-plussers
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,
ontdek wat Golf Ter Hille u te bieden heeft.
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.
Fitheidstest - Wilt u weten hoe het gesteld is met uw algemene conditie, doe dan mee aan de test door het
Bloso-Sportelteam met volgende ingrediënten.
- zeven lichaamsmetingen: lengte, gewicht, taille, BMI, lichaamsvetpercentage, skeletspiermassapercentage
en bloeddruk
- drie motorische tests: lenigheid, handknijpkracht en snelheid en coördinatie van de bovenste ledematen
- uithoudingstest: BLOSO-wandeltest
U hebt de keuze tussen twee sessies: vrijdag 13 of vrijdag 20 juni van 9 tot 12 u. in de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke.
Deelnameprijs (verzekering in): 2 euro. Inschrijven bij de sportdienst. Max. 30 deelnemers.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01 of via het digitaal inschrijvingsformulier op www.sport.koksijde.be.

West-Vlaanderen blijft bewegen:

met de bus naar sportdag in Meulebeke
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 wil de organisatie
de gastregio extra in de kijker plaatsen met thematische wandel- en
fietstochten die typisch zijn voor de streek.
Het volledig aanbod verscheen in het nummer van april. Hieronder een korte samenvatting.
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. De naam van het triplet en van de individuele deelnemers dienen vooraf aan
de gemeentelijke sportdienst meegedeeld.
3. Dansen - Line Dance, standaarddansen, Afrikaanse dans en djembe, zumba gold.
4. Sportcarrousel - In de sportcarrousel kan men zelf kiezen voor een of meer sporten: curling, viking kubb,
volksspelen, schietlap, zwemmen, gezondheidstesten, golf, outdoor fitness.
Vertrek met de bus om 12 u. aan de sporthal Hazebeek, terug naar huis om 17.45 u.
Inschrijven bij de sportdienst, bijdrage 15 euro (bus, koffie, sportactiviteit, verzekering en aandenken)

Vacatures
Voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen
Koksijde-Nieuwpoort werft het gemeentebestuur van Koksijde aan:
- Voltijds contractueel technisch adviseur wonen B1-B3
De technisch adviseur wonen voert diverse technische controles uit met oog op het realiseren van
een kwaliteitsbeleid voor het woonpatrimonium in de aangesloten gemeenten. De controles hebben
betrekking op stimulerende (premies), normerende (conformiteitsattest) en sanctionerende maatregelen
(heffing leegstand, verwaarlozing, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring).
- Halftijds contractueel administratief medewerker wonen C1-C3
De administratief medewerker van de woonwinkel staat in voor de administratieve opvolging en
afhandeling van dossiers, alsook voor het verzorgen van briefwisseling. Hij/zij dient ook in staat te
zijn correcte informatie te verschaffen, klanten te begeleiden en te instrueren met het oog op een
professionele en kwalitatieve dienstverlening.
Meer info over deze vacatures op www.koksijde.be/vacatures of T 058 53 34 18

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Senne Gryp

Jean-Pierre Bolle en Nadine
Vanmassenhove, beiden uit

Veurne, 7 maart
zoon van Christophe en Linde
Verackx uit Oostduinkerke

Lizette Van Eetvelt

Bornem, 12 maart, dochter van Paul
en Virginie Traisnel uit Oostduinkerke

Pénélope Declerck

Veurne, 26 maart
dochter van Geoffrey en Odile
Lequeux uit Koksijde

Marie Saubain

Marie-Louise Decorte - 90 jaar
echtgenote van Raymond
Vandekerckhove

Koksijde (14 februari)

Raymonda Chielens - 89 jaar

Jean Coussement uit Koksijde
en Liliane Verheulpen uit

Gerardus Vanquathem - 82 jaar

Franky David en Freya
Depuydt, beiden uit Koksijde

Charles Redey - 79 jaar
echtgenoot van Jacqueline
Destaebel

Nieuwpoort (14 februari)

(21 maart)

Yves Dumortier en Annelies
Verhille, beiden uit Koksijde

weduwe van Maurits Broucke

weduwnaar van Suzanna Rolly

Frans Snijder - 91 jaar
weduwnaar van Josephina Fijens

Veurne, 28 maart,
dochter van Serge en van Tine
Huyghe uit Koksijde

(5 april)

Geert Vlaemynck - 67 jaar

OVERLIJDENS

Margaux Wydouw

Philippe Maurissen - 57 jaar

Edmond Quintin - 61 jaar

Veurne, 28 maart,
dochter van Olivier en van Sandrine
Reeners uit Koksijde

Lumen Ferket

echtgenoot van Thérèse Odaer

echtgenoot van Martine Glorieux

Lionel Vandenhende - 76 jaar

Madeleine Denayer - 90 jaar

Pierre Ponchez - 75 jaar

Eric Verhaeghe - 79 jaar

echtgenoot van Lena Christiaens

echtgenoot van Eleonora Maximus

weduwe van Germain Segers

echtgenoot van Denise Deramaux

Oostende, 29 maart
dochter van Dwight en van Nathalia
Van Elverdinghe uit Koksijde

Jeanne Verdonck - 81 jaar

weduwe van Roger Ameloot

Maria Vandewoude - 97 jaar
weduwe van Camille Verbanck

Axelle de Grave

Luc Blanckaert - 51 jaar

John Murtagh - 72 jaar

Yvonna Wellens - 70 jaar

Mariette Callaert - 80 jaar

Kortrijk, 5 april
dochter van Eric en van Isabelle
Cuypers uit Koksijde

Cezar Vandewalle

echtgenoot van Christine Deman
echtgenote van Luc Mestdagh

Veurne, 7 april
zoon van Ward en van van Charlotte
Deltombe uit Koksijde

René Matthysen - 84 jaar

Maurice Simoen

Ginette Delecroix - 88 jaar

Brugge, 9 april, zoon van Jeff en van
Stephany Boel uit Koksijde

Elizabeth Vander Paelt

Veurne, 10 april
dochter van Mathieu en van Celine
Mattheeuws uit Oostduinkerke

echtgenoot van Monique Van den
Hemel
weduwe van Pierre Delahaye

Remi David - 69 jaar

echtgenoot van Erna Mortier

Denise Desaever - 86 jaar

weduwe van René Vanhee

Cecilia Menu - 85 jaar
weduwe van Emile Merckx

Jacques De Rynck - 86 jaar

weduwnaar van Nikola Leperre

Erika Hölzlein - 89 jaar
weduwe van Charles Clasens
Babette Vanhemelryck - 81 jaar
weduwe van Raphaël Van Damme

Christiane Engelbeen - 71 jaar
echtgenote van Pieter Ballieul

Claire Rombaut - 63 jaar

De voorbije maand in woord en beeld

Op zondag 27 april werden in Mesen twee monumentale
beelden onthuld van de hand van de Koksijdse
beeldhouwer Jan Dieusaert. Het ene beeld is een
levensgrote bronzen soldaat van het Australian New Zeeland
Army Corpse (Anzac), het andere van het Cross of Sacrifice
dat centraal staat op alle militaire begraafplaatsen van het
Britse Gemenebest. Kunstenaar Jan Dieusaert overhandigde
schaalmodellen van zijn prototypes aan burgemeester Marc
Vanden Bussche.

Nog tot 8 juni loopt in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum een hommage aan de fascinerende Marcel
Broodthaers. 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, 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. Een gelijkaardige expo loopt in EMERGENTgalerie (Veurne, Grote Markt) tot 9 juni. De
vernissage in NAVIGO vond plaats op donderdag 3 april in aanwezigheid van mevr. Broodthaers-Gliissen, op
de foto naast eerste schepen Jan Loones.
Onze gemeente geeft niet alleen het
algemene infomagazine Tij-dingen uit
(al ruim 18 jaar), maar sedert vijf jaar
ook de kinderkrant PleZand! Vijf maal per
jaar, vòòr elke vakantie, wordt PleZand
gratis bedeeld in alle Koksijdse lagere
scholen. Maar ook aan de balies van
het gemeentehuis, bij de jeugddienst en
de dienst Toerisme liggen er altijd gratis
exemplaren. PleZand staat vol plezante
nieuwsjes, verhaaltjes, tips en foto’s en
bevat info over alle activiteiten voor de
kids van Koksijde. Ter gelegenheid van
zijn eerste lustrum trok het redactieteam
van PleZand en schepen van Jeugd
Lander Van Hove op donderdag 3 en
vrijdag 4 april naar alle Koksijdse lagere
scholen om er samen met de kinderen
de verjaardag van PleZand te vieren!

Het echtpaar Maurits en Frieda Verhegge-Maesen heeft er al 40 jaar onbaatzuchtige inzet opzitten voor de
Kontaktgroep Mindervaliden Koksijde. Maurits en Frieda waren stichters-pioniers van deze sociale vereniging
die er nu al vier decennia in slaagt mindervaliden van onze gemeente uit hun vereenzaming te halen en hen
opnieuw in de samenleving te integreren. Samen met de andere bestuursleden kunnen ze een eindeloze
lijst activiteiten voorleggen, de wekelijkse bijeenkomsten in de Ritakapel, de uitleenpost van medische
hulpmiddelen, de assistentie bij sociale administratie. Maurits en Frieda waren/zijn sedert het ontstaan in 1974
tot op vandaag eigenlijk dé draaischijf van de Kontaktgroep geweest, en voor al dat moois werden ze op
zaterdag 12 april door het college van burgemeester en schepenen in de bloemetjes gezet!

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

De vzw Werkgroep Sea Scouts en Sea Guides Nieuwpoort organiseerde op zaterdag 12 en zondag 13 april de
manifestatie Waterfront 14. Het evenement sloot 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 was er o.m. en roei- en fakkeltocht van Nieuwpoort naar
Fintele en over Diksmuide terug naar Nieuwpoort. Zaterdag 12 april verzamelden de jeugdbewegingen van
de regio, o.m. de scouts Zeedustra van Koksijde, bij het monument van de 4de legerdivisie in Wulpen waar in
aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen een korte plechtigheid werd gehouden.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar CruyssaertKesteloot
Zaterdag 12 april was een
gezellige feestdag voor familie
en vrienden van het echtpaar
Hendrik Cruyssaert (°Sint-Niklaas)
en Christiane Kesteloot (°SintNiklaas) ter gelegenheid van
de viering van hun gouden
huwelijksfeest (Sint-Niklaas,
30 april 1964). De jubilarissen
beheerden een zelfstandig
keramiekbedrijf in Tielrode. Ze
hebben twee dochters en vier
kleinkinderen.

Echtpaar Verscheure-Vanderperre
Een tweede gouden feest op zaterdag 12 april was weggelegd voor de echtelingen Willy Verscheure (°Izegem)
en Rosa Vanderperre (°Roeselare). Ze huwden op 10 april 1964 in Roeselare. Willy was schilder, Rosa was bediende
bij een notaris. Ze hebben twee dochters en zes kleinkinderen.

Echtpaar Timperman-Capoen
Het derde echtpaar in de rij op zaterdag 12 april waren de jubilarissen Gerard Timperman (°Dikkebus) en Yvonne
Capoen (°Dikkebus). Gerard was controleur bij de kwaliteitsdienst van Picanol, terwijl Yvonne de kost verdiende als
strijkster in een Iepers atelier. Her echtpaar heeft een dochter.

8ste middeleeuws theaterfestival op
1 mei in Abdijmuseum Ten Duinen
De redactie stelde het programma van het 8e middeleeuws theaterfestival in het Abdijmuseum Ten
Duinen op donderdag 1 mei al uitgebreid voor in het nummer van april. Hieronder ter herinnering nog een
korte samenvatting.
* De Riddershow: Koning Arthur
Koning Arthur komt op bezoek! Ridder Marc is totaal
overstuur en roept de hulp in van ridder Jan. Dan
komt de waarheid aan het licht… De zwaarden
zullen weer spreken!
* Nomad Theater: Ridder zonder hart
De Ridder is zijn hart kwijt. Toevallig ontdekt hij het
kasteel van Nostalgie die in het verleden leeft. Na
grappige verwikkelingen vindt Nostalgie zichzelf en
het hart van de Ridder terug.
* Prima Nocta: middeleeuwse muziek
Opzwepend gezelschap met een wervelende
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…
* Valkerij Dominique
Arenden, gieren, buizerds en uilen maken het
luchtruim onveilig. Sta oog in oog met deze

roofvogels. Met wat
geluk landt er wel
eentje op je hand.
* Kami-kamu: Florofoon
“Ooit spraken de
bloemen… Nu doen
ze dat weer! Luister
bij de hovenier van
bloemengefluister. Hou
de bloem die je mooi
vindt, of die voor jou ‘t lekkerste ruikt aan je oor. Uit
die bloem komt een verhaal.
* 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.

Taptoe op het Theaterplein
Muzikant en slagwerkexpert Jurrie Delporte pakt op vrijdag 30 mei in samenwerking met Showkorps El
Fuerte, VLAMO en de gemeente, uit met het initiatief Taptoe Koksijde ’14. Er zullen zes korpsen aan het
muzisch evenement deelnemen.
Oorspronkelijk was de taptoe
een militaire sonnerie om aan
te geven dat soldaten uit de
kroegen in de stad naar de
kazernes moesten terugkeren.
Op dat signaal mochten de
kroegbazen geen bier meer
tappen en moesten ze “den tap
toe” doen.
Koksijde kende flink wat jaren
terug een taptoe die evenwel
teloor ging. Jurrie Delporte
knoopt met deze organisatie
nu weer bij de traditie aan.
Het Theaterplein voor het
gemeentehuis is met zijn
betonnen tribunes de uitgelezen
locatie voor dit muziekfeest.
Aan Taptoe Koksijde ’14
nemen volgende korpsen
deel: Showkorps El Fuerte (Koksijde), Jong El Fuerte (Koksijde), Harmonie Vrienden van de Brandweer
(Oostduinkerke), Drumline Bateristas (Zedelgem), Ypres Surrey Pipes & Drums (Ieper) en Showkorps Calypso
(Zwevegem). Elke groep speelt een taptoeprogramma van ongeveer 15 minuten. Aanvang om 19 u., gratis
toegang.

Programma Wulpenkermesse
Zaterdag 24 mei
- 18 u., 26ste kermiswedstrijd in het peuren,
Wulpenvaart, inschrijving in d’Oede Pastorie
(Dorpsplaats 22) van 18 tot 19 u., wedstrijd van
19.30 uur tot 22.45 u., inleg 3 euro, 4 trofeeën en
wisselbeker, 250 euro prijzen, org. Gilbert Devroe en
Roger Prinsier
Zondag 25 mei
- Wielerwedstrijd Grote Prijs Robert Legein in het kader
van het Criterium van de Westhoek, start om 16 u.,
inschrijven in d’Oede Pastorie, Dorpsplaats 22
Zaterdag 7 juni
- 19 u., opening van de kermis, verzamelen aan
Wielrijdersrust-Het dorstige hart, optocht naar de
Dorpsplaats, een gratis natje en droogje
Zondag 8 juni
- 19 u., wedstrijd “De beste Wulpse schutter”, aan het
kermisschietkraam op de Dorpsplaats, 100 euro
prijzen
Maandag 9 juni
- 9.30 u., bedevaart naar Wulpenpitje, verzamelen op
de Dorpsplaats, nadien receptie aangeboden door
het gemeentebestuur

- 15 u. (start), ploegentijdrit “De hartige dorst”,
tijdrit voor fietsers in groepjes van vijf, 3 x 13 km,
inschrijving info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.
be of 0474 40 99 69, prijs 10 euro pp + geschenk,
reglement www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be,
ga naar “ploegentijdrit”
Zaterdag 28 juni
- Vlaams Kampioenschap Vlottenrace, start aan de
Florizoonebrug, info www.tisten.be/vlottenrace/
Weekend 18-20 juli:
- Groot Landelijk Feest en Humorfestival

Start ticketverkoop 14de Nacht van
de Duitse Schlager- en Volksmuziek
Op maandag 5 mei start de voorverkoop van de tickets voor de 14de Nacht van de Duitse Schlager- en
Volksmuziek. De voorstellingen vinden plaats op zondag 14
september om 17 u. en op maandag 15 september om 15 u.
in cc CasinoKoksijde.
Op de affiche prijken de internationale vedetten Oswald Sattler,
Rudy Giovannini, Katharina Herz en Mario & Christoph.
Tickets kosten 40 euro of 35 voor 60-plussers. Bij telefonische
bestelling dient binnen de tien dagen betaald op rek. nr. BE51
1420 6217 1062 (BIC GEBABEBB) van Christine Boeve, Abdijstraat
39 in Koksijde.
De organisatie is in handen van de VVV Koksijde in
samenwerking met de Vriendenkring van de Duitse Schlager- en
Volksmuziek.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, anja.lensen@koksijde.be

De artiesten die deelnemen aan de 14de Nacht
van de Duitse Schlager- en Volksmuziek.

Twee meisjes op het strand…
Het jongerenkoor Jokobeau (Jong Koksijds
Beauvarletkoor) brengt op zaterdag 17 mei om 20 u. in
Het Bedrijf (Leopold II-laan 9a in Oostduinkerke) onder
leiding van Sarah Decadt een optreden met als thema
“Twee meisjes op het strand...”. Toegang 5 euro. Tickets
op jokobeau@gmail.com en bij de leden van Jokobeau.
Info: www.beauvarletkoor.be

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

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

Don 1 mei
14-18 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Middeleeuws theaterfestival
Zie blz. 35
14 u.
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad
Geleide wandeling in kader van Week
van de Zee in het Hannecartbos - (Ned).
honden niet toegelaten
Info: dienst Toerisme

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
09.30 u.
Sint-Idesbald, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank gevolgd door het koken
van de garnalen op de Zeedijk (in kader
van week van de zee)
Info: dienst Toerisme
10 u.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Jubileumfeest 30-jarig bestaan V.O.K.
Info: www.vokkoksijde.tk
10 u.
Oostduinkerke, parking Sint-André
Geleide wandeling over algen en andere
onmisbare mineralen uit de zee(in kader
van week van de Zee)
Info: dienst Toerisme
11 – 15 u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Mini taptoe
Info: feestcomité Koksijde-Bad
13.30 – 17.30 u.
Koksijde-Bad, strand (Horloge).
Op stap met de huifkar (in kader van
week van de Zee)
Info: dienst Toerisme
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Geleide wandeling kruid je gezond (Ned)
Info: bezoekerscentrum@iwva.be

Elektro-boot Koksijde01
Vanaf 1 april tot 11 november
Verhuur van Koksijde01, voor een fascinerend pleziervaarttochtje
op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Info en reservatie: Wielrijdersrust het Dorstige Hart, Dijk 33,
T 0474 40 99 69, www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be,
info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be

14.30 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen,
J. Van Buggenhoutlaan
Geleide wandeling Kruiden en hun
geneeskracht (in kader van week
van de Zee)
Info: dienst Toerisme
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
C.c. CasinoKoksijde
Verwerf kunst op originele wijze
Kunstproject Qu(ART)ent n.a.v. 40 jaar JCI
Veurne Westkust. Veertig kunstwerken van
evenveel kunstenaars zijn te koop via een
ruilvoorstel
Info: 0478 43 75 94, winnokhousaer@
hotmail.com, www.quartent.be

Zon 4 mei
10.15 u.
Sint-Idesbald, strand t.h.v. Toerismekantoor
Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank gevolgd door het koken
van de garnalen op de Zeedijk
(in kader van week van de Zee)
Info: dienst Toerisme
10.30 u.
Koksijde,Filmzaal Abdijmuseum Ten Duinen
Lezing in het frans door Agathe Leyssen,
‘Leven in Duinkerke in de 18de eeuw’
Org.: Familiares de Dunis. Toegang: €5;
niet-leden: €6
Info: Yves De Heyn, T 0496 87 99 06,
yves.de.heyn@telenet.be
13.30 – 17.30 u.
Koksijde-Bad, strand (Horloge).
Op stap met de huifkar (in kader van
week van de Zee)
Info: dienst Toerisme
14 u.
Koksijde, Elisabethplein, einde zeedijk nabij
Duinenhuis
Geleide strandwandeling in de
Schipgatduinen met als afsluiter het
dakterras van het Duinenhuis. in kader
van Week van de Zee (Ned). Honden niet
toegelaten.
Info: dienst Toerisme

C.c. CasinoKoksijde
Verwerf kunst op originele wijze
Zie zaterdag 3 mei

Ma 5 mei
9u.
Koksijde, toerismekantoor
1ste dag Kaartenverkoop Duitse
schlager- en volksmuziek
Zie blz. 36

Di 6 mei
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Slotfeest kaarters en petanquers
Inschr. €12 vóór 2 mei op
BE30751203289711
Info: eric.caeyzeele@telenet.be, SOW

Woe 7 mei
14.30 u.
Bezoek met ‚da’s TOF‘ aan Fort Napoleon
te Oostende, met gids
Toegang: €7 leden ; niet leden: €9
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film’The spirit of ‘45
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

Don 8 mei
9.30 u.
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Provinciale wandeldag te Meulebeke
Info en org: J. Ranson T 058 51 40 60,
J. Nowe, T 058 51 33 01
18.15 u.
Schouwburg Kortrijk
Vertrek om 18.15 met de bus aan
het Casinoplein naar de Kortrijkse
Schouwburg –Anne Teresa De
Keersmaeker / Rosas
Bartok / Mikrokosmos (1987)
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

Vrij 9 mei
19.45 u.
Koksijde, Pylyserlaan 132
zomerQuiz – iedereen prijs
€10 via BE17 0012 4587 9821
Info: www.mpi-westhoek.be

Zat 10 mei
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Van Kwoad Nor Erger – vzw Het Prethuis
Vzw Het Prethuis – het
dialectengenootschap Bacht’n de kuupe
Kaarten in VVK €18 , dienst Toerisme
Koksijde, cultuurcentrum@koksijde.be
Info: Walter Winnock, T 058 31 38 53,
walter.winnock@telenet.be

Zon 11 mei
10.30 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Geleide wandeling ‘de Koksijdse
Noordduinen anno 1900: op zoek naar
oude vissershuisjes en verhalen uit de
oude doos, vogelzang en kruidentocht.
Honden aan de leiband mogelijk.
Info: dienst Toerisme
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Aperitiefconcert.‘Lebensstürme’, Pianoduo
Mephisto
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

Di 13 mei
13 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Fotoreportage met foto’s van SOW van
2008 t.e.m. 2010
Info: eric.caeyzeele@telenet.be

Woe 14 mei
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Muzikaal Moederfeest
Toegang (koffie inbegrepen): €2 voor leden
Vl@s; €5 voor niet-leden
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve senioren
Oostduinkerke
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20
14.30 u.
Leesclub
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
13.30- 15.30 u
Koksijde, Theaterplein
Graveeractie Preventiedienst
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Inside LLewyn DAvis’
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater.‘God van de slachting’, NtGent
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

19.30-22.30u.
Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius, Zeelaan 29
FeMma Bloemschikken
Info en inschr.: Geneviève Braem,
T 0498 47 87 17, genevieve.braem@skynet.be

Do 15 mei

Do 22 mei

14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan 34
Hoog sensitiviteit: etiket of uitdaging
Lezing door mevr. An Michiels, sensitief vzw,
psychosociaal therapeute en auteur
Toegang: €3 leden UPV Westkust,
€4 voor niet-leden (koffie inbegrepen)
Info: M Mortier, T 0475 97 21 98

19.30-23.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiezaal O.L.V.-ter-Duinen,
Tulpenlaan 41
FeMma ‘Vis, lekker en licht’
Info en inschr.: Chris Verschoore,
T 058 51 27 42, ronndehaerne@hotmail.com

Zat 17 mei

19.30 – 22.45
Wulpen
Peurwedstrijd ter gelegenheid van de
plaatselijke kermis
Inschrijvingen van 18-19 u in d’Oede
Pastorie. Info: feestcomité Wulpen

7u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Geleide wandeling vogelsymfonie
(met koffie) (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be

Zat 24 mei

Zon 25 mei

10.30 u.
Koksijde-Bad
Jong El Fuerte Koksijde
Info: dienst Toerisme

16-18 u.
Koksijde
El Fuerte Como Antes

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek.‘The broken circle Bluegrass Band’
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99,
cultuurcentrum@koksijde.be

Woe 28 mei

20 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Jubileumconcert Koninklijke Harmonie
Vrienden van de Brandweer ter
gelegenheid van 20 jaar dirigent Jeroen
Hillewaere
Gratis. Zie blz. 10
Info: secretariaat@harmonieoostduinkerke.be

Zon 18 mei
14.30 u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen,
J. Van Buggenhoutlaan
Geleide wandeling ‘eetbare duinen’.
(Ned + Fr). Honden niet toegelaten
Info: dienst Toerisme
15-16.30 u.
Koksijde, Theaterplein
Harmonie Orchestra Waarschot
Info: dienst Toerisme

Ma 19 mei
13 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Vertrek met eigen vervoer naar
Ruddervoorde
Ikonen ontdekken en waarderen met
kunstenares Liliane De Baene.
Uitleg, koffie en dessertbuffet
Porfait: leden:: e10; niet-leden: €12,50
Uiterste inschrijvingsdatum: 12 mei e.k.
Info: J. Ranson, T 058 51 40 60; J. Nowé,
T 058 51 33 01

19.30 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Seizoensvoorstelling
Zie blz. 13 en 40

Vrij 30 mei
19 u.
Koksijde, Theaterplein
Taptoe Koksijde – zie blz 35
Info: dienst Toerisme
10-18 u.
Oostduinkerke, Zeedijk
Promoactie Caffee Latte
Info: dienst Toerisme
19 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
‘Zelf uw cocktail maken’ (met of zonder
alcohol) als aperitief, tussendoortje of
zelf bij de koffie met Franky Malbrancke
(hotelschool Koksijde), vergezeld van de
nodige proevertjes
Org: Gezinsbond Koksijde, inschrijvingen tot
25 mei bij Ronald Desmedt, T 058 51 41 39,
Gerda Van den Steen, T 058 51 17 97

Zat 31 mei
8.35 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie de Slepers
gevolgd door het koken van de garnalen
op de Zeedijk
Info: dienst Toerisme
14-17 u.
Koksijde-Bad, Zeedijk
Krijttekeningen
Info: Feestcomité Koksijde-Bad

TENTOONSTELLINGEN
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Geleide wandeling laat je prikkelen
tijdens deze zintuigentocht (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be
Sint-Idesbald
Cabin Art 2014 – zie Tij-dingen blz 12
Thema vrede: remember ’14-‘18
Koksijde-Bad
Minigolf
Info: feestcomité Koksijde-Bad
Koksijde, BasisKoksijde
Levensloop, Initiatief Stichting tegen
kanker – zie blz 24 en 25
www.levensloop.be/relays/koksijdeoostduinkerke-2014
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Paul Michiels – The Lonesome Dreamer
Info & tickets: T 0479 31 84 55,
www.concertevents.be

Zon 1 juni
6u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Rommelmarkt
Info: feestcomité Oostduinkerke-Bad,
inschr 058 51 12 47
8 – 11 u.
Koksijde, De Panne
Mountainbiketocht De Keunetocht
Vertrek KTA Sportzaal De Panne,
Sint-Elisabethlaan
Info MTB De Dunekeuntjes,
www.dunekeuntjes.be, T 0477 61 58 13
Koksijde, BasisKoksijde
Levensloop, Initiatief Stichting tegen
kanker – zie blz 24 en 25
www.levensloop.be/relays/koksijdeoostduinkerke-2014
14 u.
Sint-Idesbald, infobord J. Van Looylaan
Geleide kruidenwandeling in het
Kerkepannebosje (Ned). Honden niet
toegelatan
Info: dienst Toerisme

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

Don 5 juni
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan
Breinamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

03/05 – 17/05
14-17 u.
Sint-Idesbald, Kapel Ster der zee
Expo ‘De Groote Oorlog’, her-tekend
Info: Westhoek-Academie Koksijde,
058 53 27 00, els.desmedt@koksijde.be

Zat 7 juni
Koksijde-Dorp, zaal voor Vloersporten,
Zeelaan 44
Aikido Internationale stage
Info: info@sensei.be, www.sensei.be

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

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling bomen en
struikenpracht (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be

31/05 – 15/09
Sint-Idesbald, Zeedijk
Openlucht-kunsttentoonstelling
Cabin Art
Openluchttentoonstelling waarbij
verschillende strandcabines door
30 kunstenaars worden beschilderd of
aangekleed
Info: www.yesartgallery.com

Wulpen, Dorpsplaats
Opening kermis
Zie blz. 36
Koksijde-Dorp,
Opening kermis
Info: dienst Toerisme

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

Zon 8 juni
Pinksteren
Oostduinkerke, Golf Ter Hille
Triatlon
Info: Sabine Deleeuw, De Wave,
wavefitness@gmail.com,
T 058 51 06 30, www.golfterhilletriatlon.be
14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Geleide wandeling met verhalen over
het harde vissersleven (NED).Honden
toegelaten aan de leiband.
Info: dienst Toerisme

04/04 – 19/05
Sint-Idesbald,Yes Art Gallery, Strandlaan 239 c
Tentoonstelling Henri Sarla,
Aurore Vermue, Lut Brackx
Info: www.yesartgallery.com
23/05 – 30/06
Sint-Idesbald,Yes Art gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Sophie Sigorel,
Corine Pagny, Johan Herman
Info: www.yesartgallery.com

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

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:
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