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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.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro (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 mei
dag hoogwater laagwater

vr 1 00.15 en 12.39 07.08 en 19.27
za 2 00.52 en 13.13 07.43 en 19.57
zo 3 01.24 en 13.44 08.12 en 20.24
ma 4 01.54 en 14.13 08.41 en 20.55
di 5 02.24 en 14.43 09.14 en 21.30
wo 6 02.57 en 15.16 09.49 en 22.07
do 7 03.32 en 15.51 10.27 en 22.46
vr 8 04.10 en 16.31 11.06 en 23.27
za 9 04.53 en 17.15 11.49
zo 10 05.42 en 18.08 00.14 en 12.40
ma 11 06.47 en 19.25 01.13 en 13.44
di 12 08.12 en 20.48 02.22 en 14.51
wo 13 09.26 en 21.57 03.29 en 15.58
do 14 10.32 en 22.57 04.38 en 17.13
vr 15 11.30 en 23.51 05.52 en 18.24
za 16 12.21 06.51 en 19.17
zo 17 00.39 en 13.07 07.40 en 20.03
ma 18 01.25 en 13.52 08.25 en 20.46
di 19 02.10 en 14.37 09.08 en 21.29
wo 20 02.55 en 15.22 09.51 en 22.12
do 21 03.42 en 16.08 10.34 en 22.56
vr 22 04.29 en 16.54 11.17 en 23.40
za 23 05.17 en 17.43 12.00
zo 24 06.08 en 18.35 00.28 en 12.47
ma 25 07.04 en 19.31 01.19 en 13.40
di 26 08.03 en 20.31 02.15 en 14.36
wo 27 09.06 en 21.34 03.12 en 15.35
do 28 10.09 en 22.34 04.13 en 16.40
vr 29 11.07 en 23.27 05.18 en 17.50
za 30 11.56 06.16 en 18.41
zo 31 00.11 en 12.37 06.59 en 19.20

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Volg Koksijde op Sociale Media!
De gemeente Koksijde wenst je zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan 
je op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde
Ook jullie delen Koksijde massaal 
op sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Heb je een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/
KoksijdeOostuinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde



05Gregoriaans…
Hemelse stemmen binnen gewijde 
muren… Dat valt op zondag 10 
mei te beleven in de O.L.V. ter 
Duinenkerk. Zeven koren zullen 
er eeuwenoude gregoriaanse 
liederen met meesterlijke 
orgelklanken grandioos ten uitvoer 
brengen, gevolgd door aloude 
vespers. Even terug naar de 
religieuze mystiek zoals die ooit 
moet geklonken hebben in de 
13de eeuwse Duinenabdij.

Kunst op strandpalen
Onze gemeente heeft zijn eigen 
“beaufort”, dat staat “als een paal 
boven water”. Nog tot november 
loopt aan de laagwaterlijn van Sint-
Idesbald tot Groenendijk immers voor 
de derde keer weer de kunsttriënnale 
Getij-dingen. Vijftien kunstenaars 
bevestigden aan evenveel 
getijdenpalen in de ebgeulen 
kunstwerken die er zes maanden de 
gezouten dialoog met de getijden 
aangaan... Een aanrader!

Klein klein kleutertje…
Feest in de gemeentelijke 
kleuterscholen van Koksijde en 
Oostduinkerke! Met reden want 
het gemeentelijk kleuteronderwijs 
is in dit lopende schooljaar dertig 
jaar jong. Op zaterdag 28 maart 
staken onze gemeentebestuurders 
terecht de loftrompet voor directie 
en kleuterjuffen die van beide 
kleuterscholen al drie decennia een 
echte “thuis” maken.

Levensloop
Op zaterdag 30 en zaterdag 31 
mei vindt op de luchtmachtbasis 
de apotheose plaats van de 2de 
Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. 
Doel is fondsen verzamelen voor 
de Stichting tegen Kanker. Enkele 
activiteiten zijn al voorbij, maar in mei 
staan er nog heel wat op het getouw, 
met de 24 uur durende stap- en 
loopestafette als hoogtepunt!
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Snippers uit de raad van 16 maart
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het 
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
btw in, tenzij anders vermeld.

Voetbal – De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft KVV Coxyde begin april een 
licentievergunning verleend om volgend seizoen in 2de nationale aan te treden 
(als KVVC promoveert). De capaciteit van het stadion voor het vereiste aantal 
toeschouwers dient wel uitgebreid. Dat zal gebeuren door de bouw van een tijdelijke 
staantribune. De andere infrastructuur voldoet aan de normen van 2de klasse dankzij 
de investeringen van enkele jaren geleden.
Maaltijden - Het lastenboek werd goedgekeurd voor de bereiding en levering van maaltijden 
voor de twee gemeentescholen, voor de buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst voor de periode 
1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Door samenvoeging van de opdrachten zal een betere prijs bedongen kunnen 
worden. Raming 150.000 euro. Unaniem.
Ten Bogaerde – Goedkeuring voor het lastenboek voor het lot binnenafwerking in het kader van de 
verbouwing van de grote schuur Ten Bogaerde tot kunstencentrum. Concreet gaat het om de vloeropbouw 
van de benedenverdieping, het receptiemeubel, inclusief bibliotheek- en vestiairekasten, een minimale 
keukeninrichting, vitrinekasten voor exposities op de 1ste verdieping en afwerking van de sanitaire ruimten. 
Raming: 364.697 euro. De minderheidsfractie !mpuls stemde tegen.

Parkeren – Het reglement werd op bepaalde punten gewijzigd: uitbreiding van de paarse zone in 
Sint-Idesbald in o.a. de Koninginnelaan omwille van de verkeersveiligheid, uitbreiding van de paarse zone 
in de Kinderlaan, wijziging in de zonering in Koksijde-Bad om betalen aan de automaat mogelijk te maken 
voor wie geen kaart bij agences kan aanschaffen, verhoging van het tarief bij verkoop van kaarten door de 
immokantoren, het voorzien van een commissievergoeding en een wijziging in de regeling voor zorgverleners. 
Iedereen kan nu een weekkaart (7 dagen) kopen voor 25 euro in plaats van 35 euro voorheen. 
De minderheidsfractie !mpuls stemde tegen.
Beachbars – Er worden voor de periode 2015-2017 twee concessies uitgeschreven voor de uitbating van een 
beachbar. De gemeente wil inspelen op deze nieuwe trend wat een extra aantrekkingspool op de Zeedijk 
kan zijn. Nachtlawaai zal er nooit zijn want de beachbars moeten om 20 u. sluiten. Unaniem akkoord. 
De offertes dienden bezorgd op uiterlijk 20 april.
a) bij het Zouavenplein: max. 1.000 m2, tarief 1.200 euro per jaar en een schenkvergoeding van minimum 

2.400 euro (opbod) per jaar.
b) bij het Zavelplein: max. 877 m², tarief 1.000 euro per jaar en een schenkvergoeding van minimum
 2.000 euro (opbod) per jaar.

De cel Lokale Economie van het gemeentebestuur heeft een brochure 
Drink- en dansgelegenheden klaar. De nieuwe brochure biedt een summier 
overzicht van een aantal belangrijke vergunningen en zaken waarbij men 
rekening moet houden bij het starten van een dergelijke zaak. Er wordt ook 
verwezen naar alle bevoegde instanties en bronnen voor extra informatie. 
De horecabrochure Drink- en dansgelegenheden is te raadplegen op de 
gemeentelijke website (inwoner.koksijde.be/lokale-economie > Horeca > 
Horecabrochure).
Info: cel Lokale Economie, 058 53 30 41, economie@koksijde.be.

Gemeentelijke horecabrochure
Drink- en dansgelegenheden

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!



De burgemeester aan het woord
Na een zonnige paasvakantie kijken we bij het verschijnen van dit nummer met hooggestemde 
verwachtingen uit naar een mooie meimaand, de bloeitijd bij uitstek. Mei staat evenwel ook garant voor 
de eerste barbecues, communie- en familiefeesten, en almaar langere dagen met mooi weer tot laat in de 
avond. Dat ziet er alvast veelbelovend uit…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Aan onze inwoners een 
warme oproep om het laatste weekend van mei massaal naar 
Levensloop op de basis te komen om te bewegen tegen kanker.”

T-d: “Burgemeester, op 16 april bent u 65 
geworden, proficiat!”
Burgemeester: “Bedankt. Ik ben nu officieel 
op pensioenleeftijd maar ik blijf zeker nog 
een tijdje doorgaan. Zie Hillary Clinton die 
zich op 67-jarige leeftijd nog kandidaat 
stelt om president van de Verenigde Staten 
van Amerika te worden! Dus, waarom zou ik 
niet van plan zijn om er als burgemeester 
van Koksijde nog enkele jaren aan toe te 
voegen..?”

T-d: “De licentie-aanvraag van KVV Coxyde 
werd goedgekeurd.”
Burgemeester: “Ja, daar ben ik erg tevreden 
mee. Het gemeentebestuur heeft ervoor 
gezorgd dat de nodige accommodatie 
voorhanden is om naar tweede klasse te 
kunnen overgaan. Nu duimen we met z’n 
allen voor het behalen van de titel. Bij het 
verschijnen van dit nummer zal de kampioen 
gekend zijn! Naar de toekomst toe hopen 
we in Oostduinkerke een nieuw stadion te 
bouwen, als Koksijde weldra in eerste klasse 
speelt.”

T-d: “Eind mei vindt de tweede editie van 
Levensloop plaats?”
Burgemeester: “Inderdaad, op zaterdag 30 en 
zondag 31 mei, op de luchtmachtbasis. Het 
schepencollege heeft zich ook voor dit initiatief 
ingezet! Mijn vrouw en schepenen Delie en Geersens 
hebben voor het goede doel wafels gebakken na 
de spreekbeurt van professor Alex Mottrie, peter van 
Levensloop. Ik wil dan ook iedereen warm maken 
om het laatste weekend van mei massaal naar 
Levensloop op de basis te komen om te bewegen 
tegen kanker.” (Nvdr: zie blz. 18 en 19)

T-d: “Heeft Koksijde nu een deal met Plopsaland?”
Burgemeester: “Ja, het is een mooi akkoord! Alle 
inwoners krijgen voortaan 25% korting op alle 
activiteiten in het Plopsa Theater in De Panne. Wellicht 
komt er ook nog een Westkustdag met gratis toegang 
tot Plopsaland voor inwoners. Daarnaast kan ik 
ook meedelen dat Plopsa FunCard-houders 40% 
reductie krijgen op een bezoek aan ons Nationaal 
Visserijmuseum en Abdijmuseum. (Nvdr: zie blz. 32)

T-d: “Op 2 april werd Be Alert in Koksijde getest?”
Burgemeester: “Juist. Die dag werd naar de tot 
nu toe ingeschrevenen een testbericht gezonden. 
Vanaf heden maakt onze gemeente gebruik van 
dit systeem om inwoners snel te verwittigen als er 
zich een noodsituatie voordoet. Ik roep dan ook alle 

inwoners op om zich op via bealert.be in te schrijven. 
Wie daar niet zo handig in is, kan voor hulp steeds 
terecht aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of 
via 058 53 30 30.” (Nvdr: zie blz. 20)

T-d: “Wat vindt u van de 3e editie van Getij-dingen?”
Burgemeester: “Schitterend! Eigenlijk kunnen we Getij-
dingen beschouwen als ons eigen Koksijdse Beaufort 
met veel kwaliteit. Getij-dingen is een expo met 15 
kunstwerken aan strandpalen van Groenendijk tot 
Sint-Idesbald. Die kunstwerken kunnen dus enkel 
bij laagtij bewonderd worden. Een openluchtexpo, 
onlosmakelijk verbonden met de natuur, in dit geval 
water en wind. Dus vast en zeker een bezoek waard.” 
(Nvdr: zie blz. 9)

T-d: “Wat denkt u van het ‘plan’ voor de zogezegde 
onderwaterzetting van de Westkust?”
Burgemeester: “Toen ik het bericht las, dacht ik 
dat het om een late 1 aprilgrap ging. Dergelijke 
artikels zorgen voor onnodige paniek bij potentiële 
investeerders en mensen die al iets gekocht hebben 
aan onze kust. Bovendien maken ze ook onze eigen 
inwoners nodeloos bang. Waterproblemen worden 
nu opgelost door de dienst der Kust en de efficiënte 
polder Noordwatering, al 800 jaar de opvolgers van 
de abten van de Duinenabdij. Dat zal in de toekomst 
niet anders zijn!”



Gezocht: vrijwilligers met een
hart voor plattelandserfgoed

De Lijn schrapt 3 zondagsritten

In samenwerking met de gemeenten 
Alveringem en Koksijde en het Centrum 
Agrarische Geschiedenis (CAG) start 
de provincie West-Vlaanderen met de 
registratie van deze collectie. Voor het 
behoud, beheer en de ontsluiting van 
dit erfgoed is een duidelijk zicht op de 
omvang, de locatie en de toestand ervan 
noodzakelijk.
Dit project kan evenwel niet zonder 
vrijwilligers met een hart voor 
plattelandserfgoed en zin om de handen 
uit de mouwen te steken. Die zijn dus meer dan welkom! Voor wie zich aangesproken voelt, organiseert het 
CAG een infomoment op maandag 18 mei om 14 u., in de herberg van het museum Bachten de Kupe, 
Sint-Mildredaplein 1b in Izenberge.
Wie kan helpen?
-  iedereen die zich tussen juni en eind september enkele keren (overdag en in de week) kan vrijmaken
-  specifieke voorkennis is niet nodig, u hoeft geen historicus of landbouwer te zijn
-  u bent geïnteresseerd in het (landbouw)erfgoed van de streek
-  u werkt graag in teamverband
-  u weet van aanpakken en schrikt er niet voor terug om uw handen vuil te maken
Helpen bij…
-  het afkuisen van bestofte te fotograferen werktuigen en machines
-  het verplaatsen van soms zware stukken
-  het fotograferen en noteren van de gegevens
Info: Brecht Demasure van het CAG, 016 32 35 42, brecht.demasure@cagnet.be.

Uit besparingsoverwegingen zal de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vanaf 
1 mei enkele zondagsritten schrappen. De amplitude op zondag buiten de stedelijke 
gebieden wordt beperkt van 10 tot 19 u. Er zijn enkel ritten geschrapt met een 
bezetting lager dan 10 reizigers. Dit geldt voor:
-  buslijn 69 om 7.27 u. van Oostende-station naar Veurne-ziekenhuis
-  buslijn 56 om 19.43 u. van De Panne-Esplanade naar Veurne-busstation
-  buslijn 56 om 20.10 u. van Veurne-busstation naar De Panne-Esplanade
Buslijn 56 heeft slechts één halte op het grondgebied van Koksijde, namelijk ter hoogte 
van het kruispunt Svinkxstraat-Noordhoekstraat Kapelletje tussen De Panne en Veurne.
Buslijn 69 heeft meerdere haltes op het grondgebied van Koksijde.

De zeer diverse collectie van het 
openluchtmuseum Bachten de Kupe in 
Izenberge bevat letterlijk alles wat het 
platteland in de regio betreft voor de 
periode 1850-1970. De verzameling bevat 
meer dan 40.000 objecten.

In Trefpunt op Focus:
Levensloop en de verenigingen van Koksijde

De eerstvolgende uitzending van Trefpunt op Focus WTV wordt uitgezonden 
op woensdag 13 mei na het nieuws van 18 u. De aflevering handelt over 
de actie Levensloop Koksijde-Oostduinkerke die eind mei zijn apotheose 
beleeft. Er komen ook enkele verenigingen aan bod: de petanqueclub, de 
bridgeclub en het vermaarde Beauvarletkoor Koksijde. Elke aflevering kan 
nadien ook (her)bekeken worden via www.tv.koksijde.be.

Minder “hard labeur” in het interbellum dankzij het tractortje en de 
pikmachine…



Internationaal Festival van Gregoriaans Watou

Zeven koren en orgel verenigen
Flor Peeters en gregoriaans

Internationaal Orgelfestival Koksijde

Eerste concert met Robert Hostyn

Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou is op zondag 10 mei voor de tweede maal te gast in 
de monumentale O.L.V. ter Duinenkerk in Koksijde. Met de medewerking van de Orgelkring Koksijde en het 
gemeentebestuur zullen zeven koren er eeuwenoude teksten en muziek grandioos tot leven brengen tijdens 
het namiddagconcert (15 u.) en de muzikale versperdienst (17 u.). De mooie architectuur van de kerk en 
het prachtige orgel zijn bijzonder uitnodigend voor dit evenement.

Na de succesvolle orgelmatinees van voorbije winter presenteert de 
Orgelkring Koksijde een nieuwe reeks zomerse orgelconcerten. Robert Hostyn 
bijt de spits af op Pinksterzondag 24 mei om 20 u. in de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Duinenkerk.

Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou 
zag in 1981 het levenslicht. Het driejaarlijks evenement 
is wereldwijd het bekendste koortreffen rond 
gregoriaanse muziek.
Het namiddagconcert draagt de noemer Het 
gregoriaans in de school van Flor Peeters, een van 
onze grootste Vlaamse componisten. Zijn orgelwerk 
staat sterk onder invloed van het gregoriaans. In 
het concert brengt Jan Vermeire aan het Loncke-
Laponorgel een bloemlezing waarbij werken van Flor 
Peeters, Herman Roelstraete, Chris Dubois, Kristiaan 
Van Ingelgem en Paul Barras telkens een gregoriaans 
repertoire inleiden.

Vijf koren
Vijf vermaarde schola’s verzorgen het gregoriaanse 
luik.
* Jeugdkoor Ensemble Vocal de Brabant Wallon dat 

wordt gevormd door twintig meisjes tussen 11 en 
17 jaar die muziekonderwijs volgen aan het Petit 
Conservatoire du Brabant Wallon.

*Jongerenkoor Escolania del Valle de Los Caidos  
uit Madrid, een van de meest vermaarde Spaanse 
knapenkoren van de benedictijnenabdij Santa Cruz.

* Uit Duitsland Rheinische Frauen-Schola Kaliomene 
met studenten aan muziekhogescholen.

* Uit Letland de Schola Cantorum Riga, een 
professioneel herenensemble.

* Ensemble Graces & Voices met 

beroepszangeressen uit Litouwen, Wit-Rusland, 
Oostenrijk en Singapore.

Vespers als dessert
Het namiddagconcert wordt om 17 u. gevolgd 
met alle al vermelde koren, nog versterkt door twee 
Westhoekkoren: de Schola Gregoriana Henricus 
Beauvarlet en Cum Jubilo uit Watou.
Toegang: 10 euro via www.festivalwatou.be of 
057 38 82 67. Toegang tot de vesper om 17 u. is vrij.

Robert Hostyn, emeritus docent aan het Stedelijk Conservatorium van 
Oostende, is regelmatig vervangend organist en koorbegeleider in de O.L.V.
ter Duinenkerk. Hij brengt een kleurrijk programma met werk van Buxtehude, 
Bach, Schumann en Barras.
De volgende concerten: Roberto Fresco (6 juli), Wannes Vanderhoeven (20 juli), 
Balázs Szabó (3 aug.), Jan Vermeire (17 aug.).
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be, voorzitter carlo.wouters@skynet.be, 
058 51 35 94.

Het professioneel herenensemble Schola Cantorum 
uit Riga (Letland).



Workshop “Hoe ga ik om met stress” in de bib

Levensloop in de bib

De e-ID wordt lidkaart in de bibliotheek

Bib focust op striptekenaar Riad Sattouf

Mensen hebben meer nodig dan wat diep ademhalen en een kopje 
thee met honing om zich van de dagelijkse stress te bevrijden. Bart 
Baert is oprichter en zaakvoerder van de wandelwinkel Buencamino 
in Koksijde en Nieuwpoort. Hij is de eerste mannelijke erkende 
wandelcoach in ons land. Zijn missie is mensen en organisaties 
in beweging brengen en op het goede fysieke en mentale pad 
houden. In de workshop geeft hij interessante en nuttige tips om 
met stress om te gaan.
Deze workshop richt zich tot volwassenen die onderhevig 
zijn aan alle mogelijke vormen van stress en ook tot gewone 
belangstellenden.
Inschrijven in de bib (max. 20 p.) vanaf 4 mei. Twee euro voor 
leden, 5 euro voor niet-leden.
In de bib staat een themastand met interessante werken rond 
stress.  Het boek Succes met je stress: voorkom een burn-out van 
Ed Van Sliedregt leert u stress te voorkomen of hoe ermee om te gaan. 
Ook cabaretier Wouter Deprez schreef een boek rond dit thema: Kies. Het is een verhaal over 
de juiste keuzes maken in het leven. Ontdek ook ontspannende muziek-cd’s en films.

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt in Koksijde de 2de Levensloop plaats. Met dit sportief evenement 
wordt geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Zie blz 18 en 19.
De bib beschikt over verschillende materialen ter zake. Er zijn werken die de preventie belichten. Andere 
handelen over hoe men met kanker kan omgaan, bij uzelf, familieleden of vrienden. Ook waargebeurde 
verhalen en getuigenissen komen aan bod. Denk maar aan Een weeffout in onze sterren van John Green, 
een populair boek dat recent verfilmd is.
Een vraag over kanker kan u altijd stellen aan de bibliotheekmedewerkers. Ze helpen bij de zoektocht naar 
het antwoord.

De bibliotheekpassen verdwijnen. Laat uw identiteitskaart aan de balie van de bib registreren en u kunt 
onmiddellijk met uw e-ID-kaart materialen ontlenen aan de zelfuitleenbalies. Deze eenmalige omschakeling 
gebeurt kosteloos. De bib raadt hetzelfde aan voor kinderen met hun kids-ID.

In mei plaatst de bib de strip De Arabier van de toekomst in de kijker. 
Cartoonist Riad Sattouf werkte voor Charlie Hebdo en schetst in deze kleurrijke 
autobiografische graphic novel het Midden-Oosten van de jaren ’80. Zijn 
beeldroman werd op het stripfestival van Angoulême bekroond met de prijs 
voor het beste album. In Frankrijk gingen er al meer dan 150.000 exemplaren 
over de toonbank. Nu is eindelijk ook de Nederlandstalige versie uit. Een 
aanrader. Andere graphic novels in de bib zijn Persepolis, De gierenclub, Gaza 
1956 en Onder Palestijnen: de intifada in beeld. Ook hier spelen de Arabische 
wereld of het islamitische geloof een belangrijke rol.

De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert op dinsdag 26 
mei van 19.30 u. tot 21 u. in de bib zelf een workshop over het leren 
omgaan met stress. Begeleider is wandelcoach Bart Baert.

Sluitingsdag
De bibliotheek is gesloten op vrijdag 1, donderdag 14 
en maandag 25 mei.
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Stel je vraag aan de Bib.Samen gaan we op zoek naar een antwoord.
Bij ons word je beestig goed geholpen.
www.steljevraagaandebib.be

Hoe ga ik om
met stress?



Bibliotheek aan huis

Bibliotheek aan huis werkt als volgt. Een bib-medeweker brengt mensen die in aanmerking komen een 
bezoek om samen zijn/haar boekenwensen te bespreken. Vervolgens stelt de bib op maat van de klant 
een pakket materialen (boeken, tijdschriften, muziek-cd’s of films) samen. In de categorie boeken kan 
het om vele genres gaan: creaboeken, boeken over tuinen, koken, kunst, reizen, meestal met mooie foto’s 
geïllustreerd. Ook als uw ogen niet goed meer meewillen of als lezen moeilijk wordt, kunt u blijven genieten 
van een boek! De bib beschikt zelfs over een uitgebreide collectie luisterboeken en boeken in groot 
lettertype.
Als het pakket klaar is wordt het door een vrijwilliger van het Sociaal huis aan huis gebracht. De klant mag 
de materialen dan vier weken houden, waarna de vrijwilliger ze weer komt ophalen.
Prijs: 2,5 euro lidmaatschap voor een volledig jaar, materialen uitlenen is gratis.
Hebt u belangstelling voor Bibliotheek aan huis of kent u iemand die baat zou hebben bij dit project, 
contacteer dan de bibliotheek op 058 53 29 53 of postbus_bibaanhuis@koksijde.be

Getij-dingen III-2015 - 
Kunst op strandpalen

De bibliotheek en het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis starten het 
initiatief Bibliotheek aan huis. Dit project biedt minder mobiele personen de kans 
ook te genieten van een goed boek, een mooie film, muziek of een tijdschrift.

De vijftien kunstenaars die deelnemen aan Getij-dingen III-2015 Kunst op Strandpalen met de 
schepenen Jan Loones van Cultuur en Dirk Dawyndt van Sport.

Op de stranden van Sint-Idesbald, Koksijde en 
Oostduinkerke loopt nog tot 30 november de 
artistieke manifestatie Getij-dingen III-2015 Kunst 
op Strandpalen. Bij laagwater ontmoet de stapper 
er 15 kunstwerken, bevestigd aan een meetpaal 
(of getijdenpaal) ergens op een zandbank of in 
het midden van een diepe plas. Getij-dingen was 
zes jaar geleden het artistieke geesteskind van 
kunstenares Ingrid Sinnaeve, uitgewerkt door de 
gemeentelijke dienst Cultuur in samenwerking met 
de afdeling Kust van de Vlaamse Overheid.
De kunstlocaties zijn over een afstand van ca. 8 km 
“bepaald” tussen enerzijds paal 1 op de grens met 
Nieuwpoort-Bad en anderzijds paal 15 ter hoogte 
van het het Grardplein in Sint-Idesbald. “Bezoekers” 
van de expo ervaren hoe de natuurlijke zee van 
de menselijke kunstwerken nieuwe getij-“dingen” 
maakt, verandert, verfrist, vernieuwt of vernietigt. Het 
is fascinerend te beleven hoe de zee deze werken 
twee keer per etmaal overspoelt en blootmaakt. 
Hoe die Getij-Dingen er na enkele maanden 
zullen uitzien, weet niemand. Dat is het creatieve 
en tegelijk confronterende van dit merkwaardige 

initiatief: mens 
en natuur 
die samen 
kunstwerken 
re-creëren, her-
scheppen…
De deelnemende 
kunstenaars aan deze 
derde editie zijn Martine 
Hennebel, Erwin Houssin, 
Joke Schoneveld, Lieve 
Delaere, Marie Lechat, 
Pierre-Paul Keters, Rudi Quartier, Wim Galicia, Marc 
Van Thienen, Francesco Fransera, Alain Cool, Eric 
Baeyens, Etienne Van den Abeele, Viviane Delhage 
en Herman Van Nazareth .
Alle info, met kaartje, in een pocketbrochure bij de 
dienst Toerisme of de dienst Cultuur. De expo is dag 
en nacht “open” bij laag water.
Het is aangeraden uw wandeling 2 uur vòòr 
het laagwatertijdstip te beginnen, zodat u niet 
onaangenaam verrast wordt door de opkomende 
vloed die de kellen vol water doet lopen…

De bijdrage van Alain 
Cool aan Getij-dingen.

met de steun van



Tentoonstelling 
middelbare graad

Modeshow van de Westhoekacademie

De leerlingen van de middelbare graad van de 
gemeentelijke Westhoekacademie stellen hun werken 
tentoon van vrijdag 8 tot zondag 10 mei in kapel Ster 
der Zee, Koninklijke Baan. Opening op vrijdagavond om 
19 u., op zaterdag en zondag open van 14 tot 17 u.
Het programma omvat ook een workshop djembé, 
een barbecue en uiteraard is de bar open.
Info: westhoekacademie@koksijde.be, 
www.westhoekacademie.be, 058 53 27 00.

De gekende modeshow van de Westhoekacademie 
vindt plaats in de kapel Ster der Zee op zaterdag 
30 mei om 20.30 u. Naast de volwassen cursisten van 
het atelier Mode en Theaterkostuums (o.l.v. Marijke 
Sileghem) en de leerlingen Textiele Werkvormen (o.l.v. 
Malika Declercq) komt ook werk aan bod van de 
cursisten uit het atelier Lederaccessoires (o.l.v. Elisa 
Deleersnyder). Wie deel wil maken van dit unieke en 
boeiende spektakel kan gratis kaarten verkrijgen via het 
secretariaat in het hoofdgebouw. Het aantal kaarten is 
beperkt, wees er dus snel bij!
Info en afhalen kaarten: Westhoekacademie, 
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, 058 53 27 00

Ruim zeven maanden grote thematentoonstelling

Abdijen en strips, verhalen in beeld
In het Abdijmuseum ten Duinen loopt van zaterdag 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 de toegang 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 werd een mouw aan gepast. Vanaf 22 mei kunt u in 
het Abdijmuseum ten Duinen en in de betere boekhandel terecht voor de unieke verzamelbundel De Rode 
Ridder en de geheimen van de Duinenabdij. Voor 16,95 euro bent u dan eigenaar van de drie strips die zich 
in Koksijde afspelen. De bundel is voor deze exclusieve uitgave bovendien verrijkt met nieuwe pagina’s die 
het echte verhaal van de Duinenabdij en van de Zalige Idesbald vertellen. Ook de recente opening van de 
kist is daar met tekst en beeld in opgenomen… Een must voor verzamelaars.



Openbare werken: stand van zaken
Wilderozenvoetpad
De riolering werd in januari geplaatst. Sindsdien lag 
de werf stil. Ondertussen vonden onderhandelingen 
met de aangelanden plaats. De bedoeling is om 
een consensus te bekomen om een weg te kunnen 
aanleggen van minstens drie meter breed, wat voor 
de veiligheidsdiensten het strikte minimum is.
De uitvoering van de Bronstraat begon na de 
paasvakantie. Afwerking voorzien half mei.
Daarna volgt de uitbraak van de kant Condéstraat. 
Ook hier zal men nieuwe riolen leggen, waarna 
de aanleg van de bovenbouw (betonklinkers) 
volgt. Gezien de geringe breedte van het 
Wilderozenvoetpad is geopteerd om halverwege, 
waar vroeger de boom stond, een verkeerspaaltje te 
plaatsen zodat doorgaand verkeer onmogelijk blijft.

Rouzéstraat
De aannemer slaagde er vòòr de paasvakantie in 
de toegankelijkheid te garanderen op de onderlaag 
asfalt. In de Jorisstraat is de volledige aanleg 
van de voetpaden/parkeerstroken uitgevoerd. 
Inmiddels worden de voetpaden/parkeerstroken 
verder aangelegd in de Rouzéstraat. Laatste 
fase, vermoedelijk half mei, is het gieten van de 
topasfaltlaag.

De Rouzéstraat in Koksijde-Bad (foto 14 april)

Leeuwerikstraat 
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat. Het project is een gezamenlijke 
aanbesteding van de gemeente (riolen) met Aquafin 
(nieuwe persleiding). Het is een omslachtig werk dat 
de nodige tijd zal vragen tot de volledige voltooiing.
Met enige vertraging is het deel tussen de Kievitstraat 
en de Noordzeedreef tot op de funderingslaag 
uitgevoerd. Als ook de fundering in het deel 
Noordzeedreef-Gen. Notermanlaan klaar is, worden 
beide delen voorzien van goten, onderlaag asfalt en 
aanleg van de nieuwe opritten. Er wordt ondertussen 
ook voortgewerkt in het deel Gen. Notermanlaan-
Zilvermeeuwstraat, en vervolgens een deel op de 
Spreeuwenberg. Als dit werk af is kunnen de nieuwe 
persleidingen aan de collector in de Kinderlaan 
gekoppeld worden. Gezien de overige delen 
van de rioleringswerken pas begin september 
zullen uitgevoerd worden, zal hier enkel steenslag 
aangebracht worden voor de toegankelijkheid.
Volg de planning via de nieuwsbrief - Ga op de 
gemeentelijke webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. 
Daar kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief 
“Werken Leeuwerikstraat en omgeving”. Eens 
geregistreerd ontvangt u een mail met actuele 
informatie. Bent u al geabonneerd op Koksijdse 
nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink “Nieuwsbrief 
openbare werken: Leeuwerikstraat” aan.

Hoek Strandlaan/Koninginnelaan
Dit dossier omvat de heraanleg van het deel 
Koninginnelaan tussen de Strandlaan en de 
Dwarsstraat. Op de hoek met de Strandlaan komt 
een nieuwe opstapvriendelijke bushalte. Eerst zullen 
de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren. 
Als de gascabine aldaar volledig buiten dienst 
is, kan de aannemer volgende werken uitvoeren: 
vuilwaterriolering (DWA) kant noord, aan beide 
zijden een nieuwe regenwaterriolering (RWA), nieuwe 
greppels, en daarna nieuw asfalt.

Heraanleg Zeelaan fase 3 
Na de zomervakantie zal de heraanleg van de 
Zeelaan fase 3 starten. Hierbij wordt het stuk van de 
rotonde Poort tot de Jorisstraat vernieuwd. Half april 
was het werk nog niet aan een aannemer gegund. 
Er was wel al een coördinatievergadering, maar enkel 
met de nutsmaatschappijen. De aanstelling van de 
aannemer volgde normaliter eind april. Vanaf dan 
kon de planning verder uitgewerkt worden. Publicatie 
van deze planning in Tij-dingen juni.

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



Op de weg met een step,
skateboard, skeelers of rolstoel

Een step, skateboard, skeelers of rolstoel 
worden allemaal voortbewegingstoestellen 
genoemd. Dit zijn langzame voertuigen. Deze 
voertuigencategorie, in 2007 in het leven geroepen, 
is in twee subcategorieën op te delen: de niet-
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en de 
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen 
(step, skateboard, longboard, skeelers, 
rolschaatsen, rolstoel zonder motor, …)
• Je rijdt niet sneller dan stapvoets.
• Je volgt de regels voor voetgangers.
• Je gebruikt de voetpaden of verhoogde bermen.
• Zijn die er niet dan gebruik je de gelijkgrondse 

bermen of parkeerzones. Opgepast, op de 
parkeerzones hebben bestuurders voorrang.

• Als ook die er niet zijn, mag je op het fietspad 
rijden. Let wel op, fietsers en bromfietsers hebben 
hier voorrang!

• Is er ook geen fietspad, gebruik dan de rijweg 
zoveel mogelijk bij de linkerrand (in jouw 
rijrichting).

• Autowegen en autosnelwegen zijn verboden.
• Als het donker wordt of is, dan is verlichting of een 

fluojasje aangewezen, maar niet verplicht.

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen 
(rolstoel met motor, step met motor, …)
• Je rijdt stapvoets en maximum 18 km per uur.
• Je volgt de regels voor fietsers.
• Je gebruikt de fietspaden. 
• Zijn die er niet dan moet je op de rijweg rijden.
• Je mag echter ook de parkeerzones en 

gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de 
straat gebruiken, maar dan moet je wel voorrang 
geven aan de andere weggebruikers die zich  
daar bevinden.

• Buiten de bebouwde kom mag je je ook 
verplaatsen op de trottoirs en verhoogde bermen.

• Autowegen en autosnelwegen zijn verboden.
• Rij je op het fietspad of op de rijweg tussen het 

vallen van de avond en het aanbreken van de 
dag en als de zichtbaarheid minder is dan 200 
meter, dan moet je verplicht een wit of geel licht 
vooraan en een rood licht achteraan hebben.

• De lichten mogen in één toestel verenigd zijn en 
mogen ook knipperen.

• Je mag de verlichting op uw lichaam dragen of ze 
mag aan het voortbewegingstoestel bevestigd zijn.

• Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers 
naleven, zoals de voorrangsregels (bv. voorrang 
geven aan voetgangers die via een zebrapad 
willen oversteken).

Mag mijn kind op het voetpad 
fietsen?
Jonger dan 9 jaar
Je kind mag op het voetpad en op de verhoogde 
bermen rijden.
Weliswaar onder twee voorwaarden:
• Je kind mag de andere weggebruikers niet in 

gevaar brengen, leer je kind dus remmen voor een 
bv. plotse hindernis

• Hou er rekening mee dat de wielen maximaal 50 
cm mogen zijn, banden niet inbegrepen.

Vanaf 9 jaar
Hier gelden dezelfde regels als voor volwassenen.
• Als er een bruikbaar fietspad is, moet je kind het 

gebruiken.
• Is er geen fietspad, dan moet je kind rechts op de 

rijweg fietsen binnen de bebouwde kom of op de 
gelijkgrondse berm of op parkeerzones.

• Buiten de bebouwde kom mag je kind ook op de 
voetpaden en verhoogde bermen rijden als er 
geen fietspad is. Volg wel de rijrichting, fiets dus 
steeds aan de rechterkant.

Moet ik mij met mijn step, skateboard, skeelers, rolstoel, … op het fietspad of op het voetpad begeven? 
Hoe snel mag ik rijden? Politie Westkust zet voor u de belangrijkste regels schematisch op een rijtje!



Maja Wolny verlaat NAVIGO

Afkomstig van het Poolse Kielce werd Maja Wolny op 
1 september 2010 opvolgster van conservator Willem 
Lanszweert die met pensioen ging. Na studies in Polen 
zelf werd ze Erasmusstudente in Brussel en tegelijk 
journaliste voor een Pools weekblad. In die periode 
leerde ze op de boekenbeurs van Frankfurt haar man 
kennen, 
VRT-radiojournalist Marc Peirs.
De naam van het museum kreeg door haar toedoen 
een internationaal karakter en werd NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum. Daarenboven zette ze de voorbije vier 
en een half jaar het museum met stip op de kaart door 
de bijzondere expo’s Zee-erotica, Zeeschatten, Zeeziek en 
Zeeslag. Ze slaagde er ook in de provinciale erkenning 
als regionaal museum binnen te halen. Ook de recente 
herinrichting van de onthaalruimte in het museum als 
Centrum voor Duurzame Visserij staat op haar conto. De 
komende zomertentoonstelling Oesterpassie is ook nog 
door haar uitgedacht.
Het gemeentebestuur is haar dankbaar voor haar 
inzet de voorbije jaren. De directeursfunctie zal in 
afwachting van het opstarten van een selectieprocedure 
voor vervanging, met ingang van einde mei door 
wetenschappelijk medewerker Ineke Steevens 
waargenomen worden.

Directeur Maja Wolny van NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum heeft bij het gemeentebestuur half maart 
haar functie neergelegd. Als voormalig Pools journaliste gaat Maja Wolny zich voortaan voltijds wijden 
aan het schrijverschap en haar oeuvre, dat al vijf boeken telt, verder uitbreiden.

Maja Wolny verlaat het Nationaal Visserijmuseum.

Onze infogids 
maakt u 
wegwijs!
De gloednieuwe infogids Wegwijs in Koksijde 
2015-2016 is er!
Kreeg u het exemplaar niet in de bus? Dan 
kan u de brochure steeds digitaal raadplegen 
via www.koksijde.be/wegwijs-in-koksijde. 
Een papieren versie is ook verkrijgbaar 
aan de balies van het gemeentehuis, de 
dienst Toerisme, in de musea, in het c.c. 
CasinoKoksijde en in de bibliotheek.
Er zijn problemen gerezen met de bedeling 
van de gids waar het gemeentebestuur 
helaas niets aan kan doen. Via deze weg kan 
u dus een exemplaar bekomen.

2015 - 2016
Wegwijs in KoksijdeGemeente KoksijdeZeelaan 303, 8670 Koksijde≈   058 53 30 30∆   058 53 30 31ö  info@koksijde.be¸  www.koksijde.be

www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke
@gem_Koksijde

Colofon
Deze brochure werd uitgegeven door de Dienst Communicatie, Onthaal

en Protocol. Aan de gegevens werd de grootst mogelijke zorg besteed. 

De redactie werd afgesloten op 1 februari 2015. Het gemeentebestuur kan niet
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In zijn toespraak herinnerde schepen Lander Van 
Hove van Onderwijs eraan dat de eerste kleuters 
in september 1984 beide gemeentescholen 
binnentraden. Het had heel wat voeten in de aarde 
gehad eer de klassen opgestart konden worden. 
Het initiatief ertoe werd genomen door toenmalig 
burgemeester Henri Dewulf en zijn schepencollege, 
met de zegen van toenmalig minister van Onderwijs 
Daniël Coens.

Evolutie
Bij de start telde de gemeentelijke kleuterschool 
van Koksijde 60 kinderen, die van Oostduinkerke 38. 
De respectievelijke directeurs waren toen Charles 
Vannecke en Charles Borgonie.
Dertig jaar geleden waren Dominique Debruyne, 
Martine Coopman en Lut Decroos de eerste 
kleuterjuffen in Koksijde. In Oostduinkerke waren dat 
Lieve Cornette en Chris Broeckaert.
Vandaag telt het gemeentelijk kleuteronderwijs 14 
volwaardige klassen met in totaal liefst 278 kleuters. 
In Koksijde zijn nu ook Myrianne Marvellie, Tine 
Scherpereel, Ann Vanelverdinghe, Chris Vandooren, 
Heidi Coolsaet en Hélène Dumolin als kleuterjuf 
werkzaam. In Oostduinkerke zijn Sabien Depla, Hilde 
Lowagie, Petra Calcoen, Moniqie Demunck, Suzy 

Verscheure, Els Rotsaert en Chris Houpelyne erbij 
gekomen.
Beide scholen hebben ook een kinderverzorger in 
dienst: Kelly Andries en Nathalie Wallyn, en turnjuf 
Sofie Bultynck.

Hoogtepunten
Beide gemeentescholen beleefden enkele 
hoogtepunten: de prijs van het tijdschrift Klasse, 
de Koningin Paolaprijs, het inrichten van de 
snoezelruimte, allerlei werkgroepen. “Iedereen 
professionaliseert zich waar nodig. Dynamische en 
gedreven kleuteronderwijzers en kinderverzorgers, 
zoals we ze wel mogen noemen, zullen we blijven 
koesteren. Zij werken dagdagelijks met een 
professionele ingesteldheid en dragen hun kleuters in 
het hart”, aldus schepen Van Hove.

Uitbreiding
Ook de kleuterafdelingen van het gemeenteonderwijs 
bleven maar groeien. De kleuters bleven maar 
toestromen zodat er snel plaatsgebrek was. De 
opeenvolgende besturen van onze gemeente zijn er 
altijd van overtuigd geweest dat het kleuteronderwijs 
een onmisbare en stevige basis vormt in de 
ontwikkeling van een kind en daarom werden 

30 jaar 
gemeentelijk kleuteronderwijs
Feest op zaterdag 28 maart in de gemeentelijke kleuterscholen van Koksijde en Oostduinkerke! Met reden 
want het gemeentelijke kleuteronderwijs is in dit lopende schooljaar dertig jaar jong. Een ontvangst met 
receptie in het gemeentehuis maakte uiteraard deel uit van het feestprogramma.

De kleuters van de gemeenteschool Koksijde vormen het getal 30.



fondsen voor uitbreiding van de accommodatie 
voorzien.
In die zin werd een nieuwe moderne kleuterafdeling 
geopend in Koksijde op 1 september 2001. 
In Oostduinkerke werd in 2013 een volledig 
passiefgebouw opgetrokken voorzien van de 
modernste snufjes.
Schepen Van Hove: “De keuze om in 1984 
gemeentelijk kleuteronderwijs te organiseren is dus 
zonder meer een wijze beslissing geweest. Het was/
is een investering in de toekomst want de kinderen 
van nu zijn de volwassenen van morgen. Ons bestuur 
dankt dan ook iedereen die zich al die jaren voor het 
gemeentelijk kleuteronderwijs ingezet heeft: directeurs, 
pedagogisch begeleiders, alle personeelsleden, 
externe partners en vooral de ouders voor het 
verleende vertrouwen.”

Toekomst
Namens beide afdelingen had directeur Steven Maes 
van de gemeenteschool Oostduinkerke bijzondere 
woorden van lof voor alle kleuterjuffen die steeds 
maar nieuwe uitdagingen met beide handen 
enthousiast aannemen. Hij prees tegelijk de visie 
van de gemeente als inrichtende macht: “Zelden 
kwam het aantal kleuters per klas boven de 20 uit, 
desnoods werden extra kleuterjuffen aangesteld. Een 
moderne visie die de bevoegde minister pas een 
paar jaar geleden bijtrad en het kleuteronderwijs 
precies daarom meer middelen verleende. Koksijde 
heeft anderzijds ook altijd gekozen voor pefecte 
infrastructuur. Onze accommodatie is een voorbeeld 
voor veel andere schoolbesturen”, aldus directeur 
Maes.

Ook in de gemeenteschool 
Oostduinkerke staan al 
prille schrijfoefeningen op 
het programma.

De familiefoto bij de viering van dertig 
jaar gemeentelijk kleuteronderwijs.



Drie activiteiten tijdens
de Week van de Opvoeding

Groepseducatie over diabetes type twee

De grote jutterbarbecue

Opvoeden is dus ook de verantwoordelijkheid van 
heel de samenleving. Een kind opvoeden doe je 
immers niet tussen vier muren. Opvoeden betekent 
kinderen en jongeren begeleiden om hun plek 
te vinden in de maatschappij, kansen geven om 
mensen te ontmoeten, plekken te ontdekken en 
talenten te ontplooien.
Tijdens de Week van de Opvoeding worden in 
Koksijde volgende activiteiten georganiseerd.
Babymassage - Op woensdag 20 mei is er om 
14 u. in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke-dorp 
een cursus babymassage voor ouders met baby’s 
tussen 6 weken en 8 maanden. Breng 
2 badhanddoeken en een luier mee. Olie wordt 
voorzien door de lesgever. Inschrijven nodig op 

onthaalouders@koksijde.be. Max. 8 baby’s.
Speelpleintjesdag - Koksijde telt 17 speelpleintjes 
en klimtorens om te ravotten met vriendjes, ouders 
enz. Kom op woensdag 20 mei tussen 14 en 16 u. 
naar een speelplein in de buurt. De medewerkers 
van Plezand bezoeken de speelpleintjes en 
trakteren alle aanwezigen op een leuke verrassing.
Gratis ontbijt en workshop “Aan de slag met 
positief opvoeden” - Op zaterdag 23 mei om 
9 u. gratis ontbijt in het Sociaal Huis. Workshop voor 
de ouders met lezing “Aan de slag met positief 
opvoeden” door kinderpsychologe Liesbet Van 
Geeteruyen. Tegelijk is er animatie voor de kinderen. 
Inschrijven nodig vóór 18 mei op 
info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Gezien de hoge score van diabetes in België (7,5 % van de volwassen Belgen heeft diabetes type twee), 
is het belangrijk om duidelijke informatie te verspreiden. Een goed geïnformeerde diabetespatiënt zal ook 
betere resultaten bekomen door meer zelfzorg. Daarom organiseert het Lokaal Multidisciplinair Netwerk 
Centraal West-Vlaanderen gratis groepseducaties voor diabetespatiënten en hun mantelzorgers. Op drie 
avonden wordt alles over diabetes type twee toegelicht door verschillende zorgverleners.
-  Week 1: algemene informatie over diabetes type twee en zelfzorg door een verpleegkundig-educator.
-  Week 2: uitleg over voetverzorging door een podoloog en bewegingsadvies door een kinesitherapeut.
-  Week 3: voedingsadvies door een diëtist-educator en een overzicht van de verschillende 

diabetessystemen door een zorgtrajectpromotor.
In onze gemeente vindt deze reeks plaats op dinsdag 12, woensdag 20 en woensdag 27 mei om 19.30 u.
in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34. Inschrijven is verplicht via info@lmn-cwv.be of via 051 20 82 07

Gegroeid in de schoot van de Oostduinkerkse 
volksdansgroep Oud-IJslandvaarders kwam deze nieuwe 
kindervolksdansgroep in september 2013 ter wereld. Onze 
gemeente koestert immers zijn immaterieel erfgoed als 
een kostbaar kleinood. De groep repeteert veel en gaf al 
heel wat optredens te beste.
De barbecue biedt 4 stukken vlees voor volwassenen en 
2 voor de kindjes, en voor de papa’s uiteraard een kleine 
attentie. Aanschuiven kost 15 euro voor volwassenen en 8 
euro voor kinderen. Kaarten tot 31 mei in voorverkoop bij 
volgende bestuursleden: Nancy Dewitte, Hilde Louagie, 
Jolien Timperman, Steffi Nowé, Ria Dewitte, Robby Legein, 
Patrick Cornelis, of via robby.legein@telenet.be en via de 
Facebook pagina https://www.facebook.com/pages/
De-Juttertjes/334278943379381

Van zaterdag 16 tot zaterdag 23 mei vindt de Week van de Opvoeding plaats met als thema “Opvoeden 
in je buurt”. Niet alleen ouders brengen hun kinderen groot. Eigenlijk gebeurt dat samen met de hele 
buurt: met andere volwassenen, kinderen, professionals, vrijwilligers en buren. Iedereen bouwt mee aan 
een omgeving waar het goed is om op te voeden en op te groeien.

De kindervolksdansgroep De Juttertjes organiseert op zondag 14 juni vanaf 11 u. in de Kerkepannezaal 
in Sint-Idesbald de grote jutterbarbecue ten voordele van de werking van de groep.



Kind en Gezin keurde op sinterklaasdag 1989 
de aanvraag van ons toenmalig bestuur goed. 
Vier maanden later, op 1 april 1990, begonnen 
17 onthaalmoeders hun boeiend verhaal. Toen 
was de opvang voorzien voor kinderen van 0 tot 6 
jaar met een maximum van 3 voltijdse kindjes per 
onthaalmoeder.
De tijd staat natuurlijk niet stil. Door de jaren heen 
werd het aantal kindjes verhoogd naar 4 en de 
leeftijd uitgebreid tot kinderen van 12 jaar.
In april 2003 kregen de onthaalouders een eigen 
statuut. Sindsdien zijn ze voor de sociale zekerheid 
niet meer afhankelijk van hun echtgenoot en zijn 
ze beschermd tegen de sterk schommelende 
vergoedingen die typisch zijn voor hun activiteit. 
Sinds kort, april 2014, zorgt het nieuwe decreet 
Kinderopvang opnieuw voor heel wat wijzigingen 
die vooral het professionalisme en de kwaliteit nog 
meer versterken.
Met 32 gedreven onthaalouders uit Koksijde, 
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen groeit en 
bloeit de dienst dus als nooit voorheen.

Onthaalouder Edith
Nog 5 onthaalouders zijn erbij van in het 
begin. Diensthoofd Nathalie Leleu en 
dienstverantwoordelijke Miet Loones interviewden 
voor Tij-dingen één van die vijf, onthaalouder Edith 
Note.

T-d: “Edith, je bent er al van bij de start bij. Nog 
steeds overtuigd van je toenmalige keuze?”
Edith: “Ik ben al 33 jaar onthaalouder. Ik 
startte in 1982 onder het zelfstandig statuut. 
Toen de gemeente in 1990 de dienst 
Onthaalouders oprichtte, vroeg de toenmalige 
dienstverantwoordelijke Frieda Dornez me of ik tot 
de dienst wilde toetreden. Dat deed ik, en ik heb 
het me nog geen seconde beklaagd. Positief is 
dat we vanaf toen altijd bij iemand terecht konden 
met vragen, om een probleem aan te kaarten of 
gewoon voor een babbel. We staan er niet alleen 
voor.”

T-d: “Wat is er zo bijzonder aan de job?”
Edith: “Het contact met kinderen die groeien. Ze 
komen bij je als baby en je ziet ze in korte tijd 
evolueren tot zelfstandige peuters. Dit groeiproces 
delen vind ik fantastisch. Het is ook praktisch 
dat je deze job thuis kan uitoefenen, in je eigen 
omgeving.”

T-d: “Wat vind je van de snelle evolutie die de job 
doormaakte?”
Edith: “Vroeger kon je starten zonder die hele 
papiermolen. Men sprak ook niet over ‘een job’. 
Voor kinderen zorgen was geen beroep, gewoon 
iets wat men erbij deed. In 1990 kregen we de 
naam onthaalouder. Met het nieuwe decreet 
worden we nu kinderbegeleider genoemd. Er 
wordt ook veel meer ingezet op kwaliteit. Dit houdt 
natuurlijk in dat we veel meer papieren moeten 
invullen. Nieuwe wetten, andere regels… Maar als 
dit ten goede komt van het kind, dan heb ik daar 
geen problemen mee.”

Mama Daisy
Ondertussen haalt mama Daisy haar dochtertje 
Celine op. Daisy is vol lof over de samenwerking: 
“Het is ons tweede kindje bij onthaalouder Edith en 
we zijn zeer tevreden. We kozen expliciet voor een 
onthaalouder omdat het er kleinschalig en huiselijk 
is. Er zijn minder kinderen dan in een crèche en je 
leert het gezin echt wel kennen. De samenwerking 
met Edith duurt nu al 4 jaar, de band is zeker 
familiair geworden wat wij als zeer positief ervaren.”

Info: dienstverantwoordelijken Nathalie Leleu en 
Miet Loones (Erfgoedhuis, Leopold II-laan 4  
in Oostduinkerke), 058 51 80 74, 
www.dvo.koksijde.be. Zitdag op 
dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.

Dienst Onthaalouders 25 jaar jong
De gemeentelijke dienst Onthaalouders bestaat 25 jaar! Vandaag telt deze dienst 32 onthaalouders die 
dagelijks zo’n 150 kinderen opvangen. Dat betekent uiteraard dat de onthaalouders onmisbaar zijn voor 
vele jonge gezinnen in onze gemeente.

Links onthaalouder Edith Note met op de schoot Amelie 
(blauw kleedje) en Maria (geel kleedje). Rechts mama 
Daisy met links grote zus Louise en Celine.



Levensloop wordt in essentie gedragen door teams 
van vrijwilligers, verenigingen, werkcollega’s enz. die 
al geruime tijd vòòr het slotweekend activiteiten 
organiseren om fondsen te verwerven, en die op 
30 en 31 mei een 24 uur durende collectieve 
sportieve prestatie leveren. Begin april waren 32 teams 
geregistreerd en werd al 19.829 euro ingezameld.

De lijst
Volgende teams zetten letterlijk en figuurlijk hun 
beste beetje voor. Ze komen niet alleen uit eigen 
gemeente, maar uit heel de regio, zelfs uit Oostende: 
Vriendenkring Personeel Koksijde & Politiezone 
Westkust / Pieko Bello Koksijde / De bende van 
d’Ostendsche Chris / Tennisclub Koksijde / De 
Blekkertrotters Koksijde / De Truwantjes Koksijde 
/ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende / De Vlaamse 
Strijdmakkers Koksijde / De Steiger Koksijde / 
Landelijke Gilde Bulskamp-De Moeren / WZC Ten 
Anker Nieuwpoort / De Ratjekootjes van Oud-
Veurne / Stad (jeugd- en sportdienst) en Sociaal 
Huis Nieuwpoort / Vriendenkring Stad- & OCMW-
personeel Veurne / Melshinkan Kendo / Beschutte 
Werkplaats Interwest Veurne / Vrienden der Blinden 
Koksijde / Buencamino-Caline Koksijde / Sint-
Bernardusteam De Panne / Sint-Anna Bulskamp / 
Easy Life Oostduinkerke / Hulp in Huis Veurne / KHAV 
Fidelia Oostduinkerke / AZSAV Chirurgie A&CO / 
College Veurne / De collega’s van Zeeman Veurne en 
Koksijde / Brandweerzone Westhoek-regio Westkust 
/ AZSAV Onco-team / WZC Dunecluze Koksijde / 
Vrije Zwemmers Nieuwpoort / Lourose Veurne / KBC 
Westkust

Activiteiten in mei
In mei staan nog volgende activiteiten op het 
programma.
* Foto-wandelzoektocht (8 km) van de Blekkertrotters 

in Koksijde tussen 1 en 9 mei. Toegankelijk met 
kinderwagen, vertrek en aankomst cafetaria 
zwembad Koksijde, deelname 7 euro. Bij aankomst 
pannenkoeken voor elke deelnemer, iedereen prijs, 
uitreiking op zaterdag 9 mei om 16 u. in de cafetaria 
van het zwembad.

* KVLV Steenkerke verkoopt op moederdag 10 mei 
ontbijtpakketten (7 euro/pakket). Bestellen kan tot  
3 mei op lindsey.samyn@telenet.be. Pakketten 
kunnen afgehaald worden bij cafetaria van het 
zwembad Koksijde tussen 7 en 9 uur.

* 24 uur durende zwemmarathon in het zwembad 
van Nieuwpoort, start op vrijdag 15 mei om  
18 u. Deelnemen kost 10 euro, toegang zwembad 
en versnapering inbegrepen. Org. Nieuwpoortse 
zwemclub.

* De Orde van de Paardenvisser organiseert op 
woensdag 13 mei om 19 u. een paëlla- en sangria-
avond in de cafetaria van het zwembad. Voor 20 
euro geniet u van een aperitief, paëlla en dessert. 
Inschrijven via levensloopkoksijde@hotmail.com

* Ribbetjes-avond op zaterdag 9 mei vanaf 18 u. 
op het voetbalplein in Veurne. Prijs 25 euro voor 
aperitief, ribbetjes à volonté en chocomousse. 
Inschrijven via 0476 65 56 54.

In het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt op de luchtmachtbasis de apotheose plaats van 
de 2de Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. Levensloop is een campagne van de Stichting tegen Kanker om 
geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en voor diverse vormen van hulp aan patiënten die 
door de ziekte getroffen zijn.

Zaterdag 30 en zondag 31 mei

Groot slotweekend van tweede editie
Levensloop Koksijde-Oostduinkerke

De organisatieploeg van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke, campagnepeter professor Alex Mottrie 
(met boek), burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Albert Serpieters, gemeenteraadsvoorzitter 
Luc Deltombe en Noël Paelinck.



Slotweekend 30/31 mei
* 24 uur rond - Op zaterdag 30 mei wordt op de 

luchtmachtbasis om 15 u. het startschot gegeven voor 
de grote apotheose met een eerste wandelronde van de 
vechters. Gedurende 24 uur zullen de teams minstens één 
deelnemer laten wandelen of lopen op het parcours, dus 
estafettegewijs tot zondag 31 mei om 15 u.

* Vechters - Tijdens Levensloop worden mensen die kanker 
overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes gezet. 
De organisatie voorziet een heus verwenpaleis. Zaterdag 
om 22 u. is er de indrukwekkende kaarsenceremonie die de 
mensen herdenkt die de strijd tegen kanker verloren, maar die 
anderzijds ook een hart onder de riem wil steken bij mensen 
die momenteel tegen kanker vechten.

 Bent u zelf een vechter of kent u zo iemand? Schrijf u in als 
vechter op Levensloop Koksijde-Oostduinkerke via www.
levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2015.

* Optredens - Op en rond de omloop is er ook 24 uur animatie 
met optredens van lokale artiesten die gratis optreden zoals 
o.m. de Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke, 
Dynamic Dance Crew, Fixxxer, Red Legs, Foute DJ’s, Jong El 
Fuerte Kids, A dagio en Maaike Vennes.

* Kinderen en varia - Ook voor de kinderen is er heel wat te 
doen, o.m. springkastelen, kinderboerderij, tennisinitiatie en 
veel meer! Autoliefhebbers kunnen er een ritje maken met 
een Ferrari of Porsche. Zelfs het Brugs Beertje, symbool van de 
stad en mascotte van Club Brugge, brengt een bezoekje aan 
Levensloop.

* Hapjes en drankjes – Op het domein zijn er diverse eet- en 
drankstandjes met o.a. kip aan ’t spit, braadworsten, frieten, 
cocktails enz. Zondagmorgen is er mogelijkheid om op het parcours te ontbijten.

* Eindcheque - Op zondag 31 mei eindigt Levensloop om 15 u. met een slotceremonie en de overhandiging 
van de eindcheque aan de Stichting tegen Kanker door een bekende Vlaming.

Wilt u ook Levensloop Koksijde-Oostduinkerke steunen? Kom dan op zaterdag 30 mei vanaf 15 u.  
tot zondag 31 mei (15 u.) naar de luchtmachtbasis. Gratis toegang.
Parking bij de Fluithoekweg. Wie minder goed te been is kan gebruik maken van de gratis shuttledienst 
tussen de parking en het event.

Info: www.levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2015

Op donderdag 9 april organiseerde het Sociaal 
Huis in c.c. CasinoKoksijde een voordracht 
over prostaatkanker door prof. dr. Alex Mottrie, 
peter van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke. 
Na de voordracht konden de vele aanwezigen 
smullen van wafeltjes, vers gebakken door 
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, Griet Van 
Waes echtgenote van burgemeester Marc 
Vanden Bussche, en schepen Dorine Geersens. 
De wafelverkoop bracht 600 euro op voor 
Levensloop.

Op donderdag 2 april pakte de Hotelschool ter Duinen uit met een spannende 
kelnerrun ten voordele van Levensloop. De leerlingen slaagden erin het wankel 
evenwicht met hun schenkbladen te bewaren en verzamelden aldus liefst  
3.164 euro voor het goeie doel!



Europese Dag van de Buren op 29 mei

Samen voor een warme buurt

BE-Alert: test alarmeringssysteem
voor snelle info in noodsituatie

Aldus werden in Koksijde op donderdag 2 april 517 sms’jes verzonden naar personen die zich voor dergelijke 
alarmering hadden laten registreren en werden ook 974 mondelinge berichten naar vaste telefoons 
verzonden. 

Het project wordt voortgezet. Vandaar deze nieuwe oproep om u in te schrijven (gratis) in het 
alarmeringssysteem via www.be-alert.be. Klik op de knop “inschrijven”. Eenmaal u de pincode hebt 

ontvangen, vult u vervolgens uw gegevens in en kiest u de manier 
waarop u wenst gealarmeerd te worden. De mogelijkheden zijn: 
spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon / SMS op uw 
mobiele telefoon / tekstboodschap via e-mail / tekstboodschap  
via fax.
Info of assistentie: dienst Communicatie, Onthaal & Protocol via 
058 53 30 30 of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Hoe vaak horen we niet dat er iemand al weken overleden in zijn huis 
heeft gelegen? Wat weten we eigenlijk nog van onze eigen buren? 
Kent u ze nog? Bent u wel eens bij ze langs geweest?
We sturen vluchtige e-mails de wereld rond, maar onze eigen buren 
kennen we nauwelijks. Echte waarden zijn nochtans: onverschilligheid 
en eenzaamheid tegengaan, praten met de buren, aandacht hebben 
en open staan voor anderen… Daar moet de samenleving voor gaan. 
Iedereen kan z’n steentje bijdragen tot een warme aangename buurt.

Samen voor een warme buurt
Binnen het project Samen Zorgen wenst het Sociaal Huis te starten met 
een nieuw initiatief: Samen voor een warme buurt. Bedoeling is dat 
het project gestalte krijgt dankzij vrijwilligers-contactpersonen per wijk. 
Hun belangrijkste taak is vereenzaamde senioren “detecteren” en dit 
melden aan het Sociaal Huis. Ook problemen van hulpbehoevenden 
kunnen gemeld worden, waarna Het Sociaal Huis voor de opvolging 
zorgt. Uiteraard kunnen de contactpersonen met een luisterend oor 
en een aangename babbel wat persoonlijke warmte bieden aan 
senioren-buurtbewoners die weinig sociaal contact hebben.

Oproep
Het Sociaal Huis richt dus een oproep tot warme mensen met een 
warm hart voor anderen! Als u het Sociaal Huis wilt helpen om 
dit nieuw initiatief Samen voor een warme buurt waar te maken 
en vrijwillig als contactpersoon in uw wijk op te treden (in alle 
deelgemeenten), contacteer dan vrijblijvend projectcoördinator 
Samen Zorgen katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19.

Naar aanleiding van de Europese Dag van de Buren, doet het Sociaal Huis een oproep aan alle inwoners 
om aandacht te hebben voor personen die zich in een situatie van vereenzaming bevinden of die hulp 
nodig hebben.

Ruim twee maanden geleden engageerde ons gemeentebestuur zich om scheep te gaan met BE-Alert, 
een alarmeringsproject van de FOD Binnenlandse Zaken om de bevolking die bij een noodsituatie 
betrokken is snel te verwittigen en duidelijk te informeren. Op 2 april vond in een aantal deelnemende 
gemeenten, waaronder ook Koksijde, een test plaats om de werking van het systeem te evalueren.

met de steun van



Vroege ochtendwandeling met Fair Trade ontbijt - 
Zaterdag 2 mei, Duinenhuis, 05.30 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. / 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

Kookworkshop vegetarische seizoenpizza’s - 
Donderdag 21 mei van 19 tot 22 u. / heerlijke pizza’s 
maken met seizoengroenten, variërende smaken 
en kleuren / o.l.v. Peter Vandermeersch van De 
Zonnekeuken uit Assebroek / voor beginners en 
ervaren deelnemers / 20 euro, volledige biologische 
en vegetarische maaltijd inbegrepen / breng een 
schort, mesje en snijplank mee / inschrijven vóór 
14 mei via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

1000-soortendag - Zaterdag 23 mei van 9 tot 12 u. 
/ Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan 
levensvormen op onze planeet. In Koksijde is de 
brede duinengordel een heuse schatkamer aan 
biodiversiteit. Tientallen soorten planten en dieren 
zijn zo sterk aangepast aan bodem en klimaat van 
onze kustduinen dat ze elders in Vlaanderen niet 
of nauwelijks voorkomen / exploratie van duizend 
soorten o.l.v. de kenners van Natuurpunt Westkust / 
basiskennis is aanbevolen / ideaal netwerkmoment 
onder kenners of om z’n terreinkennis bij te schaven 
/ gratis deelname / info: www.duinenhuis.koksijde.be 
en www.natuurpuntwestkust.be

Workshop Vlierbloesem - Dinsdag 26 mei van 19 u. tot 
21.30 u. / Voor de vlier moet je buigen werd destijds 
als wijze raad aan de jonge generatie meegegeven. 
Vlier was de dokter van de arme mensen om allerlei 
kwaaltjes te verhelpen en veel lekkers te maken / 
workshop met allerlei weetjes over het gebruik van 
de prachtige witte vlierschermen en omzetten van de 
kennis in de praktijk / o.l.v. herboriste en natuurgids 
Marjan Janssens / 7,5 euro / inschrijven 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
*Tip! Vlierbloesemwandeling op maandag 25 mei 
om 14 u. aan het infobord Hoge Blekker in de Zeelaan 
(info dienst Toerisme).

Leg in mei je ei in het Duinenhuis



Week van de Zee van 1 tot 3 mei

Plastic bekers horen niet thuis bij het pmd

Papierafval voorkomen

Op festivals, fuiven en sportevenementen worden vaak 
nog oude plastic wegwerpbekers gebruikt. Ze doen je 
bier of cola wat (f)lauwer smaken. Helaas worden ze in 
Vlaanderen niet gerecycleerd. Ze worden gemaakt uit 
een ander soort plastic dan de gekende plastic flessen 
en flacons. Dus horen ze niet thuis bij het pmd-afval. Om 
de pmd-fractie zo weinig mogelijk te vervuilen met die 
restfractie, werkte de technische dienst een origineel 
concept uit: onze “dranKorgels”….
Onze “dranKorgels” waarvan de orgelpijpen dienst doen 
als afvalbak voor plastic bekers, weten op een originele 
manier de aandacht van het publiek te trekken en 
houden zo de bekers uit het pmd-circuit.

“Nee” tegen ongeadresseerde reclame - Kleef een sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk op uw 
brievenbus. De sticker kunt u persoonlijk bekomen bij de dienst Mil&DO. Zo voorkomt u dat buren met de 
beste bedoelingen maar ongevraagd een sticker op uw bus kleven.
Raadpleeg telefoongidsen digitaal - Naast het gebruik van apps en de infolijn 1207 om een onbekend 
telefoonnummer op te zoeken, stelt de verdeler van 
de telefoongidsen nu ook e-books voor als handig 
alternatief. Een reden te meer om de papieren versie 
van deze telefoongidsen niet meer te ontvangen. 
Schrijf u vòòr 10 mei uit via de link onderaan de 
startpagina van www.goudengids.be en voorkom 
dat bij de volgende bedeling de papieren versie van 
goudengids.be en wittegids.be op uw adres bedeeld 
wordt.

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

Toerisme, demo garnaalkruien met de 
Spanjaardbank en natuurgids: leer meer over 
strand, zee en de buit van de garnaalkruiers, 
gevolgd door koken en uitdelen van de verse 
garnalen, gratis, 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 met een herborist. 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 Spanjaardbank en 
natuurgids: leer meer over strand, zee en de buit 

van de kruiers, gevolgd door koken en uitdelen 
van de verse garnalen, gratis, 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 
en geniet van het zicht op het dakterras van het 
Duinenhuis, gratis, stevige stapschoenen nodig, 
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

Containerpark
Veurnestraat 11 in Koksijde-Dorp. Openingsuren: 
dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 11.45 u. en van 
13 tot 16.45 u. Gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 
2 mei.



Maandelijks presenteert de dienst Mil&DO een recept uit de provinciale 
folder Afvalkuur. Er zijn heel wat eenvoudige trucjes om uw tuinafval sterk 
te beperken of zelfs helemaal weg te werken. Een afvalarme tuin betekent 
minder werk en meer tijd om van uw tuin te genieten.

Minder bemesten - Wees spaarzaam met meststoffen, ook voor uw 
gazon. Hoe sneller planten groeien, hoe meer werk en hoe meer afval. 
Bodemverbeteraars met humus zijn een slim alternatief: ze maken de 
bodem gezonder zonder te veel voedingsstoffen aan te brengen.
Winnen met minder gazon – Gras maaien is een snel terugkerende, 
soms vervelende klus. Vorm delen van uw gazon om tot een border 
met heesters en bodembedekkers of een natuurlijk bloemenperk. Dat 
geeft niet alleen meer kleur, maar ook minder werk. Kies planten die 
de bodem goed bedekken. Zo krijgt onkruid geen kans en hoeft u niet 
om de haverklap te wieden.
Creatief met hout - Bomen, struiken en vaste planten leiden tot 
snoeiwerk. Een deel van de takken kunt u na versnipperen kwijt op de 
composthoop. Houtsnippers kunt u gebruiken om te mulchen. Stevige 
takken komen van pas in de moestuin, of kinderen bouwen er een 
kamp mee. Een houtwal is ook mogelijk: leg alle takken, stengels, snippers, ... tussen twee stroken omheining 
en stapel maar. De houtwal vormt een natuurlijke scheiding in uw tuin. Vogels, nuttige insecten of egels 
vinden er snel een ideale schuilplaats.
Geef onkruid geen kans - Verwijder bij het voorbereiden van de bodem systematisch onkruidwortels. 
Breng na de aanplanting een bodembedekking aan van houtsnippers, herfstbladeren of een dun laagje 
gazonmaaisel (max. 3 cm) om het kiemen van onkruidzaden af te remmen. Verwijder tijdig onkruidplantjes 
die zich toch nog ontwikkelen.
Laat afgestorven bladeren liggen - Bladeren en andere resten van vaste planten die doorheen het jaar 
op de grond vallen, hoeft u niet meteen op te ruimen. Laat ze gewoon liggen. ‘s Zomers remmen ze het 
uitdrogen van de bodem en de ontwikkeling van onkruid. ‘s Winters beschermen ze de planten(wortels) 
tegen vorst, ijzige wind en striemende regen.
Composteer! - Breng onverteerde bladeren en stengels die u toch verwijdert, via uw compostvat terug in de 
kringloop. (Zie Tij-dingen april 2015).

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 8: een afvalarme tuin

Ongewenste beestjes op een gezondere 
manier vermijden: drie vliegen in één klap!
Lente! Planten bloeien, dieren zoemen. Vaak gegeerd en begeerd, soms ook vervelend. Met deze 
gemakkelijke tips weert u ongezonde en onveilige pesticiden. Zo beschermt u tegelijk uw gezondheid,  
die van uw gezin én de natuur… Drie vliegen in één klap!

Plakken blijven - Vliegen kunnen beestig lastig zijn, maar als ze op uw 
voedsel zitten, kunnen ze ook ziektes overbrengen. Zorg er gewoon voor 
dat ze niet binnen kunnen. Gebruik dus goede vliegenramen. Raakt er 
toch eentje door de mazen van het net? Dan is een vliegenvanger nog 
altijd één van de meest efficiënte middelen.
Slakken weten waarom! - Slakken eten graag planten. Evenwel niet alleen 
onkruid, maar ook uw bloemen en groenten… Om een echte ravage 
te vermijden of te beperken, kunt u gootjes met water plaatsen rond de 
zaailingen of “biervallen” plaatsen. Plaats ze niet té dicht bij de zaailingen. 
Graaf een potje in tot de bovenkant gelijk komt met het grondoppervlak. 
Vul het potje voor een derde met bier en bescherm het tegen de 
regen met een dakje. Zonder dakje wordt het bier verdund met water en verliest het ook voor slakken zijn 
aantrekkingskracht. Slakken hebben een voorkeur voor bruin bier.
Wereldkampioen vliegen vangen! - Veel insecten die overlast veroorzaken (vliegen, muggen,…) of die 
graag uw planten verorberen, kunt u aanpakken door uw tuin geschikter te maken voor vogels zoals de 
koolmees. Deze eet dagelijks de helft van zijn lichaamsgewicht aan insecten. Om meer vogels aan te 
trekken, kunt u bijvoorbeeld bes- of vruchtdragende bomen en struiken planten, of nestkastjes hangen.
Info over pesticiden en gezondheid op www.zonderisgezonder.be.



Sterrenjutters: 
voordracht over Ia Supernova

De Supernova Ia is de helderste soort supernova, hij straalt 
meer dan een miljard keer meer energie uit dan onze zon. 
Dit type ontstaat in nauwe dubbelstersystemen, waarin de 
ene ster een witte dwerg is, en de andere een rode reus 
(of een tweede witte dwerg). De witte dwerg kan van zijn 
begeleidende ster materie naar zich toetrekken. Men spreekt 
wel van “stellair kannibalisme”: de witte dwerg slorpt de 
buitenste lagen van de rode reus op.
Toegang 5 euro of 4 euro voor leden van De Sterrenjutters 
Koksijde, inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje 
inbegrepen). Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 
17. Organisatie i.s.m. met De Sterrenjutters afdeling Koksijde.
Sterrenkijkavond - De maandelijkse sterrenkijkavond vindt in 
mei plaats op donderdag 14 mei van 21.30 tot 23.30 u.

Professor astronoom Claude Doom, docent aan de Hogeschool Universiteit Brussel, 
geeft op vrijdag 5 juni om 19.30 u. in het Duinenhuis een voordracht over de 
Supernova type Ia, een soort ster.

Sportelen voor 50-plussers
Zumba gold - Elke dinsdag nog tot eind juni  
(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. 
(niet tijdens schoolvakanties) 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.

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.

Fitheidstest
Wilt u weten hoe het gesteld is met uw algemene conditie, dan kunt u zich laten testen door het Sportelteam 
van Bloso op woensdag 27 mei of op vrijdag 5 juni in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Op die twee 
dagen zijn er telkens twee sessies: van 9 tot 10.30 u. en van 10.30 tot 12 u. Volgende tests worden afgenomen:
-  7 lichaamsmetingen: lengte, gewicht, taille, BMI, lichaamsvetpercentage, skeletspiermassapercentage en 

bloeddruk
-  3 motorische tests: lenigheid, handknijpkracht, snelheid en coördinatie van de bovenste ledematen
-  1 uithoudingstest: BLOSO-wandeltest
Deelname 2 euro (verzekering in). Inschrijven bij de sportdienst.

Info en inschrijvingen: sportdienst: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be of www.sport.koksijde.be.



Kijk! Ik fiets!

Recreatief petanquetornooi

Wieleragenda

Minivoetbaltornooi 
voor lagere scholen

Bedenk een leuke naam voor het 
nieuwe openluchtzwembad

Moederdag

Kinderen vanaf het 2e kleuter die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, 
leren op een halve dag fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor geeft 
oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. Doel is dat 
alle kinderen op het einde van de sessie en met hun fietsdiploma op zak al 
fietsend op twee wielen naar huis rijden.
Deze les vindt plaats op woensdag 10 juni van 13.30 tot 16.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Elk kind brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes.
Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen. 
Inschrijven bij de sportdienst via 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be. Info: sportdienst@koksijde.be.

De sportdienst organiseert een recreatief petanquetornooi op donderdag 21 mei van 14 tot 18 u. in de 
Bolledroom, sportpark Oostduinkerke. Er wordt gespeeld met vaste tripletten over drie rondes. Ook wie niet bij 
een vereniging aangesloten is kan deelnemen. Gratis voor iedereen, inschrijven vóór dinsdag 12 mei 
bij de sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Criterium van de Westhoek - Voor jonge renners, op zaterdag 16 mei met start om 16 u. op de Dorpsplaats 
in Wulpen, org. Wielerclub Wulpen, Tommy Vanhoucke (0498 76 76 18)
Ploegentijdrit - Op maandag 25 mei om 15 u. aan de Dijk in Wulpen, org. De Hartige Dorst, Adelheid Hancke 
(0474 40 99 69)

De sportdienst organiseert naar jaarlijkse gewoonte 
minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het lager 
onderwijs uit Koksijde: de 3de graad kwam al aan bod 
in april, op woensdag 6 mei is het de beurt aan de 1ste 
graad en op woensdag 20 mei aan 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.

Op zondag 28 juni wordt het nieuwe openluchtzwembad bij het strand van 
Oostduinkerke feestelijk geopend. Het gemeentebestuur richt een oproep tot alle lezers 
van Tij-dingen om een mooie, leuke, typische naam voor het zwembad te bedenken. 
Een naam die klinkt als een plons ..!
Inzendingen tot 1 juni via communicatie@koksijde.be of  per brief aan Gemeente 
Koksijde, dienst Comop, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, of gewoon afgeven aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis. De bedenker van de winnende naam ontvangt een 
mooi geschenk, waaronder een zwemabonnement, en verwerft eeuwige roem!

Vier Moederdag in het Zwem- en Recreatiebad 
Hoge Blekker op zondag 10 mei.

DOE MEE
& 

WIN



Techniekacademie reikt diploma’s uit

Opendeur in De Muze

Niet enkel onderwijs maakt een student volwassen

Achttien jongens en meisjes uit het 

vijfde of zesde leerjaar maakten in 

het voorjaar twaalf weken lang kennis 

met de Techniekacademie. Van begin 

januari tot begin april bouwden zij 

periscopen, magnetische borden of 

voorgeprogrammeerde Lego-robotten. De 

workshops vonden plaats in jeugdhuis de 

PIT in het kader van een samenwerking 

tussen onze gemeente en hogeschool 

Vives uit Kortrijk. Op woensdag 1 april vond 

de diploma-uitreiking plaats. De ouders, 

broers en zussen mochten dit uiteraard 

bijwonen met een hapje en drankje. 

Schepen Lander Van Hove van Onderwijs 

reikte de diploma’s uit. Volgende kinderen 

(namen alfabetisch geordend) kregen een 

diploma: Ed Jay Baradas, Noor Cocquyt, 

Manu Cosma, Leander Counye, Arthur De 

Bruyne, Lukas Druwé, Ina Gheeraert, Wout 

Gravensteyn, Hannes Lamaire, Pros Leerman, 

Gauthier Moerman, Timo Stockman, Mattijn 

Tourlouse, Lucas Vandenbroucke, Mathijs 

Vandenbroucke, Lyza Veranneman, Ella 

Verbanck en Léon Vileyn.

Op zaterdag 16 mei houdt de Muze haar jaarlijkse 

opendeur. De muze is het muziekproject van de PIT 

met in het aanbod o.m. repetitieruimtes, workshops, 

optredens en muzieklessen.
Workshop doedelzak - Van 14 tot 16 u. 

kennismaking met dit magisch instrument. 

Muzikanten van Passchendaele 1917 Pipes en 

Drums komen je de knepen van het vak aanleren. 

Deelname 6 euro, inschrijven jeugddienst@koksijde.be

Receptie en toonmoment - Van 17 tot 19.30 u. 

treden enkele lesgevers en cursisten op, begeleid 

door een drankje en een hapje, aangeboden door 

de PIT.

Optredens - Drie groepen sluiten vanaf 20 u. de 

dag af: een lokale band en twee gevestigde 

namen.
• Miava (post-metal/stoner-rock): band uit 

Lichtervelde met goede live reputatie, website 

beta.vi.be/miava
• Kolos (stoner-funk): eind maart nog te zien op  

Jim TV, nu in de PIT, website beta.vi.be/kolos

• Stonemule (stoner/rock/metal: band die in de 

Muze repeteert, thuismatch wat hen alleen maar 

beter maakt, website beta.vi.be/stonemule

Meer info: www.depit.be

De overstap van het middelbaar onderwijs naar de unief is gigantisch. Niet alleen op onderwijsvlak, maar op de 

wijze van leven. Veel studenten slaan voor het eerst hun vleugels uit. Het studentenleven, zelf je dag indelen…, 

dan is het soms moeilijk om plots op de rem te staan als de examens eraan komen. En dat doet de slaagkansen 

natuurlijk dalen.
Studenten van 18 jaar zijn extreem jong en te onvolwassen om tegelijk met de grote druk en het zelfstandig leven 

om te gaan Onze maatschappij blinkt uit in hoge verwachtingen. Geef ze tijd om op eigen benen te staan, 

zonder al die druk op te leggen. Help je kind groeien naar deze volwassenheid.

Veel jongeren kiezen om het een jaartje rustig aan te doen voor ze de draad oppikken en verder studeren. Voor 

ouders is dit niet altijd gemakkelijk. Geld- en tijdverspilling? Tegen wil-en-dank studeren kan dat ook zijn…

Praat met uw zoon of dochter. Ontdek wat hij/zij wil. Het spaart u als ouder miserie uit en uw kind een tegenslag.

(Vrij naar een tekst van StampMedia, Maya Witters, december 2014)

De universiteit van Leuven verbiedt eerstejaarsstudenten met een extreem lage score om zich het volgende 

jaar opnieuw voor die richting in te schrijven. Is het normaal dat studenten in hun eerste jaar slecht 

scoren? Of niet?



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Guillaume Dekeerle
Veurne, 8 maart
zoon van Filip en van Stefanie 
Descamps uit Oostduinkerke

Samira Chadijeva
Veurne, 17 maart
dochter van Salman en van 
Isajeva Kamila uit Koksijde

Mila Nelisse
Veurne, 19 maart
dochter van Michael en van Audrey 
De Craemer uit Oostduinkerke

Ludwig Deneir
Oostende, 13 maart
zoon van Kurt en van Vanessa Frère 
uit Oostduinkerke

Olivia Breynart
Veurne, 30 maart
dochter van Ludovic en van Barbara 
Deboutte uit Koksijde

Mayky Türedi
Koksijde, 2 april
zoon van Jennifer Türedi uit Koksijde

HUWELIJKEN
Kenneth Coulier en Rita 
Gombeir, beiden uit Koksijde 
(7 maart)

Mathieu Lefere uit Koksijde en 
Ines Joye uit Leuven (14 maart)

Roland Pynebrouck uit Koksijde 
en Vera Mortelez uit Moeskroen 
(21 maart)

Mbaye Bassirou uit Middelkerke 
en Fatou Gaye uit Italië (25 maart)

OVERLIJDENS

Jean-Pierre De Meuter - 72 jaar
echtgenoot van Danielle 
Beeckmans (rechtzetting)

Eliane De Rycker - 91 jaar
weduwe van Robert De Cuman

Albert Gadeyne - 95 jaar
echtgenoot van Maria Vanlauwe

Guido Depue - 66 jaar

Raymond Simons - 77 jaar
echtgenoot van Anie Van Den 
Bossche

Julienne Huion - 72 jaar
weduwe van Eugène Van der 
Auwera

Marc Casier - 91 jaar
echtgenoot van Marie De Voldere

Alice Vermoote - 93 jaar
weduwe van Marcel Cuveele

Rosa Vancoillie - 90 jaar
echtgenote van Frans Denturck

Agnés Coupez - 89 jaar
weduwe van Marcel Coulier

Gaston De Meulemeester -  
92 jaar
echtgenoot van Godelieve Pollet

Léon De Schutter - 84 jaar
weduwnaar van Simonne Bauters

Yvette De Vlaminck - 60 jaar
echtgenote van Roger De Groef

Maria Feryn - 87 jaar
weduwe van Roger Nollet

Leonora Legrand - 93 jaar
echtgenote van Petrus Rosiers

Ludovicus Vanmeteren - 88 jaar
weduwnaar van Rosa Dereuddre

Louis Vieren - 87 jaar
echtgenoot van Elisa Coulier

Nelly Lefebvre - 90 jaar
echtgenote van Josef Debacker

Jacqueline De Moor - 83 jaar

Hugo Dietz - 74 jaar
echtgenoot van Irene Dietz

Jean Renault - 83 jaar
echtgenoot van Lea Deckx

Julien Seghers - 87 jaar
weduwnaar van Anna Vereecke

Antonius Vancauwenberghe - 
55 jaar
echtgenoot van Ingrid Van Sannen

Gilbert De Vlaminck - 84 jaar

Claude Bottequin - 74 jaar
weduwnaar van Monique Brenez

Thérèse Bero - 91 jaar
weduwe van Roger Legraive

Marie Hendrikcx - 91 jaar
weduwe van Philippe Werner

Sonja Christiaens - 64 jaar
echtgenote van Marcel 
Vandenberghe

André Calcoen - 86 jaar
echtgenoot van Godelieve Saubain

Hélène Wyns - 89 jaar
weduwe van Hendrik Walschap

Christiana Blockeel - 87 jaar
weduwe van Paul De Bom Van 
Driessche

Frank Crombez - 57 jaar

Eli Lanssens - 80 jaar
echtgenoot van Maria 
Vandermeulen

Flora Manteca - 91 jaar
weduwe van Georges Saubain

Herdenking Zouaven
Op pinkstermaandag 25 mei herdenkt Koksijde de 
8.000 Franse Zouaven die in de Westhoek hun leven 
lieten in WO I. Oudstrijders uit die wereldbrand zijn er 
niet meer. Vandaag worden zij vertegenwoordigd door 
de vaderlandslievende verenigingen en oudstrijders uit 
de Tweede Wereldoorlog van onze Westhoek en Noord-
Frankrijk.
De herdenking wordt opgeluisterd door de Zouaven 
van Walcourt. Om 10 u. is er bloemenhulde aan 
het Frans militair kerkhof in Koksijde-Dorp en 
om 11 u. bloemenhulde en toespraken aan het 
Zouavenmonument in Koksijde-Bad.
Om 11.30 u. optocht met de Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie van Koksijde van het Zouavenmonument via 
de Zeedijk naar het gemeentehuis in de Zeelaan, waar 
het defilé plaatsvindt.



Het kruim van de West-Vlaamse 
archivarissen blies op maandag 
16 maart verzamelen in Koksijde 
voor de 15de studiedag van het 
West-Vlaamse Archief Platform 
(WAP). In de voormiddag 
debatteerden ze met eminente sprekers over 
de vraag of de digitalisering het papieren 
archief zal doen verdwijnen. In de namiddag 
brachten ze een uitgebreid bezoek aan het 
abdijmuseum Ten Duinen. Het gezelschap 
opende ook de tentoonstelling Het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden in West-
Vlaamse archiefdocumenten, die in het 
gemeentehuis liep tot 11 april.

Oostduinkerkenaar Björn Beirens werd op zaterdag 28 maart door eerste schepen Jan Loones en collega’s 
de zilveren medaille en het diploma van het Carnegie Hero Fund overhandigd. Björn, die hoofdinspecteur 
is bij de politie van Oostende, redde op 25 januari 2012 met zijn collega Danny Vanbiervliet een 
42-jarige vrouw uit de branding van de zee in Raversijde. De schepenen prezen Björn voor zijn moed en 
heldhaftigheid en stelden hem als voorbeeld van dienstvaardige doortastendheid.

De leerlingen van de lagere afdeling van de vrije basisschool De Ark trokken op Wereldwaterdag “Walk 
for Water” met familie en vrienden naar de IWVA om drinkwater in te slaan. Met kruiken én een aantal 
pertinente vragen: waarom kopen wij nog al te vaak water in flessen? Waarom moeten miljoenen kinderen 
elders dagelijks gemiddeld zes kilometer wandelen om water te halen? Die afstand wordt er met de 
klimaatvermindering niet minder op. De Ark brengt een duidelijk signaal: mors niet met ons drinkbaar en 
lekker kraantjeswater, –weg met de plastic fles-, en stop de klimaatverandering.

De voorbije maand in woord en beeld



In de gemeentelijke openbare bibliotheek 
werd op dinsdag 24 maart de campagne 
Iemand het ei uit zijn gat vragen gestart. 
Dit project is een initiatief van de 
provincie West-Vlaanderen. Na opleiding 
zijn de bib-medewerkers voortaan ook 
informatiespecialisten. Hebt u een vraag 
maar geen antwoord? Weet u niet waar 
zoeken? Het bibteam staat klaar om met u 
op zoek te gaan naar alle mogelijke info om 
uw vraag te beantwoorden. West-Vlaams 
gedeputeerde Guido Decorte verklaarde de 
campagne voor geopend.

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 ongewone werken van 
Paul Delvaux: zijn wenskaarten. Met 
een unieke tekening probeerde 
Paul Delvaux 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. 
Kostbaarheid en betovering 
staan centraal op deze mooie 
tentoonstelling. Gratis toegang voor 
inwoners.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vermoote-Dekeuninck
De echtgenoten Gerard Vermoote (°Koksijde) en Maria Dekeuninck (°Veurne) traden zestig jaar geleden 
met elkaar in het huwelijk (Koksijde, 12 april 1955). Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden 
ze op zaterdag 11 april door het college van burgemeester en schepenen een hartelijke ontvangst in het 
gemeentehuis aangeboden. Gerard was onderofficier bij de luchtmacht, Maria was op diverse plaatsen 
conciërge en poetsvrouw. Met liefst 97.700 officiële wandelkilometers op z’n actief is Gerard de bekendste 
wandelaar van Vlaanderen. Maria was 22 jaar een echte danseres op kunstijs.



Programma Wulpenkermesse

Jort speelt (N)iets bijzonders

Zaterdag 16 mei
-  Wielerwedstrijd in het 

kader van het Criterium 
van de Westhoek, Grote 
Prijs Marcel Vanhoucke, 
inschrijving in d’Oede 
Pastorie, Dorpsplaats 22, 
start om 16 u.

Zaterdag 23 mei
- 19 u., opening van de 

kermis, verzameling 
aan Wielrijdersrust-Het 
dorstige hart, optocht 
met de Koninklijke 
Harmonie Vrienden 
van de Brandweer, 
volksdansgroep de 
Oud-IJslandvaarders en 
kindervolksdansgroep de 
Juttertjes naar d’Oede 
Pastorie, gratis een natje 
en een droogje

Zondag 24 mei
-  19 u., wedstrijd de beste Wulpse Schutter aan het 

kermisschietkraam op het Dorpsplein, 100 euro 
aan prijzen

-  19.30 u., optreden van accordeonist Marino Punk 
op het Dorpsplein

Maandag 25 mei
-  9.30 u., Dorpsplein, bedevaart naar Wulpenpitje, 

met dienst door kanunnik Jacques Debruyne,  
ord. pr. en oud-Veurnaar

-  15 u., ploegentijdrit, inschrijven in Wielrijdersrust-
Het dorstige hart, Dijk 33, info www.wielrijdersrust-
hetdorstigehart.be/ploegentijdrit

Zaterdag 30 mei
-  18 u., 27ste kermiswedstrijd in het peuren, 

Wulpenvaart, inschrijving in d’Oede Pastorie 
(Dorpsplaats 22) van 18 tot 19 u., wedstrijd van 
19.30 uur tot 22.45 u., inleg 3 euro, 4 trofeeën en 
wisselbeker, 250 euro prijzen, org. Gilbert Devroe 
en Roger Prinsier

Zaterdag 27 juni
-  Vlaams Kampioenschap Vlottenrace, start aan de 

Florizoonebrug, info www.tisten.be/vlottenrace/

Weekend 17-19 juli
-  Groot Landelijk Feest met veeprijskamp en 

humorfestival

Na een eerste voorstelling enkele jaren geleden waagt Jort Vandekerckhove uit 
Wulpen opnieuw de stap naar het podium. Hij doet dat met z’n show (N)iets 
bijzonders. Als jongeman met beperktheden is Jort “niet gewoon”. Maar wel zo 
“niet gewoon” dat hij weer zin heeft om het podium te bestijgen. En dat is dus 
eigenlijk (N)iets bijzonders, of is het dat eindelijk?
Jort gaat ervoor op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 en zaterdag 23 mei, telkens 
om 20.30 u. in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke. Bovendien ook op woensdag 
15 juli om 20 u. in de Spiegeltent op het Dorpsplein in Wulpen.
Kaarten kosten 9 euro, via 058 31 47 62 of 0496 55 66 51 of katherine.neys@
me.com. Na bevestiging storten op rek. nr. BE91 0635 7555 3676.



Koen De Graeve zet acteerwerk even on hold

Met argumenten kan je iedereen overtuigen

Ode aan de verbeeldingskracht

Hersteldienst voor gebroken dromen

Koen De Graeve: “Dit is voorlopig het laatste acteerwerk dat ik doe. Daarna 
ga ik opnieuw liedjes schrijven voor De Post en spelen we van de zomer op 
verschillende festivals voor Nederlandstalige muziek. Ik kies dus echt wel voor 
muziek. Ik krijg uiteraard nog aanbiedingen voor films en tv-reeksen, maar die 
belanden nu systematisch op de stapel van projecten on hold.”
Toch wil De Graeve niet gezegd hebben dat hij het nu heeft gehad met 
film. “Nee, ik heb altijd graag gefilmd. In het najaar zal ik nog in twee films 
opduiken. In Alles voor Lena, het debuut van Lukas Bossuyt, en in Winnipeg, 
de nieuwe van Geoffrey Enthoven.” (Het Nieuwsblad, februari 2015)
Na de voorstelling is er mogelijkheid tot nagesprek met de acteurs.
Tickets 16 euro of 12 euro voor <26 jaar. Bestellen via www.casinokoksijde.be 
of 058 53 29 99.

Nooit de zus gehad die je altijd wilde hebben? Geen probleem, 
komt in orde...
Je wil piloot worden, maar je bent slechtziend? Geen zorgen, 
meteen opgelost..!
Je wil je gestorven grootmoeder nog eens zeggen dat je haar 
appelflappen zo lekker vond, omdat je dat nooit hebt gedaan 
toen ze nog leefde? Ook daar valt een mouw aan te passen...
Op basis van alle gebroken dromen en onvervulde verlangens 
ontrolt zich live een unieke, -want telkens andere-, muzikale 
theatervoorstelling.
“Afgewisseld door liedjes, begeleid door elektronische orgel- 
en pianoklanken, nemen de acteurs en muzikanten de toeschouwer mee in een ontroerende en geestige 
voorstelling, die kind en volwassene weet te boeien. Improvisatie en vastgelegde scènes smelten mooi 
samen in een stuk dat door locatie en scenografie onze verbeelding prikkelt en ons geloof in magie even 
aanwakkert.” (Cobra.be, E. Van de Voorde)
Tickets: 12 euro of 9 euro voor <26 jaar via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Samen met kompaan Günther Lesage van het gezelschap Lazarus 
speelt acteur Koen De Graeve op vrijdag 15 mei om 20 u. in c.c. 
CasinoKoksijde het stuk Met argumenten kan je iedereen overtuigen waarin 
godsdienstfanatisme en wetenschap prominent aan bod komen. Evenwel 
niet zwaar op de maag want Lazarus behandelt elk onderwerp absurd en 
komisch. Niet te missen.

Kopergietery en Mambocito Mio brengen op zondag 17 mei om 15 u. in kapel Ster der Zee (Koninklijke 
Baan 266 in Koksijde) de muzikale voorstelling Gebroken Dromen. De voorstelling opereert als een 
hersteldienst voor gebroken illusies, onvervulde verlangens, en opgeborgen plannen.

Wie een ticket normaal tarief koopt voor 
Gebroken Dromen, krijgt er gratis een ticket 
voor kinderen (-13 jaar) bovenop. Knip 
onderstaande bon uit, vul hem in en breng 
hem mee als u uw ticket reserveert.

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

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

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

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

Voordeelactie



PLOPSA THEATER
PRESENTEERT

ARNO
European Peace Collectif
VRIJ 23 OKT 2015 // 20u30

NACHT VAN DE VLAAMSE 
TELEVISIESTERREN

DE ROMEO’S IN ‘T THEATER
Exclusieve voorstelling!

KUSTSCHLAGERFESTIVAL
Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

EEN PERFECT HUWELIJK 
De Komedie Compagnie!

ZA 18 APR 2015 VRIJ 18 SEPT 2015 // 20U30 9, 16, 23 & 30 SEPT 2015 ZA 21 NOV 2015 // 20U30

korting voor inwoners & tweedeverblijvers van De Panne, inwoners  
van Veurne & Koksijde en houders van een Plopsa-FunCard.25%

TICKETS & INFO: WWW.PLOPSATHEATER.BE & 070 345 999
Toerisme De Panne // Bibliotheek Veurne // Toerisme Koksijde // Onthaal Plopsaland De Panne

MENTTV VLAAMSE TOP 10
Met meer dan 30 topartiesten!

14 APR & 7 OKT 2015
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Agenda MEI

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

Wekelijkse markt
Elke vrijdag: 7-13 u.: Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke vrijdag: 13–17 u.: Oostduinkerke-Dorp, voor Erfgoedhuis Bachten de Kupe
Elke dinsdag: 8-13 u.: Oostduinkerke, Zeedijk

Film om 20 uur
Elke woensdag c.c. CasinoKoksijde

Activiteiten Duinenhuis
Zie blz 21

Activiteiten Week van de Zee
Zie blz 22

vrij 1 mei
14 u.
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad, 
Hannecartbos
Geleide knoppenwandeling in het 
Hannecartbos

14 - 18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
9de Middeleeuws theaterfestival

zat 2 mei
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

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

14 - 18 u.
Oostduinkerke, Navigo – Nationaal 
Visserijmuseum 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 

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Jonas Van Thielen – De leeuw van 
Vlaanderen, theater
VVK €12/ ADD €14
Info Koksijde: T 058 53 29 99, 
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be 

Zon 3 mei 
10 u.
Koksijde-Bad, Elisabethplein
Strand- en duinenwandeling op zoek naar 
het Duinenhuis
Gratis deelname, stevige stapschoenen 
aan te raden
Info Koksijde

Ma 4 mei 
9 u.
Koksijde, toerismekantoor
Eerste dag verkoop tickets Schlagerfestival 
(zondag 13 en maandag 14 september)
Toegang €50 - €45 voor leden vriendenkring 
en 60+

14 u.
Koksijde-Bad, tramhalte
Wandelclub De Genieters
Info: Alfonsine Van Belle,  T 0475 58 99 66
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde.  www.vlas.koksijde.be 

di 5 mei 
9.30 u.
Koksijde, Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk
Vertrek met privéwagens (carpooling)
Provinciale wandeldag te Torhout
Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5
Deelname: €18 (lunch + drank)
Org. Prov Comité Neos West-Vlaanderen

woe 6 mei 
Eerste reeks van 10 avondlijke fietstochten
Van begin mei tot september, fietstocht van 
± 25km
Vertrek om de 2 weken aan de 
Sint-Niklaaskerk om 19 u
6, 20 mei; 03, 17 juni; 01, 15, 29 juli; 12 aug; 
2, 16 sept.
Info: Katrien Vanhoucke, katrienvanhoucke@
skynet.be,  T 058 52 12 81
Org. Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen

14.30 u.
Leesclub
Info: Hedwig Donceel,  T 058 51 75 43
Org. Vl@s www.vlas.koksijde.be 

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Journal dansant  leerlingen Muwok

Do 7 mei 
19 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Journal dansant, leerlingen Muwok

vrij 8 mei 
10.45 u.
Koksijde-Dorp
Herdenking V-day plechtigheid Hegerplein

19.30 u.
’t Oud Schooltje, Kerkstraat
zomerquiz
Inschr.   zomerquiz@gmail.com 
Internaat De Steiger, 
pieterjegers@gmail.com 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Yves Peeters Group & guests
The Big easy revisited
www.yvespeeters.com  

Zat 9 mei 
8 - 15 u.
Oostduinkerke, Sunparks
Wandelweekend
Afstanden 2-5-7-12-15 en 20 km
Deelname €2, kinderen <12 j gratis
Inschrijven via taverne Sunparks
Stefaan.bailleur@aktivia.be 

10 - 16 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen
De toegang is gratis
Org. Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen

20 u.
Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
Concert “Moeders en dochters in 
harmonie” door Jokobeau & De Zingende 
Moeders
Toegang 8 euro, -26 j. 6 euro, tickets en info 
bij de koorleden of jokobeau@gmail.com 

zon 10 mei 
Oostduinkerke, Sunparks
Wandelweekend
Afstanden 2-5-7-12-15 en 20 km
Deelname €2, kinderen <12 j gratis
Inschrijven in taverne Sunparks
Stefaan.bailleur@aktivia.be 
ilse.dierick@groupepvcp.com

11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag – the monnaie wind 
quintet
www.monnaiewindquintet.be 

15 u & 17 u.
Koksijde-Bad, Onze-lieve-Vrouw-ter 
Duinenkerk
Internationaal Gregoriaans Festival van 
Watou – zie blz 7
www.festival.watou.be 



11 u.
Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
Concert “Moeders en dochters in 
harmonie” door Jokobeau & De Zingende 
Moeders
Info: zie id. item op 9 mei.

di 12 mei 
10 u.
Daguitstap met ‘da’s TOF’ aan Nieuwpoort: 
bezoek aan de vismijn
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org Vl@s – www.vlas.koksijde.be 

Woe 13 mei 
14.30 u.
Geleid bezoek aan bezoekerscentrum 
Westfront Nieuwpoort
Deelname (gids + inkom + drankje):  
€10 voor Vl@s-leden / €13 voor niet-leden
Org. Vlaamse Actieve senioren 
www.vlasoostduinkerke.be
info: freddy.bockastael@skynet.be
T 058 51 27 20

vrij 15 mei 
14.30 u.
Sint-Idesbald, Toerismekantoor, Zeedijk 26a
Erfgoedwandeling  Van Zeepanne-Baden 
tot Sint-Idesbald 
(€1 pp te betalen aan de gids) (Ndl. + Fr.)

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater met de nodige dosis filosofische 
humor Lazarus
zie blz. 31
www.lazarusvzw.be 

Zat 16 mei 
16 u.
Wulpen
Wielerwedstrijd Kriterium van de Westhoek
Grote prijs Marcel Vanhoucke
Inschrijving in d’Oede Pastorie
Zie blz. 30

10 u.
Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan, infobord
Geleide wandeling op zoek naar ezeltjes 
in de Houtsaegerduinen

14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Geleide wandeling ‘Kruid je gezond’ – 
met een lekkere kop soep
www.iwva.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Ode aan een blanke soul – Une soirée 
avec Claude François ‘69
Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be 

zon 17 mei 
7 - 14 u. 
Sporthal De Panne
Onthaal, start en aankomst Recreatieve 
toertocht MTB
Willy.vanbelleghem@ond.vlaanderen.be 
www.dunekeuntjes.be 

11 - 13 u.
Koksijde, centrum
El Fuerte

15 - 17 u.
Oostduinkerke, centrum
El Fuerte

15 u.
Sint-Idesbald, Ster der Zee
Kopergietery en Mambocito mio
Gebwww.kopergietery.be 
zie blz. 31

woe 20 mei 
14 u.
Veurne, Bakkerijmuseum
Bezoek
Org. Okra,  T 058 51 71 26
daniellajean@telenet.be 

14 u.
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Muzikaal moederfeest met accordeoniste 
Astrid
Toegang: (koffie en taart inbegrepen)
www.vlasoostduinkerke.be
Info: freddy.bockstael@skynet.be 
T 058 51 27 20

vrij 22 mei 
9.30 u.
Koksijde, Ster der zee
Garnaalkruiersdemonstratie 
De gernoarkruiers
Info: jean.lyncke@telenet.be 

16 u.
Kursaal Oostende
Russian Legends – optreden koor  
Rode Leger
Deelname: €32
Reserveren voor 22 april
Info: T 058 51 40 60
Org. Neos

17 - 21 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Familiepersoneelsborrel
Met animatie voor het hele gezin
Kaarten Sociaal Huis en Gemeentelijke 
Basisschool Koksijde
Ten voordele van Levensloop Koksijde 
op 30 en 31 mei

Zat 23 mei 2015
11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Bbq voor personen met verstandelijke 
beperking
Deelname €15 volwassenen, 
€10 voor kinderen
Insch. bij Mieke Quaghebeur voorzitter 
inclusie afd Westhoek -  T 058 51 57 97,
mieke.quaghebeur@telenet.be 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
de Doornpanne
Geleide wandeling supermarkt duinen 
– een superleuk spel rond kruiden en 
bessen
www.iwva.be 

14 u.
Koksijde-Dorp, ingang Engels Kerkhof, 
R. Vandammestraat
Bezoek aan het Engels olv Luc Vanacker, 
gids en historicus van de Eerste 
Wereldoorlog
Org. Gezinsbond Koksijde

19 u.
Wulpen
Opening kermis -  zie blz 30

zon 24 mei 
Pinksteren
Oostduinkerke, Golf ter Hille
Golf ter Hille triatlon
Aanmelden tussen 11-12 u in de Wave Club
14 u: Start Wave 1:  trio’s – Dames - 
Mindervaliden
14.10: start Wave 2  Profs + heren deel 1
14.20 u.: start Wave 3: Heren deel 2

11.20 u.
Oostduinkerke, Astridplein
Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers 
gevolgd door het koken van de garnalen 
op de Zeedijk

19.30 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Wedstrijd ‘de beste Wulpse schutter’
Om 19.30 u. Optreden Marino Punk

ma 25 mei 
Pinkstermaandag
9.30 u.
Wulpen
Bedevaart naar Willibrorduspitje
Zie blz 30

10 u.
Koksijde-Dorp
Zouavenherdenking
Zie blz 27



14 u.
Koksijde-Bad, Hoge Blekker, 
afspraak infobord Zeelaan
Geleide vlierbloesemwandeling 
in de Hoge Blekker (Ned)

15 u.
Wulpen
ploegentijdrit - zie blz 30

Di 26 mei 
8-13 u.
Oostduinkerke, Zeedijk
Wekelijkse markt

19.30 – 21 u.
Koksijde, Bibliotheek 
Workshop ‘Hoe ga ik om stress’ – zie blz 8

woe 27 mei 
14 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Lentefeest met goochelaar Koen Bossuyt
Info: Janine Jacuemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s, www.vlas.koksijde.be 

do 28 mei 
13 u.
Koksijde, Onze lieve vrouw ter Duinenkerk
Vertrek voor bezoek Taxidermist te 
Hertsberge
Deelname: leden: €10; niet-leden: €15
Reserveren voor 30 april, T 058 51 40 60
Org. Neos

14 - 16 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Brug, 
Ter Duinenlaan 134
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: Sociaal Huis, 
annesophie.dedeckker@sociaalhuis.be 

vrij 29 mei 

19.30 u.
Veurne, Zuidkapelweg 16, zaal Callicanes
Kritisch bilan van één jaar centrum-rechts 
in Vlaanderen
Lezing en debat met Rik Van Cauwelaert, 
journalist en columnist, voormalig 
hoofdredacteur van Knack
Org: Vlaamse volksbeweging (VVB) 
Bachten de Kupe
Info: vvbachtendekupe@icloud.com, 
T 0477 35 36 12
Leden:€5; niet-leden: €7

Zat 30 mei 
Vanaf 9 uur
Oostduinkerke, vlakte Tepelhoornstraat, 
Witte Burg
4de Vossenjacht – zoektocht te paard 
en met koets
Info: 0475 72 14 27, 0470 88 89 95, 
info@vossenjacht-terduinen.be 
www.vossenjacht-terduinen.be 

Koksijde, Basis
Levensloop
Zie blz 18-19

10 – 17 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
de Doornpanne
Workshop insecten – activiteit voor jong 
en oud
www.iwva.be 

14.30 u.
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum
Geleid bezoek met gids
Toegang:  leden gratis, niet-leden: €5
Info: Maurits De Picker, T 058 51 98 65 
depicker.maurits@skynet.be
Org. August Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke

18 u.
Wulpen, vaart
Peurwedstrijd om 19.30, inschrijving in 
d’oede pastorie vanaf 18 uur

Zon 31 mei 
Vanaf 9.30 uur
Oostduinkerke, vlakte Tepelhoornstraat, 
Witte Burg
4de Vossenjacht – zoektocht te paard 
en met koets 
1ste Nieuw – 2dehandsbeurs
Paarden- en ruitermateriaal, Tuigen & 
Koetsen, Paardententoonstelling 

15 u.
Hoefijzer-werpen
Info: 0475 72 14 27, 0470 88 89 95 
info@vossenjacht-terduinen.be 
www.vossenjacht-terduinen.be 

Koksijde, Basis
Levensloop
Zie blz 18-19

Zat 6 en zon 7 juni
13.30 - 18 u.
Opendeurweekend dierenasiel 
Ganzeweide, munitiedepot, 
Langeleedstraat

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

26/03 – 31/05
Oostduinkerke, Atr Gallery De Muelenaere & 
Lefevere, Polderstraat 76
Tentoonstelling ‘Jeroen van de Brug’, 
Denis De Mot
info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be 

28/03 – 30/10
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Getij-dingen03

Kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Jenny reynaert, 
brons – marmer.   lievino@lievino.be 

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

09/04 – 16/05
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery
Greet Ketelaers (BE) – Anne-Marie 
Guileman (Fr) – Rudi Pillen (BE)
www.yesartgallery.com 

22/05 – 03/01/2016
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Expo: Abdijen en strips, verhalen in beeld

24/05 – 15/09
Sint-Idesbald, strand
Cabin Art
Een openlucht-ku(n)sttentoonstelling 
georganiseerd door de Handelaarsbond 
van Sint-Idesbald, in samenwerking 
met de gemeente Koksijde Dienst 
Cultuur & Erfgoed en Yes Art Gallery. Het 
evenement start op 24 mei en loopt tot 
half september op de Zeedijk. Thema: 
grenzeloosheid
Met dit brede thema kiest Cabin Art 
bewust om letterlijk en figuurlijk in de 
buurt van Beaufort 2015 te blijven: ‘buiten 
de grenzen’
Iedereen kan deelnemen, van jong tot 
oud, van amateur tot beroepskunstenaar. 
Voorinschrijven echter vereist (max 35 
artiesten)de geselecteerde kunstenaars 
zullen hun werk rechtstreeks op de 
achterwand van de strandcabines 
kunnen maken. Meer info cabinart.
baaltje@gmail.com



www.koksijde.be

seizoenspresentatie
 donderdag

28 05 15

20u

opvallend
cultuurjaar?
→ check!
De brochure 15 - 16 is beschikbaar vanaf eind mei.
Verkoop van de abonnementen start op woensdag 10 juni.
Losse tickets vanaf maandag 22 juni.

cultuur
centrum
CASINOKOKSIJDE
Casinoplein 10/11
8670 Koksijde
tel +32 (0) 58 53 29 99
cultuurcentrum@koksijde.be

ticket
verkoop
INFO KOKSIJDE
Zeelaan 303
8670 Koksijde
tel +32 (0) 58 53 29 99
www.casinokoksijde.be

alle info 
casinokoksijde.be


