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Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
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 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.
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U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot 
eind 2015) 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 2015”

Getijden april
dag hoogwater laagwater

wo 1 00.17 en 12.40 07.04 en 19.26
do 2 00.54 en 13.15 07.43 en 20.00
vr 3 01.27 en 13.46 08.16 en 20.28
za 4 01.56 en 14.15 08.45 en 20.54
zo 5 02.25 en 14.42 09.13 en 21.21
ma 6 02.52 en 15.10 09.42 en 21.53
di 7 03.21 en 15.39 10.14 en 22.27
wo 8 03.53 en 16.12 10.49 en 23.02
do 9 04.29 en 16.49 11.24 en 23.39
vr 10 05.09 en 17.31 12.04
za 11 05.56 en 18.22 00.22 en 12.53
zo 12 06.59 en 19.41 01.22 en 14.03
ma 13 08.31 en 21.12 02.42 en 15.17
di 14 09.50 en 22.24 03.55 en 16.27
wo 15 10.27 en 23.24 05.09 en 17.43
do 16 11.53 06.21 en 18.48
vr 17 00.14 en 12.40 07.15 en 19.37
za 18 00.59 en 13.24 08.01 en 20.21
zo 19 01.42 en 14.08 08.45 en 21.04
ma 20 02.26 en 14.52 09.28 en 21.47
di 21 03.11 en 15.38 10.11 en 22.31
wo 22 03.58 en 16.26 10.55 en 23.14
do 23 04.47 en 17.16 11.39
vr 24 05.39 en 18.10 00.00 en 12.25
za 25 06.36 en 19.08 00.50 en 13.17
zo 26 07.38 en 20.11 01.49 en 14.16
ma 27 08.45 en 21.20 02.53 en 15.20
di 28 10.01 en 22.33 04.02 en 16.38
wo 29 11.10 en 23.31 05.23 en 17.59
do 30 12.00 06.23 en 18.49

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf zondag 29 maart opgegeven in zomeruur.

Ken je dit beeld?
De aflevering maart van de wedstrijd “Ken je dit beeld?” is gewonnen door 
Marianne Vandenberghe uit Koksijde. De foto toont een fragment van het 
opschrift “Abdijmuseum Ten Duinen” op de villa Castel Fiertel die voortaan 
de nieuwe hoofdingang van het museum is.
De schiftingsvraag luidde “hoeveel juiste antwoorden ontvangt de 
redactie?”. Dat was 32. Marianne gokte precies 32 en wint dus de prijs.
De editie maart bevatte zoals toen meegedeeld de laatste nieuwe 
opgave van deze wedstrijd. Dit is dus meteen ook de laatste uitslag. Onze 
redactie dankt graag alle regelmatige en sporadische deelnemers die 
hun kans waagden in de wedstrijd “Ken je dit beeld”.
De wedstrijd in Tij-dingen wordt zeker niet definitief opgeborgen. Er 
zal evenwel geen maandelijkse prijsvraag meer zijn, wel af en toe ter 
gelegenheid 
van bijzondere 
gemeentelijke 
evenementen. 
Dergelijke 
wedstrijd zal 
dan niet op 
deze plaats 
verschijnen, 
maar bij de info 
binnenin.



04Zalige Idesbald
Op 23 februari werd in Brugge het 
reliekschrijn met het gebeente 
van de Zalige Idesbald Van der 
Gracht acht en een halve eeuw 
na zijn overlijden voor de 12de keer 
geopend. Wetenschappers willen 
met dit onderzoek een beter inzicht 
krijgen in het leven van de derde 
abt van de cisterciënzerabdij O.L.V. 
ten Duinen. Verder nog veel meer 
nieuws over het abdijmuseum.

Fietsgemeente
Nog tot 21 juni kan heel Vlaanderen 
op www.fietsgemeente2015.be 
stemmen voor zijn/haar favoriete 
fietsgemeente. Wij twijfelen er 
natuurlijk niet aan dat u vindt dat 
Koksijde die publieksprijs verdient. De 
voorbije 20 jaar is in onze gemeente 
immers heel wat geïnvesteerd in 
comfortabele en veilige fietspaden. 
Doe mee, en kroon uw gemeente tot 
het beste fietsoord van het land…

Samen Zorgen
Met de projecten Samen Sterk 
en Samen 80 levert Ons Sociaal 
Huis (SH) veel inspanningen om 
een antwoord te bieden aan de 
problemen die voortvloeien uit 
vergrijzing. Recent is een derde 
project opgestart: Samen Zorgen, 
bedoeld om bij alle inwoners een 
sociaal netwerk uit te bouwen of te 
versterken. Bij senioren is er immers 
een grote nood aan (meer) sociale 
contacten.

Van bloemen tot 
middeleeuwen…
Met Pasen trekt het toeristisch 
seizoen zich rustig op gang. In 
onze gemeente gebeurt dat 
traditioneel met de bloemenmarkt 
en de garnaalvissers die weer naar 
zee trekken. Maar er staat heel 
binnenkort nog veel meer op de 
affiche: Koksijde Kids, Erfgoeddag, het 
9de middeleeuws theaterfestival en 
de Week van de Zee...!

8-10

15

17

31-35

En verder:

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad 4

Ereschepen Roger Delie overleden 6

Afscheid van oud-verzetsman Louis 

Vieren 6

Cultuur
Norbert en Piet Goddaer 

nieuwe cultureel ambassadeurs… 7

Expo: wenskaarten van 

Paul Delvaux 11

Nieuw regioboek: Veurne 
door de eeuwen heen 13

Welzijn
Nieuw: het dementieloket 16

Week van de valpreventie 18

Geheugentraining met prof. Portzky 18

Milieu
Energiepremies in 2015 20

Activiteiten in Duinenhuis 21

1,75 ton zwerfvuil uit 

bermen gehaald! 23

Zet pesticiden buitenspel… 25

Sport 26-27

Jeugd 28

Proficiat aan onze jubilarissen 29

De voorbije maand in 

woord en beeld 29-30

Burgerlijke stand 31

Agenda 37-39



Snippers uit de raad van 16 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
btw in, tenzij anders vermeld.

Riolering – Deze jaarlijkse opdracht betreft ruim- en ontstoppingswerken, en 
dringende rioolinspecties door een bedrijf. Raming 79.705 euro. Unaniem.
Straatkolken – Opwaaiend zand, onkruid, 
wegenwerken enz. leiden vaak tot verstoppingen 
van de straatkolken met wateroverlast als gevolg. 
Om dit te vermijden wordt de jaarlijkse opdracht 
uitgeschreven voor drie reinigingsbeurten (vroeger 
twee) door een extern bedrijf. Raming 120.000 euro. 
Unaniem.
Markten – De raad keurde anoniem enkele 
wijzigingen goed inzake de openbare markten. De 
wekelijkse markt op de Zeedijk van Oostduinkerke 
zal voortaan om 8 u. in plaats van om 7 u. beginnen. 
In Oostduinkerke-Dorp is er markt van april tot eind 
september. De kramen mogen voortaan voor het 
Erfgoedhuis staan. Unaniem.
Concessie - De gemeente hernieuwt tot 31 december 2022 de concessieovereenkomst met KVV 
Oostduinkerke voor de uitbating van de voetbalkantine in de tribune van het sportpark Hazebeek. De prijs 
bedraagt 163 euro per jaar (+ btw). Water, elektriciteit, gas, telefoon, TV-distributie, belastingen, retributies en 
rechten, inclusief onroerende voorheffing zijn ten laste van KVVO. Unaniem.
Gemeenteschool - In de lagere afdeling (leerjaren 1 tot 6) van de gemeenteschool aan de Abdijstraat 
zijn asbestbronnen ontdekt: cv-ketel, pakking stookplaats, vezelplaten, leidingisolatie, bepleistering, 
isolatie, meszekeringen, lambrisering, vezelcement, verluchtingsbuizen). Het aanwezige asbest vormt geen 
onmiddellijke bedreiging maar het wordt preventief toch best weggenomen. Raming 380.000 euro. Unaniem.
Na de verwijdering en de renovatie van de binnenzijde dienen ook nog schilderwerken uitgevoerd. Raming: 
215.920 euro. Unaniem.
Deze werken zullen een half jaar duren. De gemeente onderhandelt momenteel met de stad Antwerpen om 
de lagere afdeling voor de duur van de werken onder te brengen in Home Mathilde Schroyens, eigendom van 
de stad Antwerpen.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

De brochure wordt vanaf juni samengesteld op basis van de informatie aanwezig in de UiT-databank.
Wie dus van plan is om in de periode september 2015-september 2016 iets cultureels te organiseren voor 
gezinnen wacht dus best niet te lang met plannen, en zorgt ervoor dat de informatie beschikbaar is op de 
UiTdatabank (www.uitdatabank.be) vòòr 1 juni 2015.
Belangrijk: opdat uw activiteit detecteerbaar zou zijn is het belangrijk dat u bij leeftijd aanduidt dat de 
activiteit geschikt is voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Zowel een permanent als een eenmalig aanbod kan opgenomen worden.
Vanuit de UiTdatabank wordt uw activiteit ook verspreid naar tal van andere kanalen (gemeentelijke 
website, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Het Wekelijks Nieuws, …)
De brochure wordt bij het begin van het nieuwe schooljaar ook rechtstreeks verspreid onder alle leerlingen 
van de basisscholen van Achthoek.
Info: dienst Cultuur, T 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be.

Oproep naar organisatoren:
brochure UiT met de familie
Begin september presenteert de intergemeentelijke samenwerking Achthoek voor de tweede keer 
de brochure UiT met de Familie (zie http://bit.ly/1FGZ8E7). Die brochure biedt een overzicht van “alle 
fijne uitstappen met wat cultuur” die van september 2015 tot augustus 2016 speciaal bedoeld zijn 
voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar in de Achthoek-gemeenten (Alveringem, De Panne, Diksmuide, 
Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne).



De burgemeester aan het woord
Bim bam beieren, de klokken leggen eieren, bim bam beieren, de koster lust geen eieren, wat lust hij dan, 
spek in de pan, dat er de koster niet krijgen kan… Zelf ooit dit liedje gezongen? Pasen: flitsende renners op 
Vlaamse kasseien.., schitterende gele paaslelies in bermen langs kanalen, de natuur in volle opmars. Tegen 
dit tintelend decor het maandelijkse woordje van de burgemeester.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Voortaan kan elke inwoner 
van onze gemeente het Delvauxmuseum gratis bezoeken.”

T-d: “Het is weer Pasen?”
Burgemeester: “Juist, dat betekent dat we 
de paasvakantie opnieuw openen met een 
Koksijdse klassieker, de bloemenjaarmarkt, op 
paaszaterdag 4 april. In de rand hiervan wil ik 
nu al meedelen dat het bloemenfeest Koket 
Koksijde Floralia in 2015 opnieuw plaatsvindt, 
in september. Voorts in de paasvakantie is 
Koksijde Kids in de Zeelaan een vaste waarde. 
We wensen alle inwoners en handelszaken 
alvast een fantastische paasvakantie toe.”

T-d: “Eind februari moesten we jammer 
genoeg wel afscheid nemen van ereschepen 
Roger Delie…”
Burgemeester: “Hij was een echte Baaldjenaar, 
zijn loopbaan lang zelfstandig timmerman en 
twaalf jaar schepen van Koksijde. Hij was een 
minzame man. Hij stond mee aan de wieg van 
de fusie van onze gemeenten en heeft in de 
jaren ’80 mee alle gevolgen die dat met zich 
meebracht in goeie banen geleid. Roger bleef 
steeds geïnteresseerd in de politiek en zorgde 
bovendien voor een politieke opvolgster met 
huidig schepen/OCMW-voorzitter Greta Delie. 
Het college betuigt dan ook zijn medeleven 
aan Greta en heel de familie. We weten wat het is om 
een vader te verliezen.” (Zie ook bl. 6)

T-d: “Erfgoeddag staat weer op het programma?”
Burgemeester: “Ja, met de mysterieuze titel Koksijde 
gaat vreemd. We willen de mensen niet op het 
verkeerde spoor zetten, maar hen wel inwijden 
in vreemde eetculturen. Koksijde en gastronomie 
zijn twee handen op een buik… In de hotelschool 
kondigt zich een wissel aan. Directeur Raf Sonneville, 
-een oude middelbare schoolvriend van mezelf en 
eerste schepen Jan Loones-, gaat op 1 september 
met pensioen, wij doen nog wat voort (lacht). 
Zijn opvolger is Peter Verbeke, een priester. Hij is 
momenteel directeur van het college van Oostende 
en heeft blijkbaar veel affiniteit met gastronomie. 
Hopelijk treedt hij in de voetsporen van zijn illustere 
voorganger, priester-directeur Hendrik Noterdaeme.”

T-d: “Ook in het zomerprogramma is er aandacht 
voor gastronomie?”
Burgemeester: “Inderdaad, in primeur kan ik 
meegeven dat we van de zomer op het strand van 
Oostduinkerke talrijke sterrenchefs mogen begroeten. 
Tijdens het topweekend van Fly In vindt op 5 juli 
ook Flemish Food Bash plaats. Een organisatie van 
Vincent Florizoone van restaurant Le Grand Cabaret 
uit Nieuwpoort waar wij graag onze medewerking 
aan verlenen. Het wordt een totaalspektakel: topchefs 
bereiden er live gerechten, je bestelt er de beste 
cocktails ter wereld, er zijn optredens, barbiers en 
tatoo-artiesten, top dj’s … Dus ook voor de jeugd een 
bijzonder event.”

T-d: “Goed nieuws ook op cultureel vlak?”
Burgemeester: “De samenwerking met het 
Delvauxmuseum wordt geïntensifieerd, waarvoor 
ik de nieuwe generatie die aan het roer van het 
museum staat zeer dankbaar ben. Vooreerst gaan 
de Koksijdse musea een samenwerkingsverband 
met het Delvauxmuseum aan. Bovendien kan elke 
inwoner van onze gemeente het Delvauxmuseum 
vanaf heden gratis bezoeken. Een absolute aanrader, 
Delvaux is een wereldartiest, zoals Magritte en Picasso. 
Vanaf de paasvakantie loopt er ook de expo Paul 
Delvaux’s best wishes. Geniet allemaal met volle 
teugen van de paasvakantie!”

“Het grote bloemenfeest Koket Koksijde 
Floralia vindt voor de tweede keer plaats in 
september.”



Ereschepen Roger Delie overleden

Afscheid van oud-verzetsman  
en raadslid Louis Vieren

Roger zag het levenslicht op 20 april 1924 in Poelkapelle. Als adolescent 
leerde hij het ambacht van schrijnwerker. Vervolgens kon hij aan de slag in 
het ouderlijk timmerbedrijf van vader Jules die na de oorlog een filiaal in de 
Strandlaan in Sint-Idesbald geopend had. In het kader van de wederopbouw 
en het groeiend kusttoerisme was er toen voor timmerlui immers veel werk aan 
zee.
Roger huwde met Godelieve Gheeraert, ze vestigden zich in Baaldje en samen 
slaagden ze erin het bijhuis uit te bouwen tot een zaak met naam en faam. Het 
bedrijf telde op z’n hoogtepunt 12 personeelsleden.
Het vele werk belette het echtpaar Delie-Gheeraert niet om ook actief te zijn in 
het Koksijdse gemeenschapsleven. Lieve zette zich o.a. 30 jaar in voor de CMBV, 
Roger werd korporaal van de brandweer maar vooral ook stichter, en 20 jaar 
voorzitter van het feestcomité van de brandweer.
Roger Delie stapte ook in de gemeentepolitiek. Hij nam deel aan de 
verkiezingen in oktober 1964, werd verkozen en startte aldus een mandaat als  
gemeenteraadslid wat zou duren tot 1989, waarvan twee legislaturen als schepen (’71-’77 en ’83-’89).
Met zijn echtgenote Lieve was hij stamvader van vijf kinderen (Mia, Greta, Paul, Johan en Frieda), acht 
kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Op 11 mei 2013 maakten Roger en Lieve het grote geluk mee 
hun briljanten huwelijk (65 jaar) te kunnen vieren.
De uitvaart van ereschepen Roger Delie vond op woensdag 4 maart onder groot medeleven plaats in de 
Sint-Idesbalduskerk. Aan de familie Delie-Gheeraert biedt het gemeentebestuur zijn gevoelens van oprechte 
deelneming aan.

Louis werd geboren op 14 december 1927 in Oostduinkerke. Op het eind 
van zijn lagere schooltijd brak de Tweede Wereldoorlog uit en kwam er van 
voortleren nog maar weinig in huis. Hij groeide verder op in de Boudrystraat, 
als jongeman onder die onverbiddelijke bezetting. Zijn ideaal van vrijheid en 
vaderlandslievendheid volgend, trad hij toe tot de Weerstand.
Na de junidagen van 1944 leefde West-Europa weer met hoop op een nieuwe 
toekomst, toen de geallieerden zich een weg vochten naar een nieuwe en vrije 
samenleving.
Nochtans zou de kelk op vele plaatsen nog tot de bodem geledigd moeten 
worden, ook in Oostduinkerke. Daar speelde zich op 8 september ’44 een 
tragedie die voor vele decennia zijn stempel op de plaatselijke gemeenschap zou drukken, feiten die 
genoegzaam bekend zijn, en Louis’ verdere toekomst mee zouden bepalen.
Als Groot Oorlogsinvalide met een blijvende handicap ging hij de jaren die volgden toch werken als 
bediende tot zijn 50ste.
Het trauma dat Louis meemaakte en de immer aanwezige fysieke en psychische pijn, hebben hem 
nochtans niet belet een verder leven van inzet voor zijn gemeenschap op te nemen. Louis, die inmiddels 
drager was van het Oorlogskruis 1940-1945 en de titel Officier in de Kroonorde mocht voeren, stapte ondanks 
zijn handicap ook in de politiek en in het verenigingsleven. Zo was hij gemeenteraadslid van 1977 tot ’82, en 
van de OCMW-raad van ’83 tot ’95. Hij was verder ook vele jaren bestuurslid van diverse vaderlandslievende 
verenigingen, voorzitter van de Verbroedering van het Geheim Leger en voorzitter van het feestcomité van 
Oostduinkerke-Dorp. Louis Vieren was gehuwd met Elisa Coulier die 61 huwelijksjaren met haar man samen 
mocht zijn.
Bij zijn heengaan biedt het gemeentebestuur zijn weduwe, zijn zoon Freddy en familie zijn wensen van 
oprechte deelneming aan.

Op woensdag 25 februari overleed in WZC Dunecluze ereschepen Roger 
Delie op 90-jarige leeftijd. Roger Delie was in Koksijde en daarbuiten een 
gekend figuur, o.m. als zaakvoerder van een timmerbedrijf, gemeenteraadslid 
en schepen, en stichter-voorzitter van het feestcomité van de Koksijdse 
brandweer.

Op vrijdag 6 maart overleed in Veurne gewezen gemeenteraads- en OCMW-
raadslid Louis Vieren in de leeftijd van 87 jaar. Louis was de enige overlevende 
van het drama van 8 september 1944 toen in een gevecht met de bezetter 
zeven verzetslieden het leven lieten.

Wijlen ereschepen 
Roger Delie

Wijlen Louis Vieren.



Vader Norbert en zoon Piet Goddaer
nieuwe culturele ambassadeurs
Op zaterdag 21 februari werden er twee culturele ambassadeurs aan het lijstje van elf toegevoegd: 
Norbert Goddaer en zijn zoon Piet, beter gekend als zanger-componist Ozark Henry.

In zijn laudatio omschreef burgemeester Marc 
Vanden Bussche Koksijde als een oord dat nog 
steeds een grote aantrekkingskracht op kunstenaars 
uitoefent. “Talrijke schrijvers, dichters, beeldhouwers, 
schilders, muzikanten hebben hier verbleven of 
zich definitief gevestigd. Ze vonden en vinden hun 
inspiratie in het licht dat weerkaatst in de zee, in het 
ruisen van de golven, in de rust en de stilte”, zei hij 
prozaïsch.

Norbert
Norbert Goddaer (°Kortrijk, 1933) woont al sedert het 
begin van de jaren ’80 in Oostduinkerke. Als student 
behaalde acht eerste prijzen aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium Gent, o.a. transpositie, klarinet, 
saxofoon, kamermuziek, compositie, contrapunt en 
fuga. In 1955 behaalde hij met de “Hot Club van 
België” de Eerste Ereprijs in de sectie Modern Jazz van 
het Internationale Jazz Concours.
Als muziekpedagoog onderwees Norbert aan 
diverse muziekacademies en aan het Gentse 
conservatorium.
Hij maakte arrangementen voor, en was gastdirigent 
van het toenmalig BRTN-koor. Uiteraard componeerde 
hij veel muziek: bundels harmonie-, contrapunt- en 
fuga-oefeningen, notenleerlessen en ritmische studies.

Piet “Ozark Henry”
“Met een muzikale vader kon het niet anders of u zou 
in z’n voetsporen treden”, begon de burgemeester 
zijn tweede deel.
Piet (°Kortrijk, 1970) leerde al “solfège” op 6-jarige 
leeftijd, en vervolgens piano en sax in de 
muziekschool in Kortrijk. Enkele hoogtepunten uit 
zijn loopbaan: het project Word, het begin van zijn 
solocarrière onder de naam Botho, theaterprojecten 
met o.m. Theater Antigone en in 1995 de start van een 
nieuw soloproject onder de naam Ozark Henry.
Vanaf dan leek zijn muzikale loopbaan in een 
stroomversnelling met een aantal grote successen: 

de bijnaam de 
jonge Vlaamse 
Bowie met 
complimenten 
van de meester 
zelf, een Zamu 
Music Award 
in 2000 voor 
Best Writer-
composer-
arranger, 
samenwerking 
met grote 
namen 
zoals o.m. 
de levende 
legende Toots Thielemans en Hooverphonic, ontelbare 
concerten in eigen land, in heel Europa en overzee, 
de MIA 2010  als “Beste Popartiest”, winnaar met I’m 
your sacrifice van de zomerhit Radio2 2014.

Thuis in Odk
Piet Goddaer werd in 2012 vaste bewoner van 
onze gemeente, in een statig huis in Oostduinkerke-
Dorp. De burgemeester benadrukte dat hij en zijn 
dierbaren zich er goed thuis voelen, dat hij er al veel 
Oostduinkerkenaars kent en graag met hen een 
praatje slaat, dat Oostduinkerke en Koksijde voor hem 
en zijn familie een echt nieuw biotoop geworden zijn.
Zoals zijn vader kreeg ook Piet vervolgens de 
oorkonde van cultureel ambassadeur van de 
gemeente Koksijde overhandigd. Samen vervoegen 
ze nu de galerij cultureel ambassadeurs die 
(alfabetisch) bestaat uit: Bert Bijnens (†), Johan 
Bouttery, Fernand Florizoone, Hilaire Florizoone (†), 
Jan Rastelli (†), Raymond Van Duüren, Fernand 
Vanderplancke, Carlos Van Louwe (†), Frieda 
Vanslembrouck, Paul Verhaeghen en Walter Vilain.

De familiefoto van de culturele ambassadeurs en het 
gemeentebestuur.

Vader Norbert en zoon Piet ”Ozark 
Henry” Goddaer, nieuwe culturele 
ambassadeurs



Zalige Idesbald na 848 jaar voor  
12e keer uit loden lijkkist gehaald
Maandag 23 februari werd het reliekschrijn van de Zalige Idesbald 
voor de 12e keer in 848 jaar geopend. Historici, archeologen, fysisch 
antropologen en natuurwetenschappers willen met dit onderzoek 
een beter inzicht krijgen in het leven van de derde abt van de 
cisterciënzerabdij O.L.V. ten Duinen. Dit onderzoek biedt cruciale 
informatie voor de interpretatie van de meer dan 1.000 graven 
die in de tweede helft van de twintigste eeuw in Koksijde werden 
opgegraven.

Idesbald werd in 1167 in een loden kist begraven. Na heel wat 
omzwervingen, rust de kist sinds 1831 in de O.L.V. ter Potteriekerk in hartje 
Brugge. Aangezien de reliek goed bewaard bleef en de geschiedenis 
ervan goed gedocumenteerd is, kan de studie ervan nieuwe inzichten 
geven. De opening kadert in een groter onderzoeksproject met het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk 
Instituut voor Kunstpatrimonium, de Archeologische Dienst Waasland en 
de universiteiten van Leuven en Antwerpen.

Leefpatroon
Zowel de kist als de inhoud werden onderzocht om over de persoon 
Idesbald nieuwe gegevens te verkrijgen, die dan in verband kunnen 
gebracht worden met de meer dan 1.000 andere opgegraven skeletten 
op het abdijdomein. De onderzoekers zullen o.m. ziektebeelden uit het 
verleden opsporen. Aan de hand van het gebit kunnen ze het dieet 
en de voedingspatronen van onze voorvaderen afleiden. Meer nog, ze 
kunnen een beter inzicht krijgen in de medische kennis en verzorging in 
de middeleeuwen.

Afkomst
Daarnaast werden stalen genomen voor DNA-onderzoek. Dat gebeurt in overleg met de familie Arnaud 
van der Gracht de Rommerswael. Die familie wil uitsluitsel over de vraag of ze al dan niet verwant aan de 
beroemde abt is. Idesbald krijgt immers vaak de vermelding “Van der Gracht” (van Eggewaartskapelle bij 
Veurne). Ten slotte werd ook een 3D-scan van zijn hoofd genomen voor een mogelijke reconstructie van zijn 
gelaat. Binnenkort komen we dus te weten hoe Idesbald er in het echt zou hebben uitgezien!

Colloquium en expo
Door de devotie uit de 17e eeuw is de wetenschap over het wedervaren van de reliek (loden kist met 
lichaam), goed geïnformeerd. Maar tot op vandaag was nog geen onderzoek gebeurd op zijn lichamelijke 
resten. De grote vooruitgang op vlak van fysische antropologie biedt vele kansen op nieuwe gegevens over 
deze belangrijke abt van de Duinenabdij.
In oktober 2015 organiseert het abdijmuseum het colloquium Doden spreken waar een groot deel van de 
bevindingen van het onderzoek voorgesteld zal worden. In 2016 volgt een grote tentoonstelling over wat de 
geraamten uit die tijd allemaal kunnen vertellen.

Onderzoekers van het geraamte van de 
Zalige Idesbald met burgemeester Marc 
Vanden Bussche, eerste schepen Jan 
Loones, schepen Albert Serpieters en 
abdijmuseumdirecteur Dirk Vanclooster.

Het gebeente van de in 1167 gestorven 
Zalige Idesbald Van der Gracht, derde 
abt van de Duinenabdij.



Grote wedstrijd

Koksijde en de geheimen van Idesbald

Bedevaart naar Baaldjes Kruus

Idesbald is bij het ruime publiek vooral bekend van het 
gelijknamige abdijbier. Het Abdijmuseum ten Duinen, UNIZO-
Koksijde, de Koksijdse zelfstandigen en brouwerij Huyghe die 
het Sint-Idesbaldbier brouwt, organiseren samen het project 
“Koksijde en de Geheimen van Idesbald”.
Klanten van zelfstandigen en horecazaken in Groot-
Koksijde zullen van 4 april tot 3 mei puzzelstukken kunnen 
verzamelen. In het Abdijmuseum ten Duinen kunnen ze de 
puzzel vervolledigen met het laatste stukje. Honderdvijftig 
geschenkpakketjes staan klaar voor wie de puzzel afgewerkt 
heeft. Snel zijn is dus de boodschap! De actie loopt zolang de 
voorraad strekt. Onder alle deelnemers wordt bovendien een 
winnaar getrokken die zijn gewicht in Idesbaldbier wint!
Het project “Kokijde en de Geheimen van Idesbald” omvat 
echter veel meer dan enkel de puzzelactie. Er is ook een 
Facebookfotowedstrijd uitgeschreven, en tal van lokale 
zelfstandigen presenteren bijzondere bereidingen en receptjes 
met het Idesbaldbier!
Meer info op www.tenduinen.be.

Na 15 jaar monnik te zijn geweest, werd Idesbald in 1155 de derde abt van de Duinenabdij. Hij was de eerste 
abt die uit de eigen gemeenschap werd gekozen. Abt Idesbald verwierf enkele nieuwe domeinen (o.a. het 
domein van Sinten in Noord-Frankrijk), zorgde voor een vernieuwing van de tolvrijheid en bevorderde de 
handelsbetrekkingen (wol) met Engeland, o.m. met een eigen vloot.

Levende devotie
Idesbald wordt o.a. aanroepen tegen koorts, jicht en reuma. Vele delen van zowel zijn lichaam als zijn kledij zijn 
als relieken bewaard in verschillende abdijen, kloosters en kerken.
De bedevaart naar Baaldjes Kruus wordt georganiseerd door het Genootschap van de Zalige Idesbaldus, 
in samenwerking met de gemeente. Het genootschap werd in 1994 gesticht om de devotie tot de Zalige 
Idesbaldus te bevorderen.
De plechtigheid start om 14 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk waar Leo Van Schaeverbeeck, abt van 

Bornem, de dienst voorgaat. Van daar wordt 
om 14.30 u. in processie gewandeld naar 
het kapelletje, Baaldjes Kruus, in de Van 
Buggenhoutlaan alwaar het Idesbalduslied 
gezongen wordt.
Deze uiting van volkse devotie verloopt in 
samenwerking met de Federatie Ster der 
Zee en de VVV.
Lid worden van het Genootschap van de 
Zalige Idesbald kan door storting van 12,50 
euro (of vrijwillig meer) op rek. nr. BE12 
4748 3583 5192. Leden ontvangen gratis 
de nieuwsbrieven die drie keer per jaar 
verschijnen.

Op maandag 20 april vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar het kapelletje van de Zalige Idesbald 
(†1167). Hij werd zalig verklaard in 1894 en is door de eeuwen heen patroon van de vissers, de landbouwers 
en de Vlaamse adel.

De kapel Baaldjes Kruus in de Jacques Van 
Buggenhoutlan.

Een devotieprentje ter ere van de Zalige Idesbald.



Toffe workshops in de musea

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Dinsdagen 7 en 14 april van 14.30 tot 16 u.
Kan je leven zonder vis? Zijn we even duurzaam als vissen? Duurzaam eten, wil je er iets van weten? Kom 
dan naar het nieuwe Bezoekerscentrum Duurzame Visserij! Na 
een bezoekje aan de aquaria wordt de namiddag creatief 
afgesloten. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar, inschrijven (2 euro 
per kind) via onthaal@navigomuseum.be.
Abdijmuseum ten Duinen
• Woensdag 8 april, 14.30 u., Luisteren en creatief boetseren 

in sprookjesland, voor kinderen van 6 tot 9 jaar (max. 15), 
inschrijven (2 euro per kind) via info@tenduinen.be of 058 53 
39 50

• Woensdag 15 april, 14.30 u., Vilten met sprookjeswol, voor 
kinderen van 6 tot 9 jaar (max. 10), inschrijven (2 euro per kind, 
+ 4 euro materiaal) via info@tenduinen.be of 058 53 39 50

Ruim acht maanden grote thematentoonstelling

Abdijen en strips, verhalen in beeld

In Trefpunt op Focus:
KVVC Koksijde en de verenigingen van Koksijde

De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 15 april na het nieuws van 18 u. De aflevering handelt over 
de voetbalclub KVVC Coxyde, die recent een licentieaanvraag indiende 
voor 2de klasse bij de KBVB. En er is ook aandacht voor de verschillende 
verenigingen die Koksijde rijk is. Elke aflevering kan nadien ook (her)
bekeken worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

In het Abdijmuseum ten Duinen loopt van vrijdag 22 mei tot 3 januari 2016 
de bijzondere tentoonstelling Abdijen en strips, verhalen in beeld. Deze grote 
thematentoonstelling neemt jong en oud mee naar de wereld van het 
historische stripverhaal.

Scenaristen en striptekenaars geven hun lezers een kijkje in middeleeuwse 
abdijen en op het dagelijkse leven binnen de abdijmuren. Archeologische 
vondsten confronteren ons met gelijkenissen én verschillen tussen het 
beeldverhaal en het tastbaar verleden. Stemmen de verwijzingen in historische 
reeksen overeen met de materiële cultuur waarover het abdijmuseum 
beschikt? Ontdek het in deze beeldige tentoonstelling met regelmatig 
wisselende opstelling.
Het ticket voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket, voor 
Koksijdenaars is dat gratis.

Exclusieve uitgave
De Duinenabdij en haar abt Idesbald spelen een belangrijke rol in liefst drie strips van De 
Rode Ridder. In de verhalen De Duinenabdij, De geheimen van Idesbald en De Dodecaëder komen de 
middeleeuwse abdij en haar bewoners uitgebreid aan bod en in beeld!  
Deze albums zijn al enkele jaren uitverkocht, maar daar wordt een mouw aan gepast. In samenwerking 
met de Standaard Uitgeverij is een bijzondere bundel van deze drie verhalen in voorbereiding, onder 
de gezamenlijke titel De Rode Ridder en de geheimen van de Duinenabdij. Deze unieke uitgave zal ook 
enkele prachtige bladzijden bevatten die het echte verhaal van de Duinenabdij en van de Zalige Idesbald 
vertellen. Ook de recente opening van zijn loden kist is daar met tekst en beeld in opgenomen… Een must 
voor verzamelaars! Meer nieuws in de editie van mei!

De gemeentelijke musea (Abdijmuseum ten Duinen en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum) plannen in de 
paasvakantie weer enkele toffe workshops! Op dinsdag in NAVIGO, op woensdag in het abdijmuseum.



Buren bij kunstenaars: oproep

Amateurs of professionelen in om het even welke discipline (grafiek, tekenen, schilderen, beeldhouwen, 
installatie, fotografie, video, kunstambachten, mixed media…) kunnen tot 30 april (gratis) online inschrijven 
via www.burenbijkunstenaars.be of door het deelnemingsformulier uiterlijk op 24 april te zenden aan 
Provincie West-Vlaanderen Dienst Cultuur - Buren bij kunstenaars Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold 
III-laan 41 8200 Sint-Andries.
Het formulier kan aangevraagd worden via het Provinciaal Infocentrum Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2 in 
Brugge), via provincie@west-vlaanderen.be of via 0800 20 021. Initiatieven met commerciële doeleinden zijn 
niet toegelaten. Alle deelnemende ateliers moeten in West-Vlaanderen gevestigd zijn.

Nieuw: Museumpas voor drie musea

Expo Paul Delvaux’s best wishes
Het private Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald is sinds jaar en dag een belangrijk uithangbord van 
Koksijde. Zelf is ons gemeentebestuur al jaren de dynamische kracht achter de gemeentelijke musea: 
het Abdijmuseum ten Duinen in Koksijde en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. 
In 2015 concretiseert een reeks initiatieven de vernieuwde samenwerking onder deze drie sterke 
cultuurtoeristische producten.

Koksijdenaars genieten al jaren van gratis 
toegang (uitgezonderd bij bepaalde 
evenementen) tot het Abdijmuseum ten 
Duinen en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 
Dat geldt sinds begin 2015 ook voor houders 
van een K-pas voor tweederesidenten.
Vanaf 4 april is nu ook het private Paul 
Delvauxmuseum gratis toegankelijk voor alle 
Koksijdenaars. K-pas-houders genieten daar 
voortaan van het reductietarief, nl. 7 euro in 
plaats van 10.

Museumpas
Nieuw is ook de Museumpas Koksijde 2015. 
Deze pas geeft toeristen vanaf 4 april immers 
recht op toegang tot het Abdijmuseum ten 
Duinen, het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
én het Paul Delvauxmuseum. De pas kost 18 
euro voor volwassenen (13 euro voor 65+, studenten en groepen). 
Dus heel wat goedkoper dan wanneer men voor de drie musea telkens een apart ticket koopt.
Info: Abdijmuseum ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 8 in Koksijde, 058 53 39 50 of www.tenduinen.be / 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke, 058 51 24 68 of  
www.navigomuseum.be.

Paul Delvaux’s best wishes
Van 4 april tot 3 januari 2016 loopt in het Paul Delvauxmuseum de nieuwe tentoonstelling Paul Delvaux’s 
best wishes. Deze expo is gewijd aan veeleer ongewone werken van Paul Delvaux: zijn wenskaarten. Voor 
veel kunstenaars was/is de wenskaart een geliefde discipline. Net zoals Hergé en Picasso schiep Delvaux 
er genoegen in zijn wenskaarten zelf te illustreren. Met een unieke tekening probeerde hij zijn wensen aan 
familie en vrienden over te maken. Zo bracht hij poëzie van een bijzondere wereld, bewoond door meisjes 
in een decor van met kant beklede sparrenbomen. Het zijn subtiele kleine meesterwerken die de magie van 
Kerstmis brengen, met vele herinneringen aan de kindertijd. Kostbaarheid en betovering staan centraal op 
deze mooie tentoonstelling.
Van 4 april tot 30 september open van dinsdag tot zondag van 10.30 tot 17.30 u. / van 1 oktober tot  
3 januari van donderdag tot vrijdag van 10.30 tot 17.30 u.
Info: Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42 in Sint-Idesbald, T 058 52 12 29, www.delvauxmuseum.com

In het weekend van 16 tot 18 oktober organiseert de provincie het jaarlijkse evenement Buren bij 
kunstenaars. West-Vlaamse artiesten houden dan opendeur voor het grote publiek. Vorig jaar namen 
2.001 kunstenaars deel.

© Paul Delvaux Foundation



Project Delphi: iemand
het ei uit zijn gat vragen…

Bespaar 400 euro per maand

Film en strip: partners in crime

Samen met de medewerkers van 32 andere bibliotheken uit onze provincie 
werd het personeel van onze bibliotheek opgeleid en gecoacht tot 
informatiespecialisten.Hebt u een vraag maar geen antwoord? Wilt u meer 
weten over een bepaald onderwerp en weet u niet waar zoeken? Vanaf 
vandaag staat het bibteam klaar om samen met u op zoek te gaan naar 
alle mogelijke info om uw vraag te beantwoorden.
Dit nieuwe project heet Delphi, met een knipoog naar het Orakel van Delphi 
uit de Griekse oudheid, waaraan men alles mocht vragen. Het bibteam 
deinst voortaan dus voor geen enkele vraag achteruit, ook al kan het 
geen pasklaar antwoord garanderen. U kan uw vraag stellen aan een teamlid, of van thuis uit via 
http://koksijde.bibliotheek.be/portaal of via www.steljevraagaandebib.be. Daar vindt u naast inspiratie 
en interessante websites over lezen, film, muziek en kinderen ook de “steljevraagaandebib”-knop. Vul het 
formulier in. Uw vraag wordt binnen de 2 à 3 werkdagen beantwoord.

Paaszaterdag in de bib
Ter gelegenheid van paaszaterdag 4 april presenteert de bib enkele bijzondere activiteiten.
Stand - Op de bloemenjaarmarkt heeft de bib een verrassende stand in de Zeelaan rechtover het 
gemeentehuis. Kom vissen in de visvijver, misschien wint u een mooi geschenk.
Paasverhalen – Ook op paaszaterdag is er van 10.45 u tot 11.45 u. een toffe vertelsessie met korte verhalen 
over Pasen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Wedstrijd - Doe zeker ook mee aan de wedstrijdvraag. Hou hiervoor zeker de bib-Facebookpagina en de 
gemeentelijke website in de gaten.

Wat is er beter dan zelf te besparen in het huishouden? Het boek Crisis 
survivalgids: honderden tips om ongemerkt meer dan 400 euro per maand te 
besparen van Saskia Scheerlinck biedt vele tips om thuis te besparen.
Economen leggen in de media vaak hun visie uit over hoe besparen het best 
gebeurt. Een autoriteit op dat vlak is ongetwijfeld Thomas Piketty. Zijn boek 
Kapitaal in de 21ste eeuw is zelfs een echte bestseller, dus een aanrader.
Wilt u de economie beter doorgronden? Zoekt u tips om elke maand veel geld 
te besparen? U vindt het in april in de bib.

In april zijn films en strips partners in crime in de bib. Met de 
vele releases van de laatste jaren kunt u er niet naast kijken: 
stripverfilmingen en “verstripte films” zijn in. Soms zijn de resultaten erg 
verrassend.
Ontdek in de stripafdeling zowel strip én film van klassiekers zoals 
Watchmen, voor het eerst gepubliceerd in 1987 door de Brit Alan 
Moore en in 2007 verfilmd door Zack Snyder. Een ander voorbeeld: 

Star Wars, in 1977 
geregisseerd door George 
Lucas en waarvan onlangs 
weer een nieuwe reeks 
strips verschenen is. Game 
of thrones, Kuifje en Walking 
Dead zijn andere toppers.

In onze hedendaagse crisistijden is het begrip “besparen” schering en inslag. 
Alle overheden moeten in deze moeilijke economische tijden besparen om 
de economie weer op gang te trekken.

Sluitingsdag
De bibliotheek is gesloten op 
paasmaandag 6 april.



Digitaal solliciteren in de bib
In het kader van de digitale week biedt de VDAB in samenwerking met de bib een aantal opleidingen aan 
voor werkzoekenden met een minimum aan computerkennis.
Er is in de bib een basisopleiding Digitaal solliciteren van 20 tot 30 april op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag, telkens van 9 tot 12 u.
Ook is er in de bib een specifieke opleiding rond tablet- en smartphone in functie van digitaal solliciteren: op 
maandag 4 en dinsdag 5 mei, van 9 tot 12 u. Breng uw eigen tablet of smartphone mee.
Beide opleidingen zijn gratis. Info en inschrijving (verplicht) via het werkwinkelpunt in het Sociaal Huis.
Cursisten krijgen ook een rondleiding in de bibliotheek en leren zo hoe de bib handig kan zijn tijdens het 
zoeken naar werk.

Nieuw regioboek:

Veurne door de eeuwen heen
Veurne is van oudsher, sedert het einde van de 9de eeuw, de 
hoofdplaats van onze geliefde regio Veurne-Ambacht. Over de rijke en 
vaak turbulente geschiedenis van Veurne heeft Jacques Bauwens een 
nieuw boek geschreven: Veurne door de eeuwen heen. Tot eind mei kan 
men op dit boek intekenen aan de voordeelprijs van 15 euro.

Jacques Bauwens (°De Panne, 1941) is oud-leraar aan het college 
van Veurne en voorzitter van de Gidsenkring Westhoek. Als auteur 
is hij niet aan zijn proefstuk toe. Zijn eerdere publicaties waren: De 
Panne 70 jaar (1981, een lees- en kijkboek), De Westhoek tussen 
IJzer en Noordzee (1997, grensoverschrijdend, Belgische en Franse 
Westhoek) en De IJzer, het ultieme front (2008).

Voor- en tegenspoed
Meer dan tien eeuwen geschiedenis komen in dit boek aan bod. 
Vanaf de late 9de eeuw toen een vluchtburg tegen mogelijke 
belegeringen door de Noormannen werd opgeworpen, kende 
Veurne afwisselend voor- en tegenspoed. Heel voorspoedig was 
de eerste helft van de 17de eeuw toen de aartshertogen Albrecht 
en Isabella regeerden. Echte rampspoed brachten de oorlogen 
en bezettingen van Lodewijk XIV en van het revolutionaire 
Frankrijk. De twee wereldoorlogen van de 20ste eeuw waren zware 
beproevingen zowel voor de bevolking en als voor het prachtige 
erfgoed.

Parel van de regio
Veurne door de eeuwen heen biedt met een goed leesbare 
tekst en met meer dan honderd illustraties een brede waaier aan 
wetenswaardigheden over een stadje, dat zonder overdrijven een 
parel van Veurne-Ambacht mag genoemd worden.
Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven. Het telt 142 pagina’s 
A4-formaat, heeft een harde kaft en is genaaid.
Bij voorintekening tot einde mei bedraagt de kostprijs 15 euro 
(vanaf 1 juni wordt de prijs 20 euro). Bestellen 
kan via storting op rek. nr. BE56 7310 3965 5288 
van Jacques Bauwens, Vuurkruisenlaan 14 in 
8670 Koksijde.
Vanaf 20 juni kan het boek gekocht of 
afgehaald worden bij de dienst Toerisme, 
Landshuis, Grote Markt in Veurne. Om 
praktische redenen worden er geen boeken 
per post toegestuurd.

Auteur Jacques Bauwens



Fietscontroles in de politiezone
Westkust werpen hun vruchten af

Eind februari was de campagne “Veilig fietsen begint met een veilige 
fiets” in de Politiezone Westkust afgelopen.
Tijdens de preventieve fase met fietscontroles op alle lagere en 
middelbare scholen door de wijkdiensten en de preventiediensten aan 
de hand van fietscontrolekaarten (1 oktober 2014 tot 15 november 
2014) bleek dat 23% van alle scholieren in de volledige zone Westkust 
geen correcte fietsverlichting had. Andere gebreken aan de fiets 
vertegenwoordigden 43%. Na de preventieve fase kregen de jongeren 
de tijd om eventuele gebreken te laten herstellen.
De repressieve fase (16 november tot 28 februari 2015) met controles op 
de openbare weg (voor en na school op de fietstrajecten gekoppeld 
aan gevolgen) door de interventiedienst, de verkeersdienst, het VIP-team 
en de wijkdiensten van de politie Westkust toont een mooi eindresultaat. 
Na de waarschuwingen tijdens de preventieve fase bedroeg het aantal 
lichtgebreken nog maar 3,2%, en de andere gebreken nog maar 1,3%.

Voordracht duurzame visserij

Expo Verborgen talenten
van Vlaamse Actieve Senioren

Duurzame visserij duikt overal op. Ook in het NAVIGO 
is deze term alomtegenwoordig. In februari 2015 
opende daar immers het Centrum voor Duurzame 
Visserij. Een visserijmuseum moet immers ook 
inspelen op de problemen waarmee de sector 
vandaag worstelt.

In januari 2014 ging een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid van start. Een laatste kans? Zwemt 
er in 2060 geen vis meer in de Noordzee? En wat betekenen begrippen zoals “ecosystemen, quota, 
visbestanden”? Graag vooraf inschrijven via info@navigomuseum.be of 058 51 24 68. Gratis toegang.

Het resultaat van deze visie is een boeiende tentoonstelling met kunstwerken 
van diverse aard. Sculpturen wisselen af met schilderijen, zwart-wit fotografie 
alterneert met kleurenfoto’s en kunstig handwerk gaat hand in hand met modelbouw. Maar uiteraard 
treden nog andere verborgen talenten op de voorgrond.
Deze expo vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 april, telkens van 13 tot 17 u. de Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 in Sint-Idesbald.
Info: Janine Jacquemyn 058 51 62 23, www.vlaamseactievesenioren.koksijde.be

De VZW Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum 
organiseert op vrijdag 24 april om 19.30 u. in 
de Honoré Looneszaal van NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke een voordracht over 
duurzame visserij. Spreker is de visserijdeskundige 
Kelle Moreau, beroepsmatig betrokken bij de 
wetenschappelijke adviezen inzake duurzaam 
visserijbeheer en medeauteur van diverse werken 
over het (inter)nationale visserijbeleid.

Het bestuur van Vl@s, Vlaamse Actieve Senioren, heeft de verborgen talenten 
onder zijn leden opgespoord. Waar energie en fantasie elkaar ontmoeten, 
ontstaat een nieuwe creatie. En deze creatie komt tot leven door de emotie 
die de kunstenaar in zijn werk legt.

Een grote stapel vis op het dek van het schip, te veel..?



Wedstrijd Fietsgemeente/-stad 2015

Stem Koksijde tot Publiekslieveling!

Preventie: veilig op vakantie

De verkiezing van Fietsgemeente/-stad 2015 is 
een initiatief van de VSV en het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken om het 
fietsbeleid van de gemeenten en steden in 
de bloemetjes te zetten. Ons bestuur twijfelt 
er uiteraard niet aan dat de Koksijdenaars 
massaal zullen stemmen voor Koksijde als 
favoriete fietsgemeente op  
www.fietsgemeente2015.be/koksijde.

Fietspalmares
De voorbije 20 jaar is in onze gemeente 
immers heel wat geïnvesteerd in comfortabele 
en veilige fietspaden. Een overzicht: 
Koninklijke Baan tussen Sint-Idesbald en 
Koksijde, stukje Strandlaan ter hoogte van de 
Kerkepannelaan, Robert Vandammestraat, 
Leopold III-laan, Ter Duinenlaan, Zeelaan 
van dorp naar bad, Albert Bliecklaan en 
Lejeunelaan, ontsluiting naar het Duinenhuis, 
Houtsaegerlaan-Koksijdesteenweg, Pylyserlaan 
(suggestiestroken), Toekomstlaan tot 
Wulpendammestraat, deel Leopold II-laan, 
Polderstraat, Golfpad. Weldra volgen de 
Albert I-laan (N34) van Oostduinkerke-Bad tot 
Groendijk, en de Nieuwpoortsteenweg tussen 
Oostduinkerke en watertoren.

Hoe stemmen?
Op de vermelde site (zie hoger) staat een 
beknopt stemformulier waar iedereen 
kan stemmen voor zijn favoriete Vlaamse 
fietsgemeente/-stadstad. U duidt daar maxi-
mum drie redenen aan (uit een lijst van 

zeven) waarom u 
vindt dat Koksijde 
de Publieksprijs 2015 
verdient. U kunt ook 
verbetersuggesties 
formuleren.
Per mailadres kunt u 
maximum één stem 
aan Koksijde geven. 
Als stemmer kunt u 
ook beloond wor-
den. Uit de stemmers 
worden tweeweke-
lijks enkele geluk-
kigen geloot die 
verrast worden met 
leuke en verkeers-
vriendelijke fietsac-
cessoires!

Kort
-  ga naar  

www.fietsgemeente2015/koksijde
-  duid maximum 3 argumenten uit een lijst 

van 7 aan
-  vermeld een verbeterpunt
-  log in via Facebook en geef uw e-mailadres 

op (voor het geval u een fietsaccessoire 
wint)

-  deel uw stem of Facebook en twitter
-  check de score van Koksijde op het 

scorebord

Sedert 21 maart en nog tot 21 juni kan iedereen in Vlaanderen op www.fietsgemeente2015.
be stemmen voor zijn/haar favoriete Vlaamse fietsgemeente/-stad. De officiële titel wordt 
toegekend door een professionele jury, maar de fietsers zelf krijgen de kans om hun 
favoriete fietsgemeenten en –steden in Vlaanderen te belonen met de publieksprijs!

In die zin zullen de gemeenschapswachten van de 
dienst Veiligheid en Preventie vanaf 1 april bij elk 
eerste afwezigheidstoezicht een “voetje” met enkele 
preventieboodschappen in de brievenbus posten van 
inwoners die met vakantie zijn. Doel is de mensen die op 
vakantie vertrekken, aanzetten om hun woning veilig achter te 
laten.
Eerder, sinds november, wordt aan iedereen die een 
bouwaanvraag indient de brochure “Veilig wonen, een zaak 
van iedereen” meegegeven, en wordt promotie gevoerd voor 
veiligheid via de website van de politie en de gemeente.

Onze gemeente wil verder werk maken van het sensibiliseren 
rond woninginbraak. Dit gebeurt in samenwerking met de 
Politie Westkust, de gemeente De Panne en stad Nieuwpoort.

De gemeenschapswachten Marijke Laenens, 
Jens Mares en Dominique Soete met “voetjes” 
die een preventieboodschap bevatten.

De Robert Vandammestraat: een 
comfortabel en veilig fietspad in 
Koksijde.



Tijdens de Goede Week vinden in de Pastorale Eenheid in Wording (PEW) Ster der Zee volgende vieringen 
plaats in de kerken.

“Wat is dementie precies? Is mijn vergeetachtigheid, of die van mijn 
partner, moeder, buur, … een normaal ouderdomsverschijnsel of is 
er meer aan de hand? Reageer ik wel gepast op het gedrag of de 
uitlatingen van mijn familielid? Waar kan ik me nog aan verwachten 
als mantelzorger?”
Dit zijn maar enkele van de vele vragen waar mensen mee kampen in 
een samenleving waar dementie een steeds groter probleem wordt.
Concreet betekent dit dat alle inwoners van Koksijde, evenals hun 
familieleden/zorgdragers, zich kunnen wenden tot Els Janssoone, 
referentiepersoon dementie van WZC Dunecluze. U komt via het 
onthaal binnen en vraagt naar Els.
- Elke 2e dinsdag van de maand (12 mei en 9 juni) van 18 tot 20 u.
- Elke 4de dinsdag van de maand (26 mei en 23 juni) van 14 tot 16 u.
U bent welkom zonder afspraak. Elke vraag is er één die mag gesteld 
worden. Er bestaan geen gekke vragen en geen enkele bezorgdheid is 
misplaatst.

Opening en infoavond
Het dementieloket opent zijn deuren op 12 mei. Voorafgaand is er 
eerst een thema- en infoavond op donderdag 23 april om 19 u. in 
WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35, met een voordracht over dementie 
door Els Janssoone. Aansluitend een toelichting over de doelstelling 
en werking van het dementieloket en een voorstelling van het 
seniorenaanbod van het Sociaal Huis.
Inschrijvingen gewenst via 058 53 39 00 of info@dunecluze.be. Gelieve 
te laten weten als u toch de info wenst als u de infoavond niet kan bijwonen.
Info: www.dunecluze.be en www.sociaalhuiskoksijde.be

WZC Dunecluze en Sociaal Huis
starten het dementieloket

Diensten in de Goede Week

Els Janssoone, referentiepersoon  
van het nieuwe dementieloket.

WZC Dunecluze en het Sociaal Huis starten een nieuw initiatief, het 
dementieloket. U kunt er gratis en vrijblijvend terecht met al uw 
bezorgdheden, twijfels en vraagtekens over dementie. De opening 
op 12 mei wordt voorafgegaan door een thema- en infoavond op 
23 april.

Nieuw te Koksijde: 

Dementieloket 

 

 

In WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 

Voordracht over dementie en aansluitend informatie over een nieuw ini-
tiatief naar alle Koksijdenaars met vragen i.v.m. dementie:  
DEMENTIELOKET. 

Gratis inschrijving via tel. 058/53 39 00 of e-mail info@dunecluze.be 
Wanneer u niet aanwezig kan zijn, maar graag informatie wil, aarzel dan niet om dit aan 
ons kenbaar te maken 

Een initiatief van WZC Dunecluze en Sociaal Huis Koksijde 

Zaterdag 28 maart (met palmwijding): om 16.30 u. in Sint-Idesbald / om 17 u. in Sint-Pieter / om 18 u. in  
Sint-Willibrordus
Palmzondag 29 maart(met palmwijding): om 10 u. in Sint-Niklaas / om 10 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.30 u. 
in de Mariakapel
Maandag 30 maart: verzoeningsviering voor de hele PEW om 18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 2 april: om 18 u. in Sint-Idesbald / om 19 u. in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor

Goede Vrijdag 3 april: om 15 u. in Sint-Idesbald met kruisweg / om 15 u. in  
OLV-ter-Duinen met gebedsdienst rond het lijden / om 15 u. in Sint-Willibrord 
/ om 20 u. in Sint-Niklaas passiespel: Bijbelgeïnspireerde verwoording en 
expressieve muzikale verklanking door het Sint-Niklaaskoor, m.m.v. een vocaal en 
-instrumentaal gelegenheidsensemble; gratis toegang, vrije bijdrage
Stille Zaterdag 4 april: om 20 u. paaswake in OLV-ter-Duinen met het  
OLV-ter-Duinenkoor / om 20 u. paaswake in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor
Pasen 5 april: om 9.30 u. in Sint-Willibrord met het Sint-Willibrorduskoor / om 10 u. 
in OLV-ter-Duinenkerk met het OLV-ter-Duinenkoor / om 10 u. in Sint-Niklaas met het 
Sint-Niklaaskoor / om 11 u. in Sint-Pieter / om 11.30 u. in Sint-Idesbald / om  
11.30 u. in de Mariakapel



Ook onze gemeente ontsnapt niet aan de 
vergrijzing en vereenzaming. In Koksijde 
speelt bovendien het fenomeen van de 
dubbele vergrijzing. Naast de vergrijzing van 
de oorspronkelijke bevolking, zijn er ook veel 
”aangespoelden” die pas op latere leeftijd in 
Koksijde komen wonen. Velen onder hen hebben 
hier geen sociaal netwerk. Zo ontstaan problemen 
als ze zorgbehoevend worden of als hun partner 
sterft.

Sociaal netwerk en cohesie
Na Samen Sterk en Samen 80 lanceert het SH 
thans het project Samen Zorgen. Dat nieuwe 
project is uit de twee vorige ontstaan. Het SH stelde 
immers vast dat er bij senioren een grote nood is 
aan (meer) sociale contacten. Nochtans beschikt 
onze gemeente over een groot sociaal kapitaal, 
namelijk de jonge senioren. Hier schuilen kansen 
om jongere en oudere senioren met elkaar in 
contact te brengen. Jonge senioren kunnen zich 
engageren als vrijwilliger, zo helpen zij het sociaal 
netwerk van de oudere senioren uit te breiden. 
Tegelijk geldt dat ook voor hun eigen sociaal netwerk.
Daaruit groeide het idee voor het derde project Samen Zorgen, nl. acties opzetten om het sociaal netwerk 
en de sociale cohesie in Koksijde breder te ontwikkelen om zo het risico op vereenzaming te verminderen.

Met provinciale steun
In het kader van het Impulsreglement vroeg het Sociaal Huis een projectsubsidie aan bij het West-Vlaamse 
provinciebestuur. De deputatie keurde die aanvraag in november 2014 goed. Concreet ontvangt het project 
Samen Zorgen een projectsubsidie van 226.501 euro voor maximaal 3 jaar, met ingang van 1 januari 2015. 
Met die financiële steun kunnen heel wat activiteiten ontwikkeld worden, zoals bv. ontmoetingsmomenten 
en aanspreekpunten in de verschillende buurten in Koksijde. Met diverse activiteiten en met huisbezoeken 
zal het SH senioren (met een gemeenschappelijke interesse) proberen samen te brengen.

In voorbereiding
Het project Samen Zorgen heeft sedert 1 maart een coördinator: Katrien Debruyne. Zij krijgt hierbij 
ondersteuning van coördinator Vrijwilligerswerking Anne-Sophie De Deckker en van seniorenconsulent 
Katleen Calcoen. Twee acties zijn al in volle voorbereiding:
-  Verjaardagsbezoekjes aan alle Koksijdse 80-jarigen om blijvend de noden te detecteren en er ook een 

antwoord proberen op te bieden.
-  Een telefoonster waarbij mensen die dit wensen op regelmatige basis opgebeld worden voor een 

babbeltje of bij wijze van sociale controle.

Het Sociaal Huis staat open voor alle ideeën die de noden van senioren helpen lenigen, en rekent daarvoor 
ook op vrijwilligers. Verder kan dit derde project enkel georganiseerd worden in samenwerking met andere 
partners, om overlappende activiteiten te vermijden, om elkaar aan te vullen en om naar elkaars diensten 
door te verwijzen. In die zin zal samengewerkt worden met het gemeentebestuur, de seniorenadviesraad, 
eerstelijnsgezondheidszorg, WZC Dunecluze, de lokale Okra en de lokale S-Plus Mantelzorg.
Interesse in vrijwilligerswerk? Contact: annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 30.
Interesse in bezoekjes/ideeën? Contact: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19.

Samen Zorgen: Sociaal Huis
versterkt uw sociaal netwerk

V.l.n.r. seniorenconsulent Katleen Calcoen, coördinator 
vrijwilligerswerking Anne-Sophie De Deckker en 
projectcoördinator Katrien Debruyne.

Ons Sociaal Huis (SH) levert veel inspanningen om een antwoord te bieden aan de problemen die 
voortvloeien uit vergrijzing. Twee projecten in dat verband lopen al een paar jaar. Enerzijds het project 
Samen Sterk waarin vrijwilligers op bezoek gaan bij senioren die dit wensen, anderzijds het project Samen 
80 om ook die mensen te bereiken die zelf geen hulpvraag stellen. Recent is een derde project opgestart: 
Samen Zorgen, bedoeld om bij alle inwoners een sociaal netwerk uit te bouwen of te versterken.

met de steun van



Week van de valpreventie (20-26 april)

Geheugentraining met prof. Portzky

Er zijn 
verschillende 
oorzaken die 
een valpartij 
kunnen 
uitlokken: 
evenwichts-
problemen, een 
lage bloeddruk, 
slecht zicht, 
verkeerd 
schoeisel, 
onveilig 
gedrag en een 

onveilige omgeving.
Op oudere leeftijd kan een val ernstige gevolgen 
hebben: breuken, verstuikingen en snijwonden 
komen vaak voor. Andere gevolgen zijn valangst, 
verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal 
isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid. 
Die zijn minder zichtbaar, maar hebben een grote 
invloed op het welbevinden en de zelfstandigheid.

Slaappillen
Het thema van 2015 is “Van slaappillen kan je 
vallen. Praat erover met je arts of apotheker.”
In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde 
van de 65-plussers met een slaapmiddel. In 
de woonzorgcentra is dit zelfs de helft van de 
bewoners. Het gebruik van slaappillen langer dan 

een maand kan leiden tot verschillende nadelen: 
gevoel van moeheid overdag, concentratieverlies, 
slappe spieren en wazig zicht. Deze nadelen 
verdubbelen de kans op een valpartij.
Bespreek met je arts of apotheker de mogelijkheid 
om slaappillen af te bouwen of te stoppen.
Goed slapen is ook mogelijk zonder slaappillen. Tip: 
overdag zoveel mogelijk actief zijn en bewegen. 
Rust roest. Probeer regelmatig te wandelen, 
doe lichte huishoudelijke taken, speel met de 
kleinkinderen. Met dagelijks 30 minuten extra 
beweging zorgt u voor een betere gezondheid. Zo 
slaapt u ook beter.

Andere tips tegen vallen
• Zorg in uw huis voor voldoende verlichting en 

antislip onder tapijten
• Wees bijzonder aandachtig en voorzichtig op de 

stoep
• Draag aangepast en stevig schoeisel, dat de voet 

volledig omsluit
•  Laat uw ogen regelmatig controleren en draag 

een aangepaste bril indien nodig
• Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders 

kunt u duizelig worden.
Meer info en tips: www.valpreventie.be, 
seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be

De 4de Week van de Valpreventie vindt plaats van 20 tot 26 april. Jaarlijks valt ongeveer één op drie 
mensen ouder dan 65 jaar. In de woonzorgcentra hebben bijna alle bewoners een verhoogd valrisico.

De lessen vinden plaats op maandagen 11 en 18 mei, op 1, 8 en 15 juni 
in zaal De Brug van het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 32, telkens om 14 u. 
De kostprijs bedraagt 60 euro voor heel de reeks.
Eerste sessie - Theoretische basisuitleg. Hoe werkt het geheugen. 
Welke stappen vertoont het memoriseren? Wat kan er fout gaan in die 
processen? Als de tijd het toelaat kaartspel in kleinere groepjes als 
oefening en om het groepsgevoel te stimuleren.
Tweede sessie – Welke fouten leerden we vroeger op school? Twintig 
tips om beter te onthouden. Leer beter samenvatten aan de hand 
van het “geheugenpatroon” met oefening op tekst. Mogelijkheid tot 
huiswerkoefening die verbeterd wordt met toelichting.
Derde sessie - Ongestructureerde technieken, die men gebruikt om te memoriseren.
Vierde sessie - Semi-gestructureerde en gestructureerde technieken, bv. werken met rijm of hoe beter cijfers 
onthouden.
Vijfde sessie - Herhalen van de lesstof. Vragen van de deelnemers. Oefenen met wat men nog weet van 
de uitleg rond het geheugen en van de opdrachten uit de training. Afronding met het gezelschapsspel 
Mindpower, dat geheugen als centraal thema heeft.
Inschrijven is noodzakelijk, het aantal plaatsen is beperkt: seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Na de zeer geslaagde voordracht van prof. Portzky organiseert de seniorenadviesraad een 5-delige reeks 
geheugentraining. In mei en juni worden daarover vijf sessies gepland met enthousiaste 55-plussers als 
doelgroep. Elke bijeenkomst duurt twee uur.

TVV
LevensloopKoksijde

op 30 en 31 mei

Riverside
Circus

Crystal Moon

Professor Portzky



Rock@school voor Levensloop

Lezing over prostaatkanker, en wafels 
van het schepencollege

Algemene vergadering seniorenadviesraad

Onder het motto “eens goed uit de bol gaan” spelen 
twee bands vanaf 19 u. de pannen van het dak in de 
gemeenteschool Abdijstraat. Wie van blues en van een 
stevig potje rock houdt en daarenboven ook elastieken 
benen heeft, mag op Rock@school niet ontbreken.
De jeugdige lokale band Riverside Circus begint zijn 
optreden om 19 u. Om 21 u. volgt het optreden van 
Crystal Moon. Deze West-Vlaamse coverband brengt een 
mengelmoes van rockcovers van de 70-ies tot heden, 
met improvisaties.

Professor dr. Alex Mottrie, peter van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke, 
verzorgt op donderdag 9 april om 14 u. in de theaterzaal van  
c.c. CasinoKoksijde een lezing over prostaatkanker.
Aansluitend volgt er een koffietafel, met wafels eigenhandig gebakken 
door de burgemeester en de schepenen, geholpen door hun partners! 
Zij zullen de lekkere wafels ook zelf bedienen.
Doel is dat de aanwezigen in ruil voor de koffie en de wafels een vrije 
bijdrage schenken aan het project Levensloop.
Een en ander wordt georganiseerd i.s.m. het Sociaal Huis,  
waar men ook moet inschrijven: seniorenconsulent  
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

De algemene vergadering van de SAR begint om 11.15 u. Een kwartier later verwelkomt het bestuur de 
gastsprekers: voedingsconsulent Katrien Nauwelaerts en hoofdverpleegkundige ouderenzorg Tinne Van 
der Linden. Ze behandelen elk een aspect van het onderwerp voeding bij senioren. Senioren ondervinden 
een veranderend leefpatroon, een ander energiegebruik, verschuivende vitaminen-, mineralen- en 
voedingsbehoeften, tragere opname van voedingsstoffen en vitamines. Hun lezingen bieden een antwoord op 
vragen zoals:
- waarop letten als u voedingswaren koopt?
- hoe bewaart en bereidt u gekochte voedingswaren?
- waarop letten bij de tijdstippen van maaltijden?
- wat is een evenwichtige samenstelling van een maaltijd?
De algemene vergadering wordt om 12.30 u. afgerond met een 
receptie, aangeboden door de SAR, de leraars en leerlingen 
van de Hotelschool ter Duinen en door de Orde van de Sint- 
Jacobsmossel. De vergadering is openbaar en alle Koksijdse 
senioren zijn welkom. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is 
noodzakelijk, bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be

In het kader van Levensloop Koks-Odk 2015 organiseert 
het team Vriendenkring Personeel Koksijde en 
Politiezone Westkust op paaszondag 5 april Rock@
school in de gemeenteschool Koksijde.

Riverside Circus en Crystal Moon

TVV
LevensloopKoksijde

op 30 en 31 mei

Riverside
Circus

Crystal Moon

De gemeentelijke seniorenadviesraad houdt algemene vergadering op dinsdag 21 april om 11.15 u.  
in het gebouw De Mijn van de Hotelschool ter Duinen (Massartstraat 4 in Koksijde-dorp). Een 
voedingsdeskundige en een specialiste ouderenzorg zijn de gastsprekers. Alle senioren zijn welkom.

Waarop letten als u voedingswaren koopt?



• De premies van netbeheerder Eandis lopen 
verder in 2015. Voor een bestaande woning 
(aangesloten op het distributienet vòòr 1 
januari 2006), kunt u premies aanvragen voor 
dakisolatie, vloerisolatie, buitenmuurisolatie 
of na-isolatie van de spouwmuur. Ook voor 
hoogrendementsbeglazing is er nog steeds 
een premie voorzien (hogere premie indien in 
combinatie met muurisolatie). Voor de installatie 
van een zonneboiler, kan de premie oplopen tot 
2.750 euro. Wie kiest voor een warmtepomp, kan 
ook op een premie rekenen. Alle werken moeten 
door een aannemer uitgevoerd worden, enkel 
voor dakisolatie is een premie voor doe-het-
zelvers voorzien.

• Personen die sociaal tarief genieten krijgen extra 
ondersteuning: verhoging van alle premies en 
een premie voor individuele condensatieketel.

• Voor dakisolatie kunt u bovendien genieten van 
een belastingvermindering die 30% bedraagt van 
de werkelijk gedane uitgaven met een maximum 
van 3.040 euro voor inkomstenjaar 2015 (factuur 
betaald in 2015). De woning moet al minstens 5 
jaar in gebruik zijn bij de start van de werken. De 
Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minstens 
2,5 m²K/W. Deze belastingvermindering is enkel 
mogelijk indien de werken door een aannemer 
uitgevoerd worden.

• Voor 2016 wordt er een afbouw van een aantal 
energiepremies aangekondigd. Een definitieve 
beslissing hierover wordt verwacht in de eerste 
helft van 2015. De wijzigingen zullen ingaan vanaf 
1 januari 2016.

Nieuwbouwwoningen
• Indien uw woning een stuk beter scoort 

dan de wettelijke eisen, kunt u voor 
nieuwbouwwoningen zowel 
een E-peilpremie van de 
netbeheerder ontvangen 
als genieten van 
een korting op 
de onroerende 
voorheffing. Voor 
bouwaanvragen 
vanaf 2015 
(wettelijk E-peil 
maximaal 
E60) kunt 
u een 
E-peilpremie 
van de 

netbeheerder aanvragen vanaf E30 of lager.
• Voor bouwaanvragen vanaf 2015 krijgt u 

gedurende 5 jaar automatisch een korting van 
50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil 
van maximaal E40. De korting bedraagt 100% op 
de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar bij 
een E-peil van maximaal E30.

• Voor alle details en voorwaarden, raadpleeg de 
aanvraagformulieren op www.eandis.be.

Andere premies
• De verbeterings- en aanpassingspremie van 

Wonen-Vlaanderen loopt verder in 2015. Deze 
kunt u aanvragen voor verbeteringswerken zoals: 
vochtbestrijding, dakwerken, schrijnwerk, sanitair, 
gevels en muren,… Uw woning moet minstens 
25 jaar oud zijn en u moet voldoen aan de 
inkomensgrens (29.030 euro).

• Zodra één van de bewoners 65+ is, kunt u de 
premie aanvragen voor het aanpassen van de 
woning (die jonger dan 25 jaar mag zijn) aan 
uw noden. Werken die in aanmerking komen zijn: 
het automatiseren van de rolluiken, toegangsdeur 
of garagepoort, het installeren van een traplift of 
het vervangen van het bad door een (inloop)
douche. De inkomensgrens blijft gelden.

• Ook de renovatiepremie blijft bestaan, maar 
kan pas opnieuw aangevraagd worden vanaf 
zomer 2015. U ontvangt niet langer een premie, 
maar wel een attest dat u kan indienen bij uw 
aangifte in de personenbelasting om zo uw 
belastingvoordeel te genieten.

• Onze gemeente verleent een extra premie 
als u de renovatiepremie of verbeterings- en 
aanpassingspremie ontvangt.

Info, aanvraagformulieren en hulp: 
Woonloket NieKo

Woonloket: Sociaal huis, 
Ter Duinenlaan 34 in 

Koksijde-Bad, dinsdag, 
donderdag en vrijdag 

telkens van 13.30 
tot 16 u. / of na 
afspraak met het 
Woonhuis NieKo, 
Zeelaan 24 in 
Koksijde-Dorp, 
058 53 34 90,  
wonen@
koksijde.be

Ook in 2015 kunt u nog volop
genieten van energiepremies



Cursus natuurfotografie: eerste stappen – Dinsdagen 
7, 14 en 21 april van 19 tot 22 u. (theorie) en 
zaterdag 25 april van 8.30 tot 12.30 u. (praktijk) 
met de natuurfotografen Tom Linster en Koen De 
Buck / voor enthousiaste beginners / aandacht 
voor scherptediepte, ISO, sluitersnelheid, diafragma, 
scherpstelling en creatieve actoren / prijs 99 euro 
(max. 16 deelnemers) / org. i.s.m. Centrum voor 
Natuur- en milieueducatie met provinciale steun / 
inschrijven www.c-v-n.be of ann.dheedene@c-v-n.be, 
050 82 57 26.

Yoga op het dak van de duinen - Reeks 1 op di 7, 
do 9 en vr 10 april van 9.30 tot 10.30 u. / reeks 2 op 
ma 13, di 14, do 16 en vr 17 april van 9.30 tot 10.30 
u. / word één met de natuur in volle Schipgatduinen 
/ conditie, draagkracht, energie en lenigheid via 
een dynamische vorm van Hatha Yoga / zowel voor 
beginners als mensen met ervaring / lesgeefster is 
ex-topsportster en yoga-instructrice Sigrid Rondelez 
/ draag makkelijke kledij en breng matje, deken en 
kussentje mee / 6 euro per les, max. 20 deelnemers / 
bij voorkeur vooraf inschrijven: duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.

Yoga (groot)ouder en (klein)kind (3 tot 6 jaar) 
- Wo 8 en 15 april van 14 tot 15 u. / ontspan en 
geniet met uw kleuter van een ouder-(klein)kind 
yogales / oefeningen, ademhalingstechnieken en 
massagespelletjes / lesgeefster is ex-topsportster en 
yoga instructrice Sigrid Rondelez / draag makkelijke 
kledij en breng matje, deken en kussentje mee / 10 
euro per koppel, max. 8 koppels / bij voorkeur vooraf 
inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Dwars door de duinen - Maandag 13 april, 13.45 
u., bezoekerscentrum Doornpanne / wandeling 
met aandacht voor waterwinning, natuur, cultuur, 
geschiedenis en strand / gezonde mix van weetjes 
en natuur / Nederlandstalige en Franstalige 
natuurgids begeleidt u van de Doornpanne naar de 
Schipgatduinen en terug / drankje op het prachtige 
dakterras van het Duinenhuis / 1 euro / inschrijven: 
bezoekerscentrum@iwva.be, 058 53 38 33

Voorjaarskruiden 
- Dinsdag 21 april 
en 28 april, 19 u. / 
eerste deel: kruiden 
hoe en waarom? 
/ tweede deel: 
enkele eenvoudige 
kruidenrecepten / 
o.l.v. herboriste en 
natuurgids Marjan 
Janssens / 15 euro 
voor beide sessies / 
inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 / tip: 
kruidenwandeling op zondag 19 april om 14 u. aan 
de Zuid-Abdijmolen, info dienst Toerisme.

Vroege ochtendwandeling met Fair Trade ontbijt - 
Zaterdag 2 mei, Duinenhuis, 5.30 u. / luisteren naar 
vroege vogels, genieten van de zonsopgang in de 
Schipgatduinen, kennismaking met fauna en flora 
o.l.v. natuurgids René Billiau / daarna stevig Fair Trade-
ontbijt in het Duinenhuis / 5 euro, max. 25 deelnemers 
/ inschrijven verplicht: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 
48 17.

Cursus Orchideeën (4 modules) - Di 12 en 26 mei 
om 19.30 u. (theorie in het Duinenhuis) en za 30 
mei en 13 juni (praktijk) / ons land telt een 40-tal 
wilde orchideeën op graslanden, in wegbermen, 
duinvalleien, aan bosranden en zelfs in bossen / 
orchideeën herkennen is een boeiende uitdaging 
/ o.l.v. Hans Vermeulen, educatief medewerker 
Natuurpunt Educatie / 25 euro volledige cursus, 
22 euro leden Natuurpunt (incl. syllabus), max. 25 
deelnemers / inschrijven verplicht: duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17 / org. i.s.m. Natuurpunt 
Westkust.

Workshop brandnetel - Woensdag 13 mei, 14 tot 16.30 
u. / de brandnetel bevat veel mineralen en vitaminen 
en is heel waardevol in de kruidengeneeskunde, 
in de keuken en in de cosmetica: een prikkelende 
plant met veel mogelijkheden / maak een 
wilde kruidenmengeling, een haarlotion, een 
brandnetelpesto, een brandneteldrankje enz. / 
proef een aantal bewerkingen en ga naar huis met 
enkele bereidingen / o.l.v. herboriste Rita Gesquiere 
/ 10 euro, 7,5 euro voor inwoners / Inschrijven 
www.vormingplusow.be, 058 31 14 94 / org. i.s.m. 
VormingsPlus

Activiteiten in het Duinenhuis



Maandelijks presenteert de dienst Mil&DO een recept uit de provinciale 
folder Afvalkuur. Nog al te vaak wordt groente– en fruitafval in de 
huisvuilzak gedeponeerd. Dat moèt beter!

Thuiscompost - Thuiscompost maken is een grote stap vooruit. Compost 
sluit de natuurlijke kringloop want afgestorven leven vormt de 
voedingsbodem voor nieuw leven. Voordelen van compost: 
het verrijkt de bodem met organisch materiaal / voedt het 
bodemleven / beschermt planten tegen parasieten en ziektes 
/ beschermt de plantenwortels / vertraagt uitdroging.
Gebruik compost nooit zuiver, meng er minstens de helft 
tuingrond onder.
Tip: een compostvat met roerstok is te koop (17,40 euro) bij de 
dienst Mil&DO.
Kot-kot - Kippen zijn alles-opruimers: wormen, slakken en 
ongedierte, maar ook groen- of keukenresten. Geef niet 
meer groen- en keukenresten dan ze in één dag kunnen 
oppeuzelen.
Inzameling van gft aan huis – Hebt u meer groente-, fruit– 
en tuinafval (gft) dan u kan verwerken? Huur dan een gft-
container op uw maat bij de dienst Mil&DO. Uw container 
wordt aan huis geledigd op een vaste inzameldag (zie afvalkalender). Het gft wordt verwerkt tot compost 
én groene elektriciteit in een installatie van de afvalintercommunale. De kwalitatieve compost kunt u tegen 
bodemprijzen aankopen.
Compostactie - Tot eind mei loopt de compostactie “2 halen = 1 betalen”. Wie een aanhangwagen of zak 
compost koopt bij het containerpark van de IVVO in Veurne (Albert I-laan 36), krijgt een tegoedbon voor 
dezelfde hoeveelheid gratis. Prijzen: 1 euro per zak (zakken zelf meebrengen), 7 euro per aanhangwagen 
enkele as, 14 euro per aanhangwagen dubbele as.
Info of bestellingen - IVVO-klantendienst, 057 23 08 80.

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 7: groente- en tuinafval composteren

Energielening voor renovatie/nieuwbouw
De FRGE-lening is overgeheveld van federaal naar Vlaams niveau, en heet nu “energielening”. Iedereen, 
zonder inkomensbeperking, kan een energielening tot 10.000 euro krijgen voor de woning die hij/zij 
verhuurt of bewoont, aan max. 2% intrest, looptijd max. 5 jaar.

Enkel voor renovatie - Dak-, zolder-, buitenmuur- spouwmuur en 
vloerisolatie / hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels) / vervangen 
van oude verwarmingsketels / gaskachel – gasconvector (HR+) / 
inbouwcassettes
Voor renovatie als nieuwbouw - Zonneboiler / warmtepompen / 
driedubbele beglazing / pellet- en speksteenkachel
Lening aan 0% - Wie voldoet aan een van volgende voorwaarden kan 
zelfs een renteloze lening (0%) verkrijgen en een beroep doen op extra 
ondersteuning (hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende 
investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken 
en het aanvragen van premies):
- Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds 
(klevertje ziekenfonds eindigt op 1).
- Jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 16.965,47 euro 

verhoogd met 3.140,77 euro per persoon ten laste die niet de aanvrager is (inkomensgrens 1 september 
2013).
- U doet een beroep op schuldbemiddeling of op budgetbegeleiding bij het OCMW.
Ook 0% via SVK - Ook particuliere verhuurders die verhuren aan doelgroeppersonen via een sociaal 
verhuurkantoor kunnen een renteloze lening (0%) afsluiten.
Contact:
Woonloket: Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 op di, do en van 13.30 tot 16 u. / of na afspraak met het 
Woonhuis NieKo, Zeelaan 24, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be



1,75 ton zwerfvuil uit bermen gehaald!

Sterrenjutter
Invloed van WO I op de sterrenkunde in ons 
land – Vrijdag 3 april om 19.30 u. voordracht 
door Jan Vandenbruaene / WO I beëindigde 
abrupt de internationale samenwerking in 
waarnemingsprogramma’s / Hoe verging het de 
Belgische sterrenkundigen in die tijd? Waarom liep 
Einstein geen blamage op in WO I en waarom werd 
in Brussel de Internationale Astronomische Unie 
opgericht? / Met tal van foto’s en getuigenissen / 
toegang 5 euro, 4 euro voor leden De Sterrenjutter, 
inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje 
in) / inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 
/ org. i.s.m. De Sterrenjutters.
Maandelijkse kijkavond – De Sterrenjutter Koksijde 
opent de sterrenwacht elke tweede donderdag van 
de maand. Volgende kijkavond dus op donderdag 9 
april van 20.30 tot 22.30 u. Gratis toegang.

Daarvoor verdienden ze niet alleen de waardering 
van de IVVO en de gemeenten, maar ook een 
beloning van 250 euro voor de verenigingskas.
Onze gemeente nam ook aan de actie deel. 
Liefst twaalf verenigingen (174 deelnemers) 
engageerden zich om Koksijde zwerfvuilvrij te 
maken over een gezamenlijke afstand van aldus 
120 km. Die verenigingen waren Jong El Fuerte, 
Hondenclub De Westhoek, Tennisclub Koksijde, 
Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen, Petanque Club 
Koksijde, KSD Radio-amateurs Koksijde, Think Pink, 
Aikido Koksijde, Fietsclub Sport u gezond Koksijde, 
Natuurpunt Westkust, Strandwerkgroep België en 
garnaalkruiersclub De Spanjaardbank.
Na de actie werd het geruimde zwerfvuil (1.750 kg) 

voor het gemeentehuis verzameld. Verdeeld over 
diverse soorten afvalfracties: 1.300 kg restafval, 200 
kg metaal, 120 kg pmd, 70 kg steenpuin en 60 kg 
glas.
Meest opvallend was het grote aantal bierblikjes 
van het merk dat de nationale voetbalcompetitie 
sponsort en restanten van een koperdiefstal. Verder 
in sommige duinen ook grote aantallen plastic 
bakjes die “natuurliefhebbers” gebruiken om – 
wellicht goed bedoeld maar onnodig en illegaal –  
wilde dieren te voederen.
Omstreeks 17 u. was er dan het ontladende 
slotmoment waarbij de deelnemers in de 
raadskelder van het gemeentehuis een 
welverdiende receptie aangeboden werd.

De deelnemers van de 12 verenigingen aan de zwerfvuilactie bij de 
opgehaalde “oogst” in gezelschap van schepen van Milieu Albert Serpieters, 
IVVO-ondervoorzitter Fré Devos en diensthoofd Mil&DO Jan Vandromme.

De afvalintercommunale IVVO, waartoe ook onze gemeente behoort, organiseerde op zaterdag 7 maart 
voor het eerst een grote zwerfvuilactie over heel zijn werkingsgebied. Onder het motto “een propere buurt, 
is een plezantere buurt” riepen de gemeenten-vennoten alle verenigingen op om op zaterdag 7 maart 
een vastgelegd traject van ongeveer 10 km met minstens tien leden zwerfvuilvrij te maken. 



Wat met versleten lampen?

8,1% gezinnen 
schreef in voor
groepsaankoop 
groene energie!

Met “lampen” bedoelt de dienst MIL&DO gasontladingslampen: 
spaarlampen en fluorescentie-buislampen, de zogenaamde 
tl-lampen. Die bevatten een kleine hoeveelheid kwik en zijn 
dus Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Gooi ze niet bij het restafval 
of in de glasbol. Ze mogen niet breken, anders ontsnappen de 
kwikdampen.
Toch hebben versleten lampen nog een toekomst: er zitten ook 
herbruikbare stoffen in zoals glas, fluorescentiepoeder en metaal. 
De niet herbruikbare stoffen worden op een milieuvriendelijke 
manier uit onze leefomgeving verwijderd.
Ook naar de winkel
Niet iedereen is zeker of ze met kapotte lampen ook terecht 
kunnen in de winkel waar ze een nieuwe lamp kopen. 
Nochtans is er geen twijfel mogelijk. Meer zelfs: net zoals in het 
containerpark is dat gratis.

Dit hoge aantal inschrijvingen was voldoende voor een prijs binnen de actie “onze loketten zijn goud 
waard”, die de provincie voor het eerst organiseerde. De prijs, een lekkere taart, werd door gedeputeerde 
Guido Decorte van Leefmilieu (rechts op de foto) overhandigd aan schepen Albert Serpieters van 
Energiebeleid, Heidi Vollon, (dienst Mil&DO), Audrie Reynaert en Linda Neuville (Woonhuis NieKo). Evelyne 
Monbaliu (Woonhuis NieKo) kon er niet bij zijn.
De online-veiling vond plaats op dinsdag 10 februari met volgend resultaat (particulieren): Lampiris bood de 
laagste prijs voor de combinatie groene elektriciteit/gas met 25,60% onder de huidige marktprijs.
In het Woonloket kunt u terecht voor al uw andere energievragen.
Woonhuis NieKo
Woonloket: Sociaal huis, Ter Duinenlaan 34 di, do en vr van 13.30 tot 16 u. / of na afspraak Woonhuis NieKo, 
Zeelaan 24, 058 53 34 90, wonen@koksijde.be.

Hoewel de meeste mensen beseffen dat ze met versleten 
lampen (gratis) terecht kunnen op het containerpark, gooien 
sommigen die nog steeds in de glasbol of in de huisvuilzak.
Waarom niet in glasbol of vuilnisbak?

Koksijde werkte opnieuw mee aan de vierde groepsaankoop groene elektriciteit en gas van de 
provincie. Uit onze gemeente schreven zich in totaal 904 gezinnen in voor de groepsaankoop, wat 8,1% 
van het totaal aantal gezinnen betekent. Hiervan gebeurden 248 inschrijvingen via het Woonloket, met 
begeleiding bij inschrijving en overstappen.

Containerpark
Opgelet: het gemeentelijk containerpark is 
uitzonderlijk gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 
2 mei.



Vanaf 1 januari gebruiken openbare diensten, zoals gemeenten, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, 
zorginstellingen en heel wat sportclubs verplicht geen pesticiden meer. Maar ook u dient voortaan uw 
voetpad zonder pesticiden te onderhouden. Het nieuw decreet is er vooral gekomen om redenen dat het 
milieu er beter bij gebaat is. Ook onze gemeente gaat de nieuwe uitdaging aan.

Pesticiden zijn speciaal ontwikkeld om 
te doden, om leven kapot te krijgen. Een 
deel ervan dringt in de grond of spoelt 
weg naar het water. Uit metingen blijkt 
dat grote hoeveelheden pesticiden en 
hun afbraakproducten in grond- en 
oppervlaktewater onze watervoorraden 
bedreigen. De watermaatschappijen zetten 
extra zuiveringstechnieken in, maar deze 
zijn niet onbeperkt. De samenleving moet 
deze vervuiling voorkomen, want we hebben 
voortdurend zuiver water nodig: om te koken, te 
drinken, te douchen enz.

Enorme uitdaging
Voor de gemeentelijke groendiensten, de 
diensten openbare werken, onderhoud en 
wegenissen in heel Vlaanderen betekent 
het verbod op gebruik van pesticiden een 
enorme uitdaging. Het openbaar domein en 
vooral de groeninfrastructuren dienen zodanig 
omgevormd opdat het onderhoud ervan 
op milieuvriendelijke wijze kan uitgevoerd 
worden. Alternatieve methoden zijn branden, 
stomen, technieken met warmwater, borstelen 
of manueel onkruid wieden. Nochtans blijkt 
geen enkele techniek zeer efficiënt te zijn. 
Daar waar met sproeistoffen één- à twee 
behandelingen per jaar garant staan voor 
onkruidvrije stoepen en andere verhardingen, 
dienen de alternatieve methoden maandelijks 
te worden herhaald. Het decreet zal ook 
financiële gevolgen hebben omdat alternatief 
onkruidbeheer zeer arbeidsintensief is. Er 
zullen voor de bestrijdingen sowieso meer 
arbeidskrachten ingezet moeten worden.
Afwijkingen zullen enkel uitzonderlijk toegestaan 
worden bv. voor het bestrijden van plagen 
en/of invasieve planten e.a. Voor het beheer 
van Koksijde Golf ter Hille is een afwijking 
aangevraagd gelet op de specificiteit van het 
onderhoud van tees en greens.

Werkgroep alternatief onkruidbeheer
Onze gemeente heeft inmiddels een werkgroep 
“alternatief onkruidbeheer” opgericht om een 
inventaris op te stellen van alle in de gemeente 
gelegen verhardingen waar onkruidgroei een 
probleem vormt. De werkgroep dient voor elke 
probleemverharding op vlak van onkruid een 
milieuvriendelijke aanpak voor te stellen.

Zet pesticiden buitenspel…

Mentaliteitswijziging en aanpak
Uiteraard zal de nieuwe aanpak van onkruidbeheer 
een hele mentaliteitswijziging van de burgers 
vergen. Ze zullen zich in de toekomst wat toleranter 
moeten opstellen tegenover onkruid op openbare 
verhardingen en in plantsoenen. Voortaan zullen de 
burgers hun voetpad ook zonder pesticiden moeten 
onderhouden.

Tips
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig 
onderhoud van uw tuin, oprit en terras maken een 
efficiënt en pesticidenvrij beheer mogelijk.
-  Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de 

natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) 
uw tuin trekt u nuttige insecten aan, o.a. natuurlijke 
vijanden van bladluizen of slakken.

-  Verhard zo weinig mogelijk. Gebruik een goed 
ontwerp voor de (her)aanleg van uw tuin.

-  Plant de juiste plant op de juiste plaats. Plant 
bodembedekkers of werk met boomschors om 
open bodem, waar ongewenst kruid kan groeien, te 
vermijden.

-  Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig, 
zodat er geen ophoping is van organisch materiaal 
en water.

Meer info – dienst Mil&DO, milieu@koksijde.be of  
058 53 34 39, www.zonderisgezonder.be / diensthoofd 
groendienst ides.leys@koksijde.be, 058 51 91 86.



Sportelen voor 50-plussers
Sport overdag – Tot 29 mei elke vrijdag (niet op 
feestdagen en in vakanties) conditiegymnastiek, 
tennis, badminton en tafeltennis in de sporthal van 
Koksijde-Dorp.
Meedoen kost 1,50 euro per voor- of namiddag, 
verzekering inbegrepen. Inschrijven is niet nodig.
Rooster: van 10.30 tot 11.30 u. conditiegymnastiek 
voor dames en heren / van 13.20 tot 14.20 u. tennis 
/ van 14.30 tot 16 u. badminton en tafeltennis.

Zumba gold - Elke dinsdag (niet tijdens 
schoolvakanties), telkens van 9.30 tot 10.30 u, in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Zowel voor 
beginners als voor mensen met Zumba-ervaring. 
Meedoen kost 4 euro per les (verzekering in). 
Inschrijven niet nodig.

Tai chi - Voor gevorderden op maandag van 9 tot 
10 u. (niet tijdens schoolvakanties) in de sporthal 
in Koksijde-Dorp (achter het politiecommissariaat). 
Voor beginners op donderdag van 9 tot 10 u. in de 
zaal voor vloersporten in Koksijde-Dorp (naast de 
sporthal).
Losse kledij en schoenen met platte zolen zijn 

aanbevolen. Organisatie 
i.s.m. het Sociaal Huis.
Inschrijven (verzekering in): 1,50 euro per les via  
het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde,  
058 53 43 42 of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be.

Netbal - Elke woensdag tot eind mei (niet tijdens 
schoolvakanties), van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Zowel voor beginners 
als gevorderden. Inschrijven (1,5 euro per les, 
verzekering in) bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 
058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be

Golf – Op woensdag 
1, 22 en 29 april van 
9.30 tot 11 u.  
initiatielessen 
voor beginners. 
Verzamelen aan de 
sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. 
Laat u inwijden 
in de wereld van 
de golf, sla uw 
eerste balletjes in de driving range… Deelname 
(verzekering in): 13,50 euro voor de drie lessen. 
Inschrijven bij de sportdienst (zie item “Netbal”).

Kajak – Op woensdag 6, 13 en 20 mei van 
9.30 tot 11 u. Verzamelen aan de steiger bij de 
Florizoonebrug ( kleine brug), Dijk in Wulpen. 
Speciaal voor beginners. Na de nodige tips en 
uitleg ontspannende tochtjes in groep op het 
kanaal Nieuwpoort-Veurne. Deelnameprijs (9 euro 
voor de drie lessen, verzekering in). Inschrijven bij 
de sportdienst (zie item “Netbal”).

Jeugdsportacademie

VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde

Voor leerlingen van het 4de tot het 6de leerjaar, in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke, telkens op woensdag van 15.30 tot 
16.30 u. Men kan inschrijven voor één of meer reeksen:
- woensdag 4 en 25 februari en 4 maart: tafeltennis  

(4,5 euro, verzekering in)
- woensdag 11, 18 en 25 maart en 1 april: atletiek (6 euro, 

verzekering in)Inschrijven: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01,  
www.sport.koksijde.be

Van dinsdag 31 maart tot donderdag 2 april
- Dinsdag 31 maart, rit 1, De Panne-Zottegem
- Woensdag 1 april: rit 2, Zottegem-Koksijde
- Donderdag 2 april: rit 3a De Panne-De Panne / rit 3b individueel tegen de 
klok De Panne-Koksijde-De Panne
Info: www.veloclub-depanne.be



Paasvoetbaltornooi voor jeugdspelers

Kinderyoga

1.429 fietsers op mountainbiketoertocht

Betere ontsluiting sportpark Hazebeek

Minivoetbaltornooi voor lagere scholen

Op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april organiseert KVVC op de sportvelden in Koksijde-Dorp het 5de 
paastornooi voor jeugdploegen U7-U12 en het 19de internationaal paastornooi voor preminiemen U10.
Er zijn ongeveer 52 ploegen uit zowel 1ste, 2de en 3de klasse en regionale ploegen uit zowel binnen- als 
buitenland die deelnemen.
Info: Peter Bincquet (secretaris KVVC) 0475 93 76 32.

Op woensdagen 29 april, 6, 13, 28 mei, en 3 en 10 juni, telkens van 16 tot 17 u. in de kleuterspeelzaal van de 
gemeenteschool Oostduinkerke. Lesgeefster: Rebecca Rammelaere, 0478 21 89 03, rrammelaere@gemail.com.

Op zondag 22 februari hebben liefst 1.429 mountainbikers onder een stralende zon genoten van de 
jaarlijkse mountainbiketoertocht van de gemeentelijke sportdienst. Ze konden kiezen tussen 35 of 48 km, 
over een uitdagend parcours door bos en duinen, over strand en zelfs een uniek stukje tussen de ruïnes van 
de Duinenabdij. Ook een tiental handbikers waren weer op post, ze legden vlot het aangepaste parcours 
van 36 km af.

Na afloop werden enkele mooie prijzen verloot. 
De waardebon van 50 euro bij Decathlon ging 
naar Marc Schepmans uit Hoegaarden, de 
bon van 100 euro bij Sportline was voor Wim 
De Visschere uit Lichtervelde en de hoofdprijs, 
een mountainbike, is nu eigendom van Jurgen 
Dewaele uit Beerst.
De volgende editie vindt plaats op zondag 28 
februari 2016.

Recent is een nieuw wandelpad verwezenlijkt om het sportpark 
Hazebeek in Oostduinkerke beter toegankelijk te maken. Het 2,50 m 
brede pad, aangelegd in dolomiet, loopt tussen de parking rechtover 
de gemeenteschool in de Dorpstraat en de hoofdingang van het 
sportpark in de Hazebeekstraat. Dankzij dit pad kunnen de kinderen 
voortaan ook veiliger naar het sportpark en de sporthal. Een andere 
verbetering is de permanente toegankelijkheid van het sportpark via 
de poort in de Toekomstlaan. Die poort blijft permanent open voor 
wandelaars en fietsers.

De sportdienst organiseert naar jaarlijkse gewoonte minivoetbaltornooien 
voor alle leerjaren van het lager onderwijs uit Koksijde: op woensdag 29 april 
voor de 3de graad, woensdag 6 mei voor de 1ste graad en woensdag 20 
mei voor de 2de graad. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen. Elke 
school kan onbeperkt ploegen inschrijven. Meer info en inschrijven bij de 
turnleerkracht van de school.

Achteraan v.l.n.r. gemeenteraadslid Greet Verhaeghe, 
sportraadlid Jan Van Den Broucke, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Rita 
Gantois, bonwinnaar Wim De Visschere, hoofdwinnaar 
Jurgen Dewaele, diensthoofd sport Lynn Delanghe, 
Bernard Vandensteen en bonwinnaar Marc 
Schepmans. Vooraan: sportief ambassadeur Walter 
Maes en de kleine Lea die de drie winnaars trok.



Word jeugdanimator

In concert: 
Back to the 
future 2

Filmplezier in jeugdhuis de PIT

In concert: lokale helden

Speelplein in de kijker: 
Lejeunelaan

In elke vakantie bieden verschillende organisaties 

(VDS, Vives, alle ziekenfondsen) een cursus aan. De 

cursussen zijn gelijkwaardig, maar elke organisatie 

legt zijn eigen accenten. De gemeente betaalt tot 

50% van de kosten terug, met een maximum van 100 

euro.
Een cursus duurt vijf dagen, met overnachting. Na 

het volgen van de cursus moet je nog 

60 uur stage lopen. Zo verwerf je de 

nodige bagage om te werken 
met kinderen en jongeren.

Wie de vorming en de 
stage voltooid heeft, krijgt 
het brevet “Animator in het 
jeugdwerk”. Dit brevet is een 
officieel document dat je op 
je CV mag vermelden.

Op vrijdag 10 april lanceert 
de PIT een sequel die echt 
de moeite waard is. De 
genres klinken misschien 
wat futuristisch, maar het zijn 
dé genres van het moment: 
acid, trap, techno, crossbreed, 
hardtechno …
De affiche: Igneon System 
(Third Movement, Heresy), 
Gonzo, Teknic, Threat, Process, 
Woaziekik? vs. Ninety4 
(Hardware). Toegang 5 euro, . 
De bassen pompen vanaf 21 u.

Info: www.depit.be of 
www.facebook.com/jocdepit

Dinsdag 7 april, 14.30 u. – Kinderfilm Walking with Dinosaurs. Patchi is een dinosaurus die 70 miljoen jaar 

geleden opgroeide. Hij is niet de grootste dino, wel één van de dapperste. Hij neemt het op tegen de 

gevaarlijke Gorgosaurus en wordt de leider van zijn kudde…

Dinsdag 14 april, 14.30 u. – Kinderfilm Frozen. De dappere en optimistische Anna gaat op zoek naar haar 

zus Elsa. Haar ijskrachten houden het koninkrijk Arendelle in een eeuwige winter gevangen. Anna krijgt 

hulp van Kristoff, een ruige bergbewoner. Samen nemen ze het op tegen trollen, vreselijke stormen en de 

sneeuwman Olaf.
Toegang - 2,50 euro per film, plaats reserveren bij carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44.

Op donderdag 30 april is het de beurt aan lokaal 

talent om het podium van de PIT te bestormen. 

Speciaal uitgekozen, elk hun eigen troeven. Start om 

20 u., toegang 1 euro per band.

Jayil (singer/songwriter) - Jayil stond al in 2004 als 

duo op het PIT-podium. Nu doet hij het solo. Hoogtijd 

om nog eens het beste van zichzelf te brengen.

Control State (metalcore uit de Westhoek) - Stevig 

vastgeklonken in de West-Vlaamse polders. Waren in 

de PIT al te gast. De verwachtingen zijn dus hoog.

Fixxxer - Ervaren rotten die ooit nog de Muze onveilig 

maakten. Intussen houden ze hun fratsen enkel voor 

het podium. Hardrock, metalrock en covers.

Info: www.depit.be of www.facebook.com/jocdepit

Het speelpleintje in de Lejeunelaan ligt in het hart 

van Koksijde-bad en is geschikt voor kinderen 

vanaf drie jaar. Het is niet groot, wel goed gelegen. 

Het is uitgerust met een speeltoestel om te 

klimmen, te glijden en te schuilen voor de regen. 

Er staat ook een veerwip waar je met vier tegelijk 

op schommelt. Meer speelpleinen op 

www.jeugd.koksijde.be.

Vijfstedentreffen
Zoals elk jaar nemen Koksijde-Oostduinkerke, Neustadt, Wépion, La 

Charité en Biedenkopf het tegen elkaar op in het Vijfstedentreffen. 

Plaats van afspraak is deze keer Neustadt-an-der-Orla in het oosten 

van Duitsland. Van 15 tot 17 mei krijgen 12 jongeren (van 15 tot 18 j.), 

de kans om leeftijdsgenoten uit andere landen te leren kennen. En dat 

allemaal gratis. Schrijf nu in, want er kunnen maar 12 jongeren mee: 

jeugddienst, joyce.debruyne@koksijde.be of 058 53 34 44.



Creatief met Summerfun
Ben je tussen 11 en 15 jaar, heb je iets creatiefs in je vingers? Kom dan 

op maandag 13 april naar Summerfun om je eigen retro fotokader en 

een leuke lantaarn voor sfeervolle avonden te maken. De prijs 6 euro. 

Aanvang om 10 u., tot 17 u. Breng je lunchpakket mee. Reserveren: 

joyce.debruyne@koksijde.be of 058 53 29 73.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Hommey-Coopman
De echtgenoten Gerard Hommey (°Booitshoeke) en Margriet Coopman (°Veurne) traden zestig jaar 
geleden met elkaar in het huwelijk (Booitshoeke, 19 februari 1955). Ter gelegenheid van hun diamanten 
bruiloft werden ze op zaterdag 21 februari door het college van burgemeester en schepenen een hartelijke 
ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Gerard werkte lange tijd bij landbouwers, o.a. 17 jaar bij 
ereschepen en dijkgraaf Elie Depotter, en daarna nog 13 jaar als werkman aan de gemeente. Margriet 
zorgde voor een piekfijn huishouden en de opvoeding van de drie kinderen.

Op vrijdag 13 februari 
vond aan de Albert I-laan 
in Oostduinkerke de 
eerstesteenlegging plaats van 
een nieuwe moderne school 
voor het buitengewoon basis- 
en secundair onderwijs van De 
Strandloper en De Rozenkrans. 
Het project (oppervlakte 2.830 
m2) komt er ter vervanging 
van een gedateerde sportzaal 
en schoolgebouw. Het omvat 
een nieuw klassengedeelte, 
een sporthal en (overdekte) 
speelplaatsen. Op het dak van 
de half verzonken sportzaal 
kan een sportveld aangelegd worden. De uitvoering begon half november 2014 en het einde is voorzien 
tegen half mei 2016. Het project kost ruim 7 miljoen euro en wordt gerealiseerd via de publiek-private 
samenwerking Scholen van Morgen. Op de foto eerste schepen Jan Loones, gedeputeerde Guido Decorte, 
directeur Lieven Beheydt van De Rozenkrans, Caroline Deygers, schepenen Albert Serpieters en Lander Van 
Hove en voorzitter Raad van Bestuur Albert Van den Berghe.

De voorbije maand in woord en beeld



Voorzitter André Cavyn van het 
carnavalcomité overhandigde 
op vrijdag 20 februari in café 
Leopold in Oostduinkerke de 
publieksprijzen van de 61ste 
carnavalstoet aan volgende groepen: 
“De Dolle Slapertjes” en “Grijs overspoelt 
Koksijde” van de gemeentelijke basisschool, 
verder aan de kindervolksdansgroep de 
Juttertjes met “Door Juttertje geduveld” 
en de KAJ Wulpen met “Festival the day of 
todayland”. Juffrouw Ingrid Vincent van de 
vrije basisschool Oostduinkerke ontving een 
geschenkmand voor de jarenlange inzet 
voor de carnavalstoet. Ingrid gaat dit jaar 

met pensioen en zal dus de schoolse carnavalfakkel moeten doorgeven. Haar dochter (tweede van rechts) 
nam de rijkgevulde geschenkmand in ontvangst want zelf kon Ingrid niet aanwezig zijn.

Als dank voor hun 
vele mooie werk 
bood het Sociaal Huis 
zijn vrijwilligers op 
donderdag 5 maart 
een leuke verwendag 
aan. Het programma 
startte met een 
interessante rondleiding 
in de koekjesfabriek 
Destrooper waar de ca. 
60 vrijwilligers uitgebreid 
konden proeven van het 
grote gamma heerlijke 
koekjes. De volgende 
rondgang vond plaats 
in de Beauvoordse 
Walhoeve waar ook aan 
een rijkgevulde kaastafel 
aangeschoven werd. 
De mooie dag was tegelijk startdag voor het project Samen Zorgen. Elke vrijwilliger ontving ook een leuke 
attentie. De provincie West-Vlaanderen verleende zijn medewerking aan de organisatie.

Op maandag 9 maart werd het tweede academiejaar van de Wetenschappelijke Nascholing Universiteit 
Gent (WNUG) in c.c. CasinoKoksijde afgesloten. Ruim 180 mensen volgden de drie lessenreeksen door 

professoren van de Gentse universiteit. De 
cursussen handelden over micro-organismen, 
over het actuele wereldgebeuren en over neus-,  
keel- en oorheelkunde. De stuurgroep besliste 
om volgend academiejaar weer negen lessen 
aan te bieden. Meer info vanaf september. Op de 
foto boven v.l.n.r. secretaris stuurgroep Bieke Van 
Belle, schepen van Cultuur Jan Loones, directeur 
c.c. CasinoKoksijde Veerle Decroos, voorzitter 
organisatiecomité WNUG em. prof. dr. Romain Van 
Eenoo. Onderaan coördinator WNUG Kathleen 
Dekens, directeur Bestuurszaken Kristof De Moor, 
prof. Sofie Claeys, stuurgroepvoorzitter prorector 
prof. dr. Paul Van Cauwenberge en prof. Kristiane 
Van Lierde.

De voorbije maand in woord en beeld



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Cas Loones
Jette, 25 januari
zoon van Sander en van Ilse Van 
Coillie uit Oostduinkerke

Mo Capelle
Veurne, 26 januari
zoon van Tom en van Reinhilde 
Lapauw uit Oostduinkerke

Julie De Sutter
Oostende, 28 januari
dochter van Danny en van Stefanie 
Galle uit Oostduinkerke

Mara Meirlevede
Veurne, 28 januari
dochter van Robby en van Yvonne 
König uit Koksijde

Sepp Cambier
Veurne, 30 januari
zoon van  Jelle en van Charlotte 
Rotty uit Wulpen

Billie Gherardts
Veurne, 3 februari
dochter van Stijn en van An Beun uit 
Koksijde

Loïc Plaetevoet
Veurne, 9 februari
zoon van Romain en van Camille 
Berard uit Koksijde

Elijana Nakovski
Veurne, 19 februari
dochter van Igor en van Marina 
Kitanovska uit Koksijde

Zyano Jacobs
Veurne, 22 februari
zoon van Michaël en van Kimberley 
De Smedt uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Geert Sintobin uit Koksijde en 
Rina Doubbel uit Izegem
 (14 februari)

Miguel Debever en Stéphanie 
Brouns, beiden uit Koksijde  
(14 februari)

Werner Lycke en Brigitte 
Dierckx, beiden uit Koksijde 
(14 februari)

OVERLIJDENS

Valére Braet - 91 jaar
weduwnaar van Jacqueline Defauw

Gregorius Mortier - 80 jaar
echtgenoot van Odette Lories

André Decru - 91 jaar
echtgenoot van Jacqueline O

Yolande Boeve - 92 jaar
weduwe van Georges Roosemont

Maria Verstraete - 81 jaar
weduwe van Norbert Lauwaet

Zelimir Drnic - 69 jaar
echtgenoot van Lucienne Geens

Clémentine Sufficio - 92 jaar
weduwe van Vincenzo Natale

Christiane De Schryver - 61 jaar

Gudrun Deseure - 68 jaar

Mariette Steen - 100 jaar
weduwe van Hieronymus Watty

Antoine Degavre - 17 jaar

Joanna Struelens - 92 jaar
weduwe van Robert Desmedt

Willem Segers - 64 jaar
echtgenoot van Paula 
Vandenbosch

Théo De Cuyper - 77 jaar

Luc Ryckewaert - 55 jaar

Robertine Geryl - 83 jaar
weduwe van Theophiel Vynck

Rita D’Heere - 76 jaar
echtgenote van Roger Velle

Anna Lobelle - 86 jaar
echtgenote van Antoon Andries

Roger Delie - 90 jaar
echtgenoot van Godelieva 
Gheeraert

Anick Dapremez - 55 jaar

Ann Lycke - 58 jaar

Jacques Bertiaux - 72 jaar
echtgenoot van Mauricette Cerisier

Jean-Pierre De Meuter - 72 jaar
echtgenoot van Geertrui Herman

René Dhooghe - 76 jaar

Dirk Martens - 58 jaar
echtgenoot van Martine Vuylsteke

Guy Jolivet - 64 jaar
echtgenoot van Viviane Vanhulle

64ste bloemenjaarmarkt
Op paaszaterdag 4 april vindt in de Zeelaan van 8 tot 17 u. de 64ste 
bloemenjaarmarkt plaats, elk jaar als het ware de start van het 
nieuwe toeristische seizoen. Een 30-tal standhouders biedt er een zeer 
uiteenlopend assortiment aan. U vindt er een ruime keuze aan voorjaars- 
en zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, vetplantjes, 
heesters, coniferen maar ook kamerplanten en snijbloemen.
Koffiestop – Ter gelegenheid van de bloemenjaarmarkt plant de pastorale 
eenheid in wording (PEW) op 4 april heel de dag een “koffiestop” aan een 
standje in de Zeelaan. Daar kan iedereen die het wenst even halt houden 
om een lekker kopje koffie te drinken tegen een vrijwillige bijdrage voor 
Broederlijk Delen. Deze actie kadert dus in de jaarlijkse vastencampagne 
van Broederlijk Delen.

Ruilbeurs en 
rommelmarkt
Op paaszondag 5 april is er weer de 
internationale ruilbeurs in de Kerkepannezaal 
in Sint-Idesbald. Van 10 tot 18 u. kunnen 
verzamelaars van oude munten, prenten en 
postzegels hier zeker hun gading vinden. Vanaf 
6 u. is er ook rommelmarkt op de parking van 
de Kerkepannezaal.

Garnaalvissers weer op jacht
Op paasmaandag 6 april starten de garnaalvissers te 
paard en de garnaalkruiers te voet (de Spanjaarbank 
en de dames-Stienestekers) weer hun lange reeks 
jaarlijkse demonstraties. Afspraak om 8.30 u. in 
Oostduinkerke-Bad, strand centraal. Na het vissen 
worden de garnalen gekookt en aan het publiek 
aangeboden.



Plezier verzekerd op Koksijde Kids!

Toneelvereniging In ’t Bloote
speelt ’n Doodgewoon avondje

Speeldorp voor de kleinsten - Een echt kleuterdorp met 
springkastelen en een klauterparcours. Laat je omtoveren tot 
een prinses of superman aan de gratis grimestand. Verder 
kleuterfietsen, speelbed, speelrups en hindernissenbanen.
Klim- en klauterplezier - Er is een Jungle Adventure Run 
en survivalbanen nodigen uit tot uren speelplezier. Beleef 
dolle pret op de gekke fietsen of ontdek de Fire Rescue 
stormbaan. Verkleed je als een brandweerman en leg een 
foutloos blindloopparcours af.
Voor tieners en waaghalzen - Ook de tieners zullen 
zich niet gauw vervelen. Er is de Bungee Trampoline, de 
megahangbrug Base Jump, de death-ride, een klimtoren 
of maak een spannende rit in de mini-quads. Kom je 
tegenstander verslaan in de gamezone waar je een 
challenge race kan houden. In de verduisterde feestzaal 
van het c.c.CasinoKoksijde kan je in een spannend decor je 
tegenspelers met een laser-gun uitschakelen.
Bijna alle attracties zijn gratis. Enkel voor de mini-quads, de 
lasergame en de death-ride betaal je 1 euro per persoon per 
attractie.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be

Enkel de naam van het stuk is “doodgewoon” want het enthousiaste team brengt een dolle avond met 
misverstanden en komische situaties tussen een huurmoordenaar, een animeermeisje, een inspecteur en 
andere extravagante figuren…
Frank Degraeve en zijn vrouwtje Ria wonen op een knus appartementje in de buurt van Wulpen. Ze zijn 
20 jaar getrouwd, en nog steeds smoorverliefd. Het romantische feestavondje dat Ria had gepland valt 
in duigen omdat Frank toevallig diezelfde avond zijn baas Fernand en zijn vrouw Germaine uitgenodigt 
met het oog op een promotie. Als Fernand tijdens dit bezoek weer eens door zijn vrouw vernederd wordt, 

besluit hij in een impulsieve bui een huurmoordenaar te 
contacteren om Germaine te elimineren. Vanaf dan is het 
hek van de dam: misverstanden en komische situaties 
volgen elkaar in een razend tempo op.
Voorstellingen in Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a in 
Oostduinkerke op zaterdag 11 april (20 u.), vrijdag 17 april 
(20 u.), zaterdag 18 april (20 u.), zaterdag 25 april (20 u.) 
en zondag 26 april (15 u.).
Toegang 8 euro, plaatsbespreking in afspanning 
Wielrijdersrust - Het Dorstige Hart, Dijk 33 in Wulpen of 
0474/40 99 69.

Wees er zeker bij op Koksijde Kids, hét coolste kinderevenement tijdens de paasvakantie! 
Kom op zaterdag 11 en zondag 12 april naar het grandioos speeldorp bij het 
gemeentehuis, en beleef er een supertof weekend met de leukste 
attracties voor alle leeftijden. Twee dagen van 10 tot 18.30 u.

Toneelvereniging In ‘t Bloote uit Wulpen speelt vanaf 11 april vijf voorstellingen van het stuk  
‘n Doodgewoon avondje, een komedie in drie bedrijven van Johan Deckers in een regie van  
John Schouppe. De voorbereidingen zijn volop aan de gang.

De spelersploeg In ’t Bloote van Wulpen met zittend v.l.n.r. Sonja 
Vanransbeek, Siegline Driesse, Sonja Boeve en Valerie Fabel. 
Staande Didier Cobbaert, decorontwerper Willy Bautil, regiseur 
Johan Schouppe, Dirk Janssens, Dirk Sennesael en Marc Vileyn.



De Koe herneemt succesnummer:

De man die z’n haar kort liet knippen

Humoristische clownerie van de bovenste plank

Ridderlijk avontuur voor heel de familie

Het verhaal van Johan Daisne gaat over een leraar die heimelijk verliefd 
is op een leerlinge. De inhoud van het stuk van Theater De Koe is enigszins 
analoog. Een schrijver en een actrice spreken telkens opnieuw af in de 
lounge van een hotel om met elkaar te praten. Ze zijn krankzinnig verliefd 
op elkaar maar de angst om alles kapot te maken, belet hen die liefde te 
consumeren.
Peter Van den Eede (Van Vlees en Bloed, Amateurs, Terug naar 
Oosterdonk,…) en Natali Broods (Met Man en Macht, Zone Stad,…) brengen 
een voorstelling over hoe twee mensen op hun aparte manier op zoek zijn 
naar liefde en naar elkaar. En hoe dat om verschillende redenen niet lukt. 
Van den Eede werd voor zijn rol genomineerd voor de Louis d’Or prijs (beste 
acteur 2003-2004).
Tickets: 14 euro of 11 euro (-26 jaar). Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Die tijd vormt een wereld van ridders, legendes en de meest 
wonderbaarlijke creaturen. Tijdens hun queeste beleven Les 
Chevaliers allerlei tragikomische en gevaarlijke avonturen als 
twee ridder-troubadours die hopen in een heidens paradijs 
terecht te zullen komen.
Met zijn eerste creatie, HAHAHA, wist dit Waalse duo zich meteen 
sterk te onderscheiden. In Slips Inside, de hilarische voorstelling 
waarin de mannen het beste van zichzelf gaven in niets minder 
dan hun onderbroek, zette Okidok zijn clowneske werk verder. 
Dit wordt hun derde passage in Koksijde. Neem hen vooral niet 
te serieus want een voorstelling van Okidok betekent vooral 
lachen. Veel lachen. Deze woordeloze familievoorstelling is 
geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar.
Tickets: 12 euro of 9 euro voor -26 jaar. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Theater De Koe brengt op zaterdag 18 april om 20 uur in c.c. 
CasinoKoksijde het stuk De man die z’n haar kort liet knippen. Het stuk is 
geen bewerking van de gelijknamige roman van Johan Daisne. Toch was 
diens creatie de aanleiding en een belangrijke inspiratiebron voor deze 
voorstelling.

Okidok speelt op zaterdag 11 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde Les Chevaliers. In dit stuk prikkelt 
Okidok opnieuw de verbeelding van jong en oud. In deze gloednieuwe voorstelling voeren de clowns de 
kijkers verrassend mee naar de fascinerende middeleeuwen.

Wie een ticket normaal tarief koopt voor 
Les Chevaliers, krijgt er gratis een ticket 
voor kinderen (-13 jaar) bovenop. Knip 
onderstaande bon uit, vul hem in en breng 
hem mee als je je ticket reserveert.
Deze actie is ook geldig voor de 
familievoorstelling Gebroken Dromen van 
Kopergietery & Mambocito Mio op zondag 
17 mei. De bon is slechts geldig voor één 
van beide voorstellingen.

Naam:  ....................................................................................

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

.................................................................................................

Duid aan welke voorstelling u kiest:
  Okidok: Les Chevaliers op 11 april om 20 u.
  Kopergietery & Mambocito Mio: Gebroken Dromen op 

17 mei om 15 u.

Voordeelactie



“Erf!” op Erfgoeddag 
zondag 26 april!
Erfgoeddag biedt elk jaar een platform om erfgoed met zoveel 
mogelijk mensen te delen. Op zondag 26 april gebeurt dit al voor 
de vijftiende keer! Deze editie zoomt in op de “Erf!” van “erf-goed”, 
maar ook van “erfenis” en “erfgenaam”. Wat kan er allemaal 
geërfd worden? Beseffen we altijd hoe en wat we erven? De 
gemeentelijke musea en de dienst Cultuur en Erfgoed hebben 
opnieuw een boeiend programma ineengeknutseld.

Dienst Cultuur en Erfgoed: “Koksijde gaat vreemd – Eetcultuur à la carte”
Onze West-Europese cultuur erft veel van vreemde culturen. Voorbeelden troef in de keuken! Wilt u uw 
smaakpapillen prikkelen met uitheemse kruiden of een wereldreis maken naar Oosterse, Zuid-Amerikaanse en 
Afrikaanse bestemmingen? Kom op zondag 26 april tussen 11 en 17 u. naar c.c. CasinoKoksijde voor Koksijde 
gaat vreemd! Daar kunt u kennismaken met enkele Koksijdenaars van vreemde origine die u graag hun 
cultuur willen voorstellen. Ze laten u proeven van typische gerechtjes in prachtige decors, overgoten met een 
sausje van uitheemse muziek en dans.
De deelnemers zijn afkomstig uit Afghanistan, Albanië, Algerije, Armenië, Brazilië, Colombië, Ecuador, Iran, Irak, 
Oekraïne, Pakistan, Peru, Senegal, Suriname, Syrië en Thailand.
Gratis toegang. Smulkaart aan 5 euro voor 5 proevertjes of 10 euro voor 12 proevertjes.

Abdijmuseum ten Duinen: “De Duivelsput van Oostduinkerke, vertellingen ontrafeld”
Vanop het terras van het clubhuis Koksijde Golf Ter Hille (eertijds uithof van de Duinenabdij), hebben 
gebruikers zicht op hole 18 of de “Devils hole”.
Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck vertelt (om 10.30 u. in het abdijmuseum) in een boeiende lezing de 
waarheid achter de sagen en legenden over deze bodemloze put, waarvan een geschreven versie door een 
monnik van de Duinenabdij werd opgetekend.
Museum open van 10 tot 18 u.
Ter gelegenheid van deze lezing wordt het boek Koksijde Golf Ter Hille 
uitzonderlijk verkocht aan 25 in plaats van aan 35 euro.
Verplicht inschrijven voor de lezing op 058 53 39 50 of 
info@tenduinen.be.

NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum: “Het leven zoals het 
is op het visserserf”
Welke vaardigheden, voorwerpen en ambachten hebben wij geërfd 
die een gewone visser en zijn gezin vroeger thuis gebruikten? Waarom 
spaarde de vissersvrouw de pellen van de garnalen voor haar 
moestuin? Welke klusjes kwamen op de schouders van oma terecht? 
En welke rol speelden de dieren op het erf?
Doe mee met het hele gezin en ontdek het alledaagse leven 
van de visser en zijn familie tijdens de evocatie van 14 tot 18 u. 
Themarondleiding om 15 u.
Museum open van 10 tot 18 u.
Verplicht inschrijven voor de themarondleiding op 058 51 24 68 
of info@navigomuseum.be.

Info:  Info Koksijde
 058 51 29 10
 www.koksijde.be



Op vrijdag 1 mei in het Abdijmuseum ten Duinen:

9e middeleeuws theaterfestival
Op vrijdagnamiddag 1 mei vormen de ruïnes van de 
Duinenabdij opnieuw het unieke decor voor het 9de 
middeleeuws theaterfestival van het abdijmuseum. Het wordt 
weer een erg gevarieerd programma met o.a. sfeervolle muziek, 
roofvogeldemonstraties en natuurlijk sterk staaltjes theaterkunst. 
Voor jong en oud ongetwijfeld weer een onvergetelijke namiddag!

Boom tevreden – Puurlain
Daar groeit een boom, van de soort “schatten op zolder”, een 
boom waarin verdwaald speelgoed, oude voetstappen op parket, 
en een prinselijk stokpaardje hun verhalen vertellen… Kom rond de 
boom zitten, kijk, luister en verzin!

Kleine Koning, Grote Arthur – Theater Top
Wie wordt de nieuwe koning? De stalknecht en Lancelot proberen om beurt 
het zwaard uit de steen te trekken. Dat lukt echter alleen mensen met blauw 
bloed. “Oog in oog met een draak”, zegt Merlijn. Maar wat moeten ze met dat 
beest? Doden? Een lief babydraakje…!?

Lancelot – Guapa Creations
Het paard blaast, de mist trekt op, muziek begint te spelen... en we zijn 
vertrokken, in volle galop! Hangen in de stijgbeugels, geconcentreerde 
turende gezichten, richten en... raak!

Carlos Quinto & Co – Teater Exces
Historische personages zitten bewegingloos aan tafel. Ze staren 
wezenloos voor zich uit maar ook naar het publiek. Een intrigerend 
spel van spanningen ontplooit zich… Na enige tijd komen ze tot 
beweging waarbij ze onderling “converseren”, eten en drinken.

Workshop middeleeuwse dans - middeleeuws Collectief Via 
Nobilis
Wie droomt er niet van om eens middeleeuws te dansen? In de 
middeleeuwen werd er veel gedanst, om zich te vermaken of om 
elkaar het hof te maken. Rondedansen of reidansen, eenvoudig of 
meer ingewikkeld, volks of meer verfijnd… De dansgroep van het 
Middeleeuws Collectief biedt een ruim repertoire aan.

Middeleeuwse muziek - La Marotte Compagnie Joyeuse
Maak een muzikale reis naar lang vervlogen tijden. Deze gezellige 
bende neemt u mee naar de tijd toen het volk graag feestte om het 
harde leven wat te verzachten. En welke rol speelde de nar nu ook 
alweer?

Middeleeuwse animatie - Circus Zopaz
U wordt meegezogen in een wereld van verwondering en interactie vol 
magie, muziek en mime in een middeleeuwse sfeer!

Roofvogels - Valkerij Dominique
Arenden, gieren, buizerds en uilen maken het luchtruim onveilig. 
Sta oog in oog met deze roofvogels en met wat geluk landt er wel 
eentje op uw hand.

Toegang: 7 euro, 5 euro voor jongeren van 13 tot 18 j., gratis 
voor wie in middeleeuwse kledij komt. Koksijdenaars en 
tweederesidenten betalen voor evenementen dezelfde prijs als 
andere bezoekers.



Week van de Zee van 1 tot 3 mei

Lenteconcert

Fietszoektocht van TC Koksijde

Naar jaarlijkse traditie speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde een 
lenteconcert in de gerestaureerde Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp. Het programma 
belooft weer heel wat afwisseling: zowel klassieke werken als verrassende 
hedendaagse composities, met tussendoor een stevige mars en zowaar ook zang! 
Het concert vindt plaats op zaterdag 25 april om 20 u. Gratis toegang.

Van 4 april tot 15 augustus organiseert tennisclub Koksijde een leuke fietszoektocht. Het 
traject brengt de deelnemers niet alleen naar de mooiste plekjes van onze gemeente, 
maar biedt ook een overzicht van de talrijke prachtige sportaccommodaties die 
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen rijk zijn.
Deze eerste editie gaat over een afstand van ongeveer 23 km, meestal langs autoluwe 
wegen, met start en aankomst aan de tennisclub Koksijde, Zeelaan 72.
Er zijn 20 vragen en 5 fotovragen, waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.
Startpaketten zijn uitsluitend te verkrijgen in de cafetaria van TC Koksijde aan 5 euro 
voor TCK-leden en 8 euro voor niet-leden.
Naast de fraaie hoofdprijs, een flatscreen tv, aangeboden door Vanmarcke Computers 
Veurne is er nog een leuk extraatje. Bovendien ontvangt elke deelnemer die aanwezig 
is op de prijsuitreiking van 29 augustus een prijs.

Vrijdag 1 mei
- 17.30 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. de dienst 

Toerisme, demo garnaalkruien met de club 
Spanjaardbank, met natuurgids: leer meer over 
strand, zee en de buit van de garnaalkruiers, 
gevolgd door koken en uitdelen van de verse 
garnalen aan het publiek, gratis, laarzen 
aangeraden, info dienst Toerisme T 058 51 29 10

- 10-12 u., Oostduinkerke, Sint-André (Schipgat), 
culinaire wandeling over algen en andere 
onmisbare mineralen uit de zee

Zaterdag 2 mei
- 14-16 u., Koksijde, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. de 

Zuid-Abdijmolen, wandeling lekkere kruiden uit 
de Noordduinen, een herborist loodst u door de 
Noordduinen op zoek naar de typische flora… 
Een woordje over de volkskeuken, kruiden en hun 
geneeskracht, gratis, info dienst Toerisme  
T 058 51 29 10

- 13.30-17.30 u. (doorlopend), Koksijde, dienst 
Toerisme Westendestraat, op stap met de huifkar 
getrokken door twee Brabantse trekpaarden 
(max. 30 personen), gratis, info T 058 51 29 10

- 18 u., Sint-Idesbald, strand t.h.v. de dienst 
Toerisme, demo garnaalkruien met de club 
Spanjaardbank, met natuurgids: leer meer over 
strand, zee en de buit van de kruiers, gevolgd 

door koken en uitdelen van de verse garnalen 
aan het publiek, gratis, laarzen aangeraden,  
info dienst Toerisme T 058 51 29 10

Zondag 3 mei
- 10-12 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein, strand- en 

duinenwandeling “Op zoek naar het Duinenhuis”: 
waarom zijn de Schipgatduinen zo interessant 
zijn en geniet van het zicht op het dakterras van 
het Duinenhuis, gratis, stevige stapschoenen 
aangeraden, info dienst Toerisme T 058 51 29 10

- 13.30-17.30 u. (doorlopend), Oostduinkerke-Bad, 
op stap met de huifkar getrokken door twee 
Brabantse trekpaarden (max. 30 personen), gratis, 
info T 058 51 29 10



Agenda APRIL
Kleinschalige boerenmarkt
elke vrijdagnamiddag  
13-17 uur: voor Erfgoedhuis

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

Maandag 4 mei 9 uur: 
start voorverkoop kaarten 15e Nacht van de Duitse schlager en volksmuziek met 
Oswald Sattler, Rudy Giovannini, Alexander Rier en Norbert Rier (zanger van de 
Kastelruther Spatzen). Inkom: 50 € - 45 € voor leden Vriendenkring en 60+

04/04 – 03/05
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Koksijde en de geheimen van Idesbald
i.s.m. Unizo

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad, Zeelaan, 7-13 u. 
en elke dinsdag Oostduinkerke, Zeedijk, 8-13 u

04/04 – 15/08
Fietszoektocht 
2015 Tennisclub 
Koksijde
Zie blz. 36

Koksijde
20/03 – 19/04
8ste toeristische Lentewandelzoektocht (6km) – deelname €5 
-  inschrijvingsformulieren te verkrijgen in de toerismekantoren 
(prijsuitreiking:  24 april om 20 u in c.c. CasinoKoksijde

Elektro-boot Koksijde01
Vanaf 1 april tot 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 

Woe 1 april 2015
± 16 u
Driedaagse De Panne – Koksijde, zie blz. 26

do 2 april 2015
Driedaagse De Panne – Koksijde, zie blz. 26

14.30 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerlaan 21
VOC de koepel Westhoek
Discussienamiddag ‘Perceptie en 
mythevorming versus realiteit
Ingeleid door Robert Claes, toegang leden: 
€3 / niet-leden: €4 (koffie inbegrepen)
Org. A. Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke, info: Robert Claes  
T 058 42 29 02, claes.guns@skynet.be 

vrij 3 april 2015
14.30 u
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling ‘eetbare duinen in de 
Noordduinen’ (Fr en Ned)

19.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht ‘Invloed van WOI op 
sterrenkunde in ons land’
Zie blz. 21

20 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Passiespel Goede Vrijdag
Zie blz. 16

zat 4 april 2015
Paaszaterdag
8 – 17 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt
Zie blz. 31

9.15-17 u.
Koksijde
5de Paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 19de Internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10
www.kvvc.be 

10.45 – 11.45 u
Koksijde, Bibliotheek Koksijde
Wie kan ik het ei uit zijn gat vragen?: 
paasverhalen in de bib met Filip 
Vandemeulebroecke

14-18 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke en Koksijde, 
Abdijmuseum Ten Duinen
Open museumdag: Gratis toegang

10.30 u.
Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein
Garnalensoep door de Orde van de 
Paardevisser
Org. Orde van de Paardevisser

14-15 u.
& 15.30-16.30u.
Sint-Idesbald, centrum Strandlaan en 
Zeedijk en Oostduinkerke-Bad
Rondgang Paashaas met muzikale 
begeleiding
Info: dienst Toerisme

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Belladonna, concert
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

zon 5 april 2015
PASEN
8 u.
Sint-Idesbald, parking Kerkepanne en 
Kerkepannezaal
Rommelmarkt en internationale ruilbeurs

9.30-16 u.
Koksijde
5de Paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 19de Internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10. www.kvvc.be 

11 u. Sint-Idesbald
15u. Koksijde
Wandelconcert Moulbaix

11 u.
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap + Paashaas

14 u
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad, ingang 
Hannecartbos
Geleide bomenwandeling in het 
Hannecartbos (Ned) (honden niet 
toegelaten)

18 u.
Koksijde, Gemeentelijke Basisschool Koksijde

Rock@school – ten voordele van 
Levensloop. Zie blz. 19 

ma 6 april 2015
paasmaandag
8-10 u
Koksijde-Dorp, Hotelschool ter Duinen
Paasontbijt
Info: Neos Koksijde, Judith T 058 51 40 60

8.15u.
Oostduinkerke, Astridplein, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank, gevolgd door het koken 
van de garnalen op de Zeedijk
Info johny.popieul@gmail.com 

8.30 u.
Oostduinkerke, Astridplein, strand
Demonstratie garnaalvissers te paard en 
de Stienesteekers gevolgd door het koken 
van de garnalen op de Zeedijk

9–17 u.
Koksijde
5de Paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 19de Internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10. www.kvvc.be

11 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Paasaperitiefconcert Davidsfonds
Volta Guitar Quartet – toegang €10 niet-
leden Davidsfonds; €8 leden Davidsfonds; 
€6 leden met programmakaart
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden 
van Davidsfonds Doornpanne 
(zie www.doornpanne.davidsfonds.net)
Dienst Toerisme Koksijde
Kaarten reserveren: Greta Leye, T 058 51 38 65, 
leyegreta@hotmail.com. Ism Gezinsbond 
Koksijde en de Gezinsbond Oostduinkerk

14-17 u.
Koksijde-Bad, centrum
Actie Paashaas met pinata

20 u.
Koksijde-Bad, Onze Lieve Vrouw ter 
Duinenkerk
Paasconcert Lionsclub De Panne – Westkust
Met Symfonieorkest Vlaanderen, dirigent 
Jan Lathem-Koenig. Met werken van Daan 
Janssens, Ludwig van Beethoven, Felix 
Mendelssohn met als solist  Suyoen Kim (viool)
VVK €25 (toerisme en leden Lions Club) – ADD €30



di 7 april 2015
14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne
Geleide wandeling water-Lopen! De 
productie van drinkwater bij de IWVA
Info: bezoekerscentrum de Doornpanne

14.30 u.
Koksijde-Bad, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Kinderfilm Walking with Dinosaurs (Nl) 
Zie blz. 28 

14.30 u
Oostduinkerke, Navigo
kids@navigomuseum : Workshop 
‘Duurzame visserij’ (€2 per kind – 8-12 j) – 
inschrijven via onthaal@navigo.be of  
058 51 24 68

woe 8 april 2015 
14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen – luisteren en creatief 
boetseren in sprookjesland €2 per kind – 
max 15 kinderen (6-9 j). 
inschr. info@tenduinen.be 

do 9 april 2015
10.30 u
Koksijde-Bad, gemeentehuis, Zeelaan 303
Erfgoedwandeling Koksijde vanuit de 
ogen van de Zouaven (Ned en Fr)  
(€1 pp te betalen aan de gids). Info: cultuur

15-16 uur
Oostduinkerke-Bad
Fortenbouw (eigen schop meebrengen)
Inschr vooraf bij dienst toerisme vanaf 14 u

Vrij 10 april 2015
21 u
Koksijde, Joc De Pit
In concert: Back tot the future
Toegang: €5. Meer info: www.depit.be of via 
www.facebook.com/jocdepit

zat 11 april 2015
10.30 – 18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan, Casinoplein, Theaterplein
Koksijde Kids – zie blz. 32

10 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling Spoorneuzen
www.iwva.be 

11-17 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Closet sale
Gratis toegang. Org Vrouwenstemmen 
Koksijde-Oostduinkerke,  
greet.verhaeghe@koksijde.be ,  
T 058 52 23 84 of gantois.rita@skynet.be 

13-17 u.
Sint-Idesbald,Kerkepannezaal
Expo ‘Verborgen talenten’ met werk van 
kunstenaars-leden van Vl@s. Zie blz. 14

14.30 u
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum Oostduinkerke
Vrije rondleiding (Ndl.)

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Okidok - Les chevaliers (7+). Zie blz. 33

zon 12 april 2015
10.30 – 18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan, Casinoplein, Theaterplein
Koksijde Kids – zie blz. 32

10.30u.
 & 14.30 u.
Sint-Idesbald, Zeedijk t.h.v. Toerismekantoor
Oostduinkerke, Zeedijk centrum
Wandelconcert Jong El fuerte 

13-17 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
expo ‘Verborgen Talenten’ met werk van 
kunstenaars-leden van Vl@s. Zie blz. 14

14.30u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Vrije rondleiding (Nl.)

ma 13 april 2015
13.45 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Dwars door de duinen - Deelname €1
Inschr. bezoekerscentrum@iwva.be
Org. Duinenhuis

di 14 april 2015
14.30 u.
Koksijde-Bad, Joc de Pit, Kursaallaan 28
Kinderfilm ‘Frozen’ (Nl). Zie blz. 28

14.30 u
Oostduinkerke, NAVIGO
kids@navigomuseum : workshop ‘Duurzame 
visserij’ (€2 per kind – 8-12j) – inschrijven via 
onthaal@navigo.be of 058 51 24 68

woe 15 april 2015
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Gratis geleide wandeling gezinswandeling 
het verborgen leven van de vogels
www.iwva.be 

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Goochelshow met Magic Breakgi
Toegang: €5 leden Vl@s, €8 voor niet-leden 
(koffie inbegrepen). Kinderen tot 12 jaar 
gratis (vergezeld ouders/grootouders)
Org. Vlaamse Actieve Senioren, 
www.vlasoostduinkerke.be. Info:  
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
kids@tenduinen
Vilten met sprookjeswol, €2 per kind  
(+€4 materiaal) – max 10 kinderen (6-9 j)
Inschrijven via info@tenduinen.be, 
T 058 53 39 50

14.30 u.
Veurne, Grote Markt
Bezoek met ‘da’s TOF’ aan het 
Belevingscentrum ‘Vrij vaderland, leven 
achter het front’
Info J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s - www.vlas.koksijde.be 

do 16 april 2015
10.30 u
Sint-Idesbald, Toerismekantoor, Zeedijk 26a
Erfgoedwandeling Sint-Idesbald vanuit de 
ogen van Paul Delvaux (Ned & Fr) (€1 pp 
te betalen aan de gids). Dienst Cultuur

15-16 uur
Oostduinkerke-centrum, strand
Kites for Kids en volksspelen
Inschr ter plaatse vanaf 14 uur

zat 18 april 2015
14.30 u.
Oostduinkerke, Navigo
Vrije rondleiding (Nl)

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Koe - De man die zijn haar liet kort 
knippen. Absurde humor en ontroering
www.dekoe.be - zie blz. 33

zon 19 april 2015
14 uur
Koksijde, Zuid -Abdijmolen
kruidenwandeling in de Noordduinen (Nl) 
(honden niet toegelaten)
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Vrije rondleiding (Nl.)

ma 20 april 2015
14 u.
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter 
Duinenkerk. Bedevaart Baaldjes Kruis
Zie blz. 8

Di 21 april 2015
10 u
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Eucharistieviering, nadien feest in Witte 
Burg vanaf 11 uur
Deelname: €20 voor apero, paasmaaltijd, 
koffie en gebak. Info SOW, Koninklijke 
seniorengroep Oostduinkerke Wylpen,  
eric.caeyzeele@telenet.be 

Woe 22 april 2015
14 u.
Bezoek aan Koksijde met geleid bezoek 
aan de Sint-Pieterskerk en bezoek met 
drankje in de tennishal
Deelname: €5 leden Vl@s, €8 voor niet-leden
Org. Vlaamse Actieve Senioren, 
www.vlasoostduinkerke.be. Info: 
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

19.30 uur
Koksijde-Dorp ’t Oud Schooltje
Proper en puur
Geschiedenis van de hygiëne en de 
badcultuur. Toegang €5, 
rita.gantois@koksijde.be, T 058 51 20 55, 
Vrouwenstemmen

Don 23 april
7.15 u
Koksijde, Onze lieve Vrouw ter Duinenkerk
Daguitstap met bus naar Bergen
Org: Neos Koksije, Jeanine, T 058 51 33 01



19 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Paella-avond MS Liga Westhoek
€25 pp: apero, voorgerecht, paella en dessert
Info: Greet Ardies, T 058 23 61 67

vrij 24 april 2015
14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Paasfeest van OKRA Koksijde
Info Okra-Koksijde, Aerts Louise 
T 058 51 38 16, lou.gps@hotmail.com

18.45 u.
Koksijde, Casinoplein
Vertrek bus naar théâtre le bateau feu 
Dunkerque. Mourad Merzouki / Cie Käfig (Fr)
www.ccncreteil.com 

20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Prijsuitreiking lentewandelzoektocht

zat 25 april 2015
7 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Geleide wandeling Vogelsymfonie – met 
een lekkere kop koffie. www.iwva.be 

20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie. Zie blz. 36

zon 26 april 2015
10-18 u.
Oostduinkerke, Navigo
Erfgoeddag Erf: Het leven zoals het is op 
het visserserf. Themarondleiding om 15 u.
Gratis toegang
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Fietstocht langs de erven van de uithoven 
van de abdij – vertrek 14 uur, duurt 3 uur, 
inschr verplicht, eigen fiets meebrengen.

do 30 april 2015
12 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Kampioenenviering en landelijk buffet
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s, www.vlas.koksijde.be 

14-16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: Sociaal Huis, annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

20 u.
Koksijde, Joc de Pit
In concert: lokale helden
Toegang: €1 per band. www.depit.be of 
www.facebook.com/jocdepit

vrij 1 mei 2015
10u
Oostduinkerke, Sint-André, strand
Culinaire wandeling: over algen en 
andere onmisbare mineralen uit de zee…
Gratis deelname

13-17 u.
Oostduinkerke, parking Erfgoedhuis
Kleinschalige boerenmarkt

14 u.
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad, Hannecartbos
Geleide knoppenwandeling in het 
Hannecartbos

14-18u.
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
9de Middeleeuws theaterfestival – 
zie Tij-dingen blz 35

17.30 u.
Sint-Idesbald, toerismekantoor 
Demonstratie garnaalkruien met  
‘De Spanjaardbank’
Gratis deelname, laarzen aan te raden.

zat 2 mei 2015
5.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis
Vroege vogel wandeling met fair Trade 
ontbijt. €5 pp / max 25 deelnemers
Inschr. duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

10-17 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Plantenruilbeurs - Gratis toegang

13.30 – 17.30 u.
Koksijde-Bad, Toerismekantoor
Op stap met de huifkar - Gratis deelname

14u.
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling lekkere kruiden van 
onze Noordduinen

14-18 u.
Oostduinkerke, Navigo en Koksijde, 
Abdijmuseum Ten Duinen
Open museumdag: gratis toegang

14 u.
Oostduinkerke-Bad, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Geleide wandeling laat je prikkelen 
tijdens deze zintuigentocht. www.iwva.be 

18 u.
Sint-Idesbald, toersimekantoor
Demonstratie garnaalkruien met de 
Spanjaardbank
Gratis deelname, laarzen aan te raden

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Jonas Van Thielen – De leeuw van 
Vlaanderen, theater
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

info Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN
28/03 - 
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, strand
Getij-dingen

tot 19/04
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Onder dak
Info: www.iwva.be, rika.driessens@iwva.be

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Tentoonstelling Geert Vanderplancke, 
Oostduinkerke
lievino@lievino.be 

18/04 – 03/01/2016
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Expo Abdijen en strips, verhalen in beeld

26/03 – 31/05
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere 
& Lefevere, Polderstraat 76
Tentoonstelling ‘Jeroen van de Brug’ , 
‘Denis de Mot’
info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be ,  
T 058 51 47 57

Tot 06/04
Sint-Idesbald, YesArtGallery: ‘5’ in 2015
Tentoonstelling Ilse Verstraete (BE) – 
Hanna Ilczyszyn (Pl) – Begga D’Haese (BE)
www.yesartgallery.com 

05/04 – 19/05
Oostduinkerke-Bad, Galerie Welnis, 
Toerismekantoor, Astridplein
Expo ‘beelden van Magrit Van Nuffel’

Oostduinkerke-Bad, Galerie Welnis, 
Toerismekantoor, Astridplein
Doorlopend tentoonstelling 
paardenvissers van Henri Lemineur

04/04 – 03/01/2016
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum
Tentoonstelling ‘Paul Delvaux’s Best Wishes’



Koksijde gaat vreemd
Eetcultuur à la carte

Zondag 26 april 2015, 11 - 17 uur
c.c. CasinoKoksijde

Dienst Cultuur & Erfgoed
T. 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be

Koksijde gaat vreemd
Eetcultuur à la carte

Zondag 26 april 2015, 11 - 17 uur
c.c. CasinoKoksijde

Dienst Cultuur & Erfgoed
T. 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be
Info Koksijde
T. 058 51 29 10 - www.koksijde.be


