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Getijden maart
dag hoogwater laagwater

di 1 05.11 en 17.35 12.04
wo 2 06.02 en 18.39 00.17 en 13.07
do 3 07.23 en 20.11 01.42 en 14.23
vr 4 08.47 en 21.28 02.59 en 15.29
za 5 09.59 en 22.33 04.10 en 16.36
zo 6 10.57 en 23.22 05.22 en 17.43
ma 7 11.43 06.18 en 18.34
di 8 00.03 en 12.24 07.02 en 19.19
wo 9 00.43 en 13.05 07.45 en 20.02
do 10 01.24 en 13.47 08.27 en 20.45
vr 11 02.06 en 14.30 09.10 en 21.28
za 12 02.49 en 15.16 09.54 en 22.12
zo 13 03.35 en 16.04 10.38 en 22.56
ma 14 04.25 en 16.58 11.24 en 23.43
di 15 05.23 en 18.04 12.15
wo 16 06.32 en 19.14 00.38 en 13.14
do 17 07.46 en 20.31 01.46 en 14.25
vr 18 09.13 en 22.01 03.12 en 16.04
za 19 10.39 en 23.06 04.49 en 17.23
zo 20 11.33 en 23.50 05.48 en 15.13
ma 21 12.12 06.33 en 18.53
di 22 00.25 en 12.45 07.11 en 19.27
wo 23 00.56 en 13.16 07.45 en 19.59
do 24 01.28 en 13.49 08.18 en 20.29
vr 25 02.01 en 14.21 08.50 en 20.59
za 26 02.32 en 14.51 09.21 en 21.28
zo 27 04.01 en 16.17 10.50 en 22.57
ma 28 04.28 en 16.45 11.18 en 23.26
di 29 04.59 en 17.17 11.48 en 23.59
wo 30 05.36 en 17.57 12.24
do 31 06.23 en 18.50 00.39 en 13.16

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf zondag 27 maart in zomeruur.

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 2016) 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 2016”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u 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 kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

Merci Koksijde voor dit supertof 
projectje!! Samen met 
nog veel leuke werkjes van 
verschillende mensen !
#strandkabientje #fun #foodart 
#cabinart #cabinart2015
#sint idesbald #tbaaltje #koksijde 
#beachlife



Archief blijft groeien…
Het gemeentelijk archief mocht 
weer een schenking in bewaring 
nemen. Deze keer vanwege het 
echtpaar Hubert en Els Vannecke-
Christiaens die interessante 
archieven van vader-schoolhoofd 
Roger Vannecke aan het 
gemeentebestuur overmaakten. 
Het pak bevat o.m. het originele 
oorlogsdagboek van meester 
Marcel Dewaele. Waardevol voor de 
Koksijdse geschiedschrijving!

Drie maal grafiek van 
Delvaux
Het Paul Delvaux Museum in Sint-
Idesbald presenteert in 2016 drie 
opeenvolgende tentoonstellingen 
met het volledig grafisch oeuvre 
van Paul Delvaux. Het drieluik biedt 
inzicht in een uiterst vruchtbare 
productie over meer dan veertig 
jaar. Drie hoogtepunten vol 
verrassingen gespreid over het hele 
jaar. Van 19 maart tot 8 januari 2017.

Manou in Kenia…
Manou Ballyn uit Koksijde, 
laatstejaarsstudente Sociaal Werk, 
heeft een groot hart. In de zomer 
van 2014 vertrok ze voor het eerst 
naar Kenia, waar ze les gaf aan 
wees- en straatkinderen in een klein 
dorpje. Momenteel loopt ze stage in 
een vluchthuis voor meisjes tussen 
10 en 25 jaar die het slachtoffer 
werden van onvoorstelbaar leed. 
Lees Manou’s verhaal.

Koksijde Kids & Clics
Kleine en grote kinderen kennen 
het speelcircus Koksijde Kids dat al 
lange tijd een paar keer per jaar z’n 
tenten in Koksijde en Oostduinkerke 
opslaat. Het spektakel is er opnieuw 
op zaterdag 2 en zondag 3 april, 
maar met een extraatje: een 
voorsmaakje van Koksijde Clics, 
de bekende wereld van klikkende 
bouwblokjes! Voor het grote 
K-Clicsfestival in de komende zomer.
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Snippers uit de raad van 18 januari
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 wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven 
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

Mobiel podium – Het huidige mobiel podium liep bij een recente activiteit 
onherstelbare stormschade op. Vervanging tegen de komende zomerperiode 
is absoluut noodzakelijk gezien het veelvuldig gebruik van het podium. Raming 
85.000 euro. Unaniem.
Ten Bogaerde –  Meerderheid tegen minderheid is het lastenboek goedgekeurd 
voor de omgevingswerken bij de grote schuur van Ten Bogaerde die momenteel tot 
kunstencentrum omgebouwd wordt. De opening van het nieuwe centrum is voorzien 
voor juni. Ook de omgevingswerken zouden dan min of meer afgewerkt moeten zijn.  
Ze omvatten terreinaanleg, betonwerken, balustrades en verdichting. Raming 387.029 euro.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

Nieuwe straatnaam: 
Admiraal Ronarc’h-pad

Arnold blijft in NAVIGO

Naast bakkerij Vandamme, Dorpsstraat in Oostduinkerke, loopt 
een pad (eerst kasseien, verder kiezel) zuidelijk en oostelijk langs 
het Nationaal Visserijmuseum tot achter het Estaminet In de 
Peerdevisscher. Dit pad geeft ook ontsluiting aan de achterzijde 
van een aantal woningen in de Dorpsstraat en Schoolstraat. De 
parkeerdruk zal er binnenkort groter worden door het bouwen van 
23 sociale appartementen waarvan de bijhorende garages ook via 
het pad ontsloten zullen worden. Om al die redenen is het pad-
zonder-naam thans in het openbaar domein opgenomen. In zitting 
van 18 januari keurde de gemeenteraad het rooilijnplan goed.
Omdat het pad nu tot het openbaar domein behoort, moet het 

ook een naam krijgen. De raad ging unaniem akkoord met het college-voorstel Admiraal Ronarc’h-pad.
Admiraal Pierre-Alexis Ronarc’h werd geboren op 22 november 1865 in Quimper (Bretagne). In WO I 
speelde hij als bevelhebber van de marinefuseliers een belangrijke rol in de IJzerslag. Bij die slag zette 
het Belgische leger 75.000 soldaten in, die in Diksmuide door de marinefuseliers van Ronarc’h bijgestaan 
werden. De admiraal had zijn hoofdkwartier in het Rozenhof op de hoek Guldenzandstraat-Leopold II-laan 
in Oostduinkerke. Hij was ook de eerste die in Oostduinkerke naar grondwater boorde waardoor hij als 
grondlegger van de IWVA kan beschouwd worden. Hij overleed in Parijs op 1 april 1940.

Pieter Vanden Daele (°1971) is afkomstig van Oudenaarde waar hij 
ook leeft en werkt. Zijn bronzen sculpturen van verschillende soorten 
vissen worden in heel Europa. geëxposeerd Sinds zijn jeugd was 
Pieter Vanden Daele gefascineerd door de onderwaterwereld en 
zijn wonderlijke fauna. Een aantal jaren terug werden zijn passies 
verenigd toen hij begon met de creatie van bronzen sculpturen 
van diverse vissen, meestal karpers. De originele modellen komen 
voort uit organische materialen zoals bladeren, hout, leer, enz.  
De vissen van Pieter Vanden Daele leven voor eeuwig gevangen in 
brons, zoals de natuur prehistorische vissen in fossielen kon vangen. 
Het kunstwerk blijft op zijn huidige plaats staan. De prijs van het 
werk bedraagt 7.000 euro.

Het Admiraal Ronarc’h-pad.

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 januari eenparig de 
aankoop goedgekeurd van het bronzen kunstwerk Arnold van 
Pieter Vanden Daele dat al enige tijd in het bezoekerscentrum van 
het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke staat.  
Arnold is een vis van 65 cm breed en 67 cm hoog.

Het kunstwerk Arnold van Pieter Vanden 
Daele uit Oudenaarde.



De burgemeester aan het woord
Hoera! Op 1 maart begint de weerkundige lente. Maart komt van Martius dat verwijst naar de Romeinse 
oorlogsgod Mars die tegelijk ook god van de natuur was. Toch staat maart eigenlijk niet op een goed 
blaadje: de winter is nog niet echt weg, de lente nog niet terug. De zon herwint aan kracht, maar een flinke 
sneeuwvlaag is niet uitgesloten. Warrig weerbeeld… Evenwel niet op bestuursvlak. In zijn maandwoordje 
kiest de burgemeester wel voor duidelijkheid.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De 
veiligheid blijft voor alles onze grootste prioriteit!”

T-d: “Naar aanleiding van perscommentaren stelt 
onze Waalse jumelagegemeente zich vragen over 
het door ons gevoerde asielbeleid?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “In een 
schrijven van 9 februari aan het gemeentebestuur 
van Wanze hebben we een duidelijk antwoord 
op die vragen geformuleerd. Eerst en vooral wil ik 
onderstrepen dat veiligheid voor alles onze grootste 
prioriteit is. De enige betrouwbare leidraad van 
het gemeentelijk beleid ter zake zijn de officiële 
persnota’s van de gemeente, en niet de opgeblazen 
commentaren vanuit een bepaalde hoek. Er is 
geen dolgedraaide politiescreening, er is geen 
zwembadverbod, enz.”

T-d: “Wilt u de opvangvoorzieningen nog even 
oplijsten?”
Burgemeester: “Een 100-tal minderjarige asielzoekers 
geniet een passende schoolopleiding met 
taalbad, verspreid over de verschillende scholen 
en onderwijsnetten. De gemeente zorgt op zijn 
kosten voor busvervoer. Koksijde zorgt voor een 
internetverbinding voor het asielcentrum. We maken 
met de buurgemeenten werk voor het aanwerven 
van een integratieambtenaar. We stappen met 
de provincie in in een begeleidingstraject van 
asielzoekers. Vele Koksijdse vrijwilligers helpen mee 
in het asielcentrum. Er is de reguliere werking van 
de maatschappelijke werkers van het OCMW. Onze 
dienst Burgerzaken zorgt op een professionele wijze 
voor de in en uitschrijving van de vluchteling.”

T-d: “Eigenlijk heeft de overheid onze 
veiligheidseisen gevolgd?”
Burgemeester: “Dat is zo. Wij hebben van in het 
begin aangedrongen op een veiligheidsprotocol 
met het asielcentrum dat thans standaard wordt 
toegepast voor alle centra en dat trouwens opgelegd 
is door de regering en verdergaat dan wat wij 
oorspronkelijk gevraagd hadden. Na de aanslagen 
in Parijs is het belang van een dergelijk protocol nog 
duidelijker geworden. Niettemin ziet onze politie met 
lede ogen de exponentiële toestroom van illegale 
transmigranten op de kustroute aan. Wij willen ten alle 
prijze een Calaisbis vermijden. Anderzijds blijft Koksijde 
er wel van overtuigd dat de regering eenzijdig een 
asielcentrum ingeplant heeft op een ongelukkige 
locatie in een operationele luchtmachtbasis met 
helikopters en wapens, gelegen op de smokkelroute 
van de transmigranten van Calais. De gemeente 
blijft vragen om het asielcentrum zo vlug mogelijk 
op te doeken, alleszins tegen het seizoen zodat de 
politie de handen vrij heeft om zich te concentreren 
op de veiligheid van de inwoners en de talrijke 
toeristen. Ondertussen is de zone Calais-Zeebrugge 
een Europees dossier geworden dat Engeland, 

Frankrijk, België en Nederland aanbelangt en ver 
de draagkracht van de betrokken besturen en 
politiezones te boven gaat.”

T-d: “Iets anders, ons gemeentelijk archief ontvangt 
de voorbije tijd nogal wat schenkingen?”
Burgemeester: “Ja, ik meen dat ons archief een goeie 
faam heeft op het vlak van bewaring van interessante 
documenten uit het verleden. Dat hebben we ook 
bewezen door overname van het groot archief van 
de heemkundige kring Bachten de Kupe. De inzet en 
kennis van onze archiefmedewerkers staan borg voor 
geconsolideerd behoud van al die merkwaardige 
getuigenissen in woord en beeld. Zonder twijfel liggen 
de Koksijdse zolders nog vol met merkwaardige 
stukken. Door een schenking aan ons archief kunnen 
de schenkers ervan op aan dat dit erfgoed nooit zal 
verdwijnen. Ofwel wordt alles digitaal gekopieerd met 
teruggave van de oorspronkelijke archivalia. Doen, 
zou ik zeggen. Geschiedenis is belangrijk!”

T-d: “In Het Nieuwsblad scoorden we goed in het 
tevredenheidsonderzoek bij de burger na drie jaar 
legislatuur?”
Burgemeester: “Dat stemt ons erg gelukkig. Uiteraard 
is dat ook een bloempje voor onze organisatie, onze 
personeelsleden, medewerkers. We zullen zeker als 
een hecht team op dit elan voortdoen!”



Staatssecretaris Bart Tommelein voor 
Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy 
en Noordzee komt op maandagavond 14 
maart om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde spreken 
over de steunmaatregelen van de Vlaamse 
regering om de horecasector meer zuurstof 
te geven. Zo bevoorbeeld over de flexi-jobs 
en de blackbox. Na zijn toelichting is er 
uiteraard mogelijkheid om vragen te stellen. 
Elke belangstellende is welkom, al dan niet 
uitbater of consument. Deuren open om 
19.30 u. Gratis toegang.
Org. gemeentelijke cel Lokale Economie  
i.s.m. Horeca Koksijde
Info: economie@koksijde.be, 058 53 30 41

Horeca roadshow met
staatssecretaris Bart Tommelein

Bevolkingscijfer 1 januari 2016:
daling met 132 personen
Per 1 januari 2016 telde de gemeente Koksijde 22.050 inwoners. 
Ten overstaan van 1 januari 2015 betekent dat een daling van  
132 personen of 0,59%.

In de loop van 2015 kwamen 1.277 nieuwe inwoners zich in de 
gemeente vestigen terwijl er daarentegen 1.224 de gemeente 
verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 53 personen.
Zoals ook vorige jaren het geval is er ook in 2015 geen 
geboorteoverschot. Er werden nl. 97 nieuwgeboren meisjes 
en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl 
daartegenover 282 vrouwen en mannen stierven. Dit betekent een 
natuurlijk verlies van 185 personen. Het positief migratiesaldo (+ 53) 
en het natuurlijk verlies (-185) zorgen samen voor de daling van 
132 personen in 2015.

De voorbije 26 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:
1990 + 433  1997 + 82  2004 + 123   2011 + 182
1991 + 392  1998 + 131  2005 + 218  2012 + 105
1992 + 509  1999 + 113  2006 + 124  2013 - 37
1993 + 207  2000 + 229  2007 + 94  2014 - 42
1994 + 107  2001 + 278  2008 + 85  2015 -132
1995 + 248  2002 + 262  2009 + 211
1996 + 182  2003 + 398  2010 + 105

Het gemiddelde over de laatste 26 jaren is +184 personen per jaar.

De indeling naar de verschillende woonkernen geeft volgende cijfers op 31 december 2015:
Koksijde-Dorp: 3.288 personen (1.613 mannen en 1.675 vrouwen)
Koksijde-Bad: 5.970 personen (2.913 mannen en 3.057 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.464 (1.680 mannen en 1.784 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.847 (4.375 mannen en 4.472 vrouwen)
Wulpen: 487 481 (263 mannen en 218 vrouwen)
Totaal: 22.050 personen (10.844 mannen en 11.206 vrouwen)
Koksijde heeft hiermee de oudste bevolking van het land met een gemiddelde leeftijd van 52,36 jaar.

In 2015 werden 97 nieuwe kindjes in het 
Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven.



Gemeente ontvangt belangrijk
archief van familie Vannecke
Het gemeentelijk archief ontvangt regelmatig 
interessante schenkingen. Dit was op  
21 januari opnieuw het geval dankzij de gift 
van Hubert Vannecke en echtgenote die het 
archief van vader Roger, telg uit de bekende 
“schoolmeesterfamilie” aan de gemeente 
overmaakten.

Roger Vannecke zag het levenslicht in 
Koksijde op 14 november 1920 als zoon van 
hoofdonderwijzer Josephus Vannecke en 
Louisa Denhaene.
Op de vooravond van WO II telde de 
gemeenteschool een 120-tal leerlingen voor 
drie onderwijzers. Schoolhoofd Jozef Vannecke 
vroeg toen aan het gemeentebestuur om 
een vierde onderwijzer te willen aanstellen. Zo 
gebeurde ook: Roger, zoon van Jozef, ging op 
1 februari 1940 aan de slag in het eerste en 
tweede leerjaar van de jongensschool. Het 
schoolteam bestond toen uit: Roger Vannecke 
in de eerste graad, Maurice Vanderbeke in 
de tweede graad, Marcel Dewaele in de derde 
graad en schoolhoofd Jozef Vannecke in de 
vierde graad.

In oorlogstijd
Tijdens de oorlog werden de klassen in de 
gemeenteschool opgeëist om er slaaplokalen 
in te plaatsen. In die tijd werd meester Jozef 
Vannecke gemeentesecretaris en ontfermde 
Roger zich in het gemeentehuis over de 
bevoorradingsdienst. Op 12 juni 1940 werden 
de scholen weer geopend. In 1943 was het in 
het dorp te gevaarlijk geworden wegens de 
nabijheid van het vliegveld en het militaire 
kamp vlak tegenover de gemeentelijke 
jongensschool. Daarom werden enkele klassen 
verplaatst naar Koksijde-Bad, in het Japans 
Kwartier en pension Theresia.

Bedrijvig schoolhoofd
Na de pensionering van vader Jozef op  
1 september 1949 volgde zoon Roger hem 
op als schoolhoofd. Op 27 december van dat 
jaar huwde Roger met Adriana Matsaert uit 
Wulveringem.
Roger Vannecke nam nog veel ander verdienstelijk maatschappelijk werk op zich. Hij was o.a. organist in de 
Sint-Pieterskerk, voorzitter van het Davidsfonds Koksijde, stichter-voorzitter van de IJslandvaarders en secretaris-
voorzitter van de plaatselijke muziekschool. Op 31 juni 1978 ging directeur Roger Vannecke met pensioen. Hij 
overleed op 14 december 1999, zijn echtgenote Adriana Matsaert op 7 februari 1983.

Mooie stukken
De schenking bevat heel wat interessant materiaal: documenten over de Sint-Pietersparochie, gegevens 
over de geschiedenis van Koksijde, feestprogramma’s bij de installatie van verschillende burgemeesters, 
inschrijvingsregisters van de gemeenteschool van de jaren 1893 tot 1905, de biografie van Carolus Vannecke, 
het handgemaakte kampblad van de kajotters uit de jaren ’40, het originele oorlogsdagboek van Marcel 
Dewaele, een schoolregister van de jaren 1891 tot 1962, enz. Al bij al een zeer waardevolle archivalische 
aanwinst voor de Koksijdse geschiedschrijving!

De h. en mevr. Hubert Vannecke-Els Christiaens schonken het 
archief van vader-schoolhoofd Roger aan het gemeentelijk 
archief tot grote tevredenheid van burgemeester Marc 
Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en 
archivaris Caroline Beele.

Enkele mooie stukken uit het fonds Vannecke.
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Jeugdboekenweek: weg van de stad

Boekenweek 2016: 
ontdek Duitsland

Tijdelijke sluiting bib

Boeken-
verkoop

Wuk, wiene, wadde?

Van 5 tot 20 maart vindt ook in onze gemeentelijke bibliotheek de Jeugdboekenweek plaats.  
Thema deze keer is: weg van de stad. De slogan heeft een dubbele betekenis: ik hou van de stad  
én ik ga liever weg van de stad…

Wil je in de stad wonen of op het platteland? Of tussenin? In België? Europa? Of 
aan de andere kant van de wereld? De themaweek denkt na over steden, dorpen 
en landen, over samenleven met mensen uit alle windstreken. In de bib vind je 
leuke ideetjes hoe het leven is in de stad of op het platteland. Ga mee met boer 
Boris naar de markt, met kabouter Korsakov de metro verkennen of met Boese 
op fietstocht door de stad en langs grachten. Ontdek de vele buren van Koos 
Meiderts, ga mee op zoek met Vosje naar een leuke plek om te wonen of kijk in 
“Hut Hok Huis” naar verrassende gebouwen.
Er staat nog meer op het programma. Met de klas kan je luisteren naar Moniek 
Vermeulen, Ann Lootens, Kris Kowlier, Guy Didelez en Greet Pauwelijn.
Op www.jeugdboekenweekindebib.be vind je ook een leuk onlinespel dat je 
alleen of met de klas kan spelen. Van 29 februari tot eind maart worden aan de 
hand van een filmpje opdrachten gegeven.
Wie het liever rustig houdt kan op z’n gemak liggen lezen in het mini-huisje dat de 
leerlingen van WAK ineenknutselden.

De 81ste editie van de Boekenweek, van 
12 tot en 20 maart, focust op Duitsland. 
Onder het motto Was ich noch zu 
sagen hätte wordt in de bib het beste 
van ons buurland belicht. Duitsland, 
het land van Bach, Berlijn en Bratwurst, 
van Goethe, Brecht, en Mann. Van 

diepgeworteld voetbalsentiment, van WO I en II. Veel prachtige 
Duitse literatuur betreft de oorlogsjaren, zoals De blikken trommel van 
Günter Grass, Duitse Les van Siegfried Lenz of recenter De voorlezer 
van Bernhard Schlink. Maar onze grote buur biedt nog zoveel meer 
onderwerpen om over te praten, te lezen en te schrijven…

Wegens herinrichting van de boekenafdeling is de bib gesloten van maandag 11 april 
tot en met vrijdag 22 april. In die dagen kan je dus geen materialen lenen. Tip, ontleen 
voldoende materialen op voorhand. Die krijgen automatisch een extra uitleentermijn 
tot 2 mei. Je kan tijdens de sluitingsperiode de materialen inleveren in de daarvoor 
voorziene box in de hall van de bib, van 10 tot 12 en van 15 tot 16.30 u. Vanaf 
zaterdag 23 april kan iedereen de vernieuwde bibliotheek ontdekken.

Op zaterdag 26 en dinsdag 
29 maart is er grote 
boekenverkoop in de Willem 
Elsschotzaal (1ste verdieping) 
van de bib. Boeken, cd’s, 
dvd’s, enz. worden er aan 
democratische prijzen 
aangeboden. Op zaterdag van 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot  
17 u., op dinsdag van 10 tot  
12 u. en van 16 tot 19 u.

Dialecten zijn in! Onze bib springt mee op de kar en plaatst in maart het dialect in de schijnwerpers. De 
laatste maanden is het West-Vlaams nooit uit de actualiteit. Televisieseries als Eigen kweek en Bevergem 
waren immens populair. Je vindt de dvd’s zeker in de bib.
Helaas, Unesco waarschuwde dat het dialect met uitsterven bedreigd is. Leer onze typische streektaal 
kennen met het boek Het dialect van Bachten de Kupe van Siegfried Debaeke of maak kennis met het 
Brussels dialect in het boek Brussels van Sera de Vriendt. Luister ook eens naar de liedjes van het Zesde 
Metaal in het West-Vlaams, op cd te ontlenen in de bib.



Paas- en 
lenteverhalen
In de paasvakantie komt 
Ingrid Vincent in de bib leuke 
en verrassende paas- en 
lenteverhalen voorlezen voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Op donderdag 31 maart en 
dinsdag 5 april, telkens om 
10.30 u.

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum meert
aan in POP-UP-museum STOER in Oostende
Samen met De Grote Post in Oostende gaat het NAVIGO-
museum Oostduinkerke op zoek naar de roots van de visserij 
en het DNA van de visser. In het POP-UP museum STOER in de 
Grote Post word je in de tijd teruggeflitst. Neem plaats aan de 
authentieke schoolbanken en waan je een scheepsjongen in 
opleiding. Neem zelf de oude schriften ter hand en ontdek de 
verhalen van de vissersjongens.

Het POP-UP museum STOER wil de bezoeker prikkelen, inspireren 
en uitdagen om die stoere associatie in vraag te stellen. 
Mythen doorbreken, clichés vermijden en de echte verhalen 
brengen, op een wel zeer tastbare manier. Dit project kadert 
in het maritiem traject ZILT van De Grote Post in samenwerking 
met het Koninklijk Werk Ibis.

STOER praktisch
-  Atelier +3 (3de verdieping) in de Grote Post, Hendrik 

Serruyslaan 18A in Oostende. Gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer, de tentoonstelling is toegankelijk met een 
lift.

-  Begon op 13 januari, loopt nog tot 31 mei. Gesloten op 
maandag en dinsdag, alle andere dagen open van  
13 tot 17 u.

-  Gratis toegang.

Jouw STOER-object in NAVIGO?
Het POP-UP museum is de voorbode van de zomerexpo STOER 
in het NAVIGO-museum in Oostduinkerke.
Wat is stoer? Breedgeschouderde en moedige vissers zijn zeker 
stoer. Ook hun vrouwen, die in hun eentje het hele huishouden 
draaiende hielden. En de kinderen? Die gingen vanaf hun 
10 jaar mee op zee. Maar stoer is meer dan het stereotype…
Heb je al dan niet stoere objecten die iets met visserij te maken 
hebben? Vind je dat de wereld ze moet zien? Dan kunnen 
ze een plekje vinden in het POP-UP museum of het NAVIGO-
museum! Toon je object aan de NAVIGO-medewerkers, na 
afspraak via 058 51 24 68 of kaat.vandoorne@koksijde.be.

Cursussen in de bib
Cursus iPad -  Basistechnieken voor dagelijks gebruik (eigen iPad 
meebrengen). Op maandag 4 en dinsdag 5 april van 9.30 tot 12 u. 
Prijs: 10 euro.
Cursus Picasa - Foto’s ordenen en bewerken met Picasa (eigen laptop 
meebrengen). Op zaterdagen 23 en 30 april en 7 mei, van 14 tot 
16.30 u. Prijs 15 euro.

Voor de cursussen in de bib geldt persoonlijk inschrijven vanaf 
woensdag 2 maart aan de balie. Je moet lid zijn van de bib om te 
kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Je betaalt met 
de automaat (geen biljetten hoger dan 10 euro). Meer info over het 
cursusaanbod op www.bibliotheek.koksijde.be.
Vragen over computers, tablets, smartphones, etc? Stel ze aan de 
digidokters op zaterdag 5 maart tussen 10 en 12 u.



Delvauxmuseum presenteert
drie expo’s met grafisch werk
Het Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald opent het nieuwe seizoen met de tentoonstelling Paul Delvaux en 
de gravure. Deze expo betekent meteen ook de start van een nieuwe benadering. In 2016 worden immers 
drie tentoonstellingen over Delvaux’ volledige grafisch oeuvre opgezet. Dit drieluik biedt inzicht in een uiterst 
vruchtbare productie over meer dan veertig jaar.

De gravures van Paul Delvaux worden 
voor het eerst geconfronteerd met hun 
voorbereidende studies, proefdrukken en 
andere vormen van wording. De complexe 
technische aspecten van de verschillende 
grafische procedés die de kunstenaar 
aanwendde, worden didactisch toegelicht. 
Dit algemeen luik is een permanent deel 
van de drie tentoonstellingen. Het zorgt voor 
een beter inzicht in de grafiek, een vaak 
onderschatte kunstvorm.

LITHO@Mourlot (19 maart-19 juni)
De eerste tentoonstelling is specifiek gewijd 
aan de prenten die Delvaux in het atelier 
van Fernand Mourlot produceerde. In 
dit kunstcentrum hebben belangrijke 
tijdgenoten van Delvaux gewerkt: Picasso, 
Matisse, Miro en Chagall. De bewondering 
van meester-drukker Mourlot voor Delvaux 
verklaart de omvang van het oeuvre dat in 
nauwe samenwerking is ontstaan.

LITERAIRE SAMENWERKINGEN  
(21 juni-11 september)
Het tweede luik toont de talrijke en 
vruchtbare contacten met schrijvers die 
in grafisch werk resulteerden. Hier is te 
zien hoe Delvaux zich liet inpalmen door 
het werk van Paul Eluard, Claude Spaak, 
Jacques Meuris, Franz Hellens en Alain 
Robbe-Grillet. Hij illustreerde meerdere, 
intussen zeldzaam geworden luxe-edities 
met originele prenten.

VERNIS MOU  
(13 september-8 januari 2017)
Het derde luik is een hommage aan het 
levendige karakter van Delvaux die zich 
op het einde van zijn leven nog een 
nieuwe techniek eigen maakte, hierin 
aangemoedigd door zijn neef Charles 
van Deun. De vernis mou-techniek – 
waarbij de te etsen tekening met een 
potlood wordt aangebracht – bezorgde 
hem evenveel plezier als het tekenen.

In zijn intimistisch grafisch werk, gevoed door vele 
vormen van samenwerking, speelt de vrouw weer een hoofdrol. Deze tentoonstelling in drie luiken nodigt uit 
om een nog nooit zo omvattend getoond aspect van Delvaux’ werk te leren kennen, even belangrijk om zijn 
artistieke geest te begrijpen. Drie hoogtepunten vol verrassingen gespreid over het hele jaar.
Info: info@delvauxmuseum.be, www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, Paul Delvauxlaan 44 in Sint-Idesbald

LITHO @ Mourlot

CRAYONMANIER - MANIÈRE DE CRAYON
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LITERAIRE SAMENWERKINGEN - COLLABORATIONS LITTÉRAIRES



Met de WAK naar Parijs voor
bezoek aan expo Anselm Kiefer

Deze solotentoonstelling brengt bijna 150 werken van deze Duitse artiest, voor de eerste keer in Frankrijk 
sedert meer dan 30 jaar. Daarnaast ook nog een 60-tal schilderijen, installaties, werken op papier en een 
aantal boeken over de kunstenaar.
Tot de expo behoren ook verschillende meesterwerken waaronder de historische en symbolische 
schilderijen als Quaternität (1973), Varus (1976), Margarete (1981) en Sulamith (1983). Daarnaast ook 
installaties met stoffen waaraan Kiefer zijn voorkeur geeft: lood, water en metaal.

Kiefers werk nodigt de bezoeker uit om 
de ondoordringbare en gevarieerde 
universa te ontdekken, met poëzie van 
Paul Celan, Ingeborg Bachmann en 
Jean Genet, filosofie van Heidegger 
over de kenmerken van alchemie, 
(geheime) wetenschap, Hebreeuwse 
gedachtenschap van de Talmoed en 
Kabbala.
Vertrek om 6 u. aan het hoofdgebouw, 
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.  
’s Middags vrije lunch, namiddag ook  
vrij in te vullen.
Info en inschrijven:  
www.westhoekacademie.be

De WAK reist op zondag 20 maart met de bus naar Parijs voor een bezoek aan de retrospectieve van 
Anselm Kiefer in het Centre Pompidou. De 70-jarige Anselm Kiefer is een van de belangrijkste eigentijdse 
Europese kunstenaars.

8ste Cabin Art: schrijf nu in!

Thema - Met het thema Stoer sluit de organisatie 
aan op het thema van de grote zomerexpo in 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Het thema is 
ook verbonden aan een nieuw boek Het zilte leven 
over de roots van de visserij en het DNA van de 
visser. Woeste wateren en taaie zeebonken: dat is 
wat men meestal met de visserij associeert. Maar 
welke geheimen schuilen achter een leven op 
zee? Is de visserij echt zo stoer? Waar ligt de grens 
tussen verhalen, clichés, mythen?
Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee 
vóór 18 april naar cultuur@koksijde.be. Verwijs naar 
je website of andere referenties in beeld of tekst. 
Een vakkundige jury zal de voorstellen van de 
deelnemers selecteren. Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303 
in Koksijde.
Doel - De geselecteerde kunstenaars kunnen hun werk rechtstreeks op de achterwand van de cabine 
maken op zaterdag 11 juni of vooraf op houten multiplexplaten (max. 1,85 m breed/1,50 m hoog) en 
bezorgen op uiterlijk 27 mei. De organisatie voorziet verf voor wie ter plaatse op de cabine schildert.
Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van drie maanden bekijks van de vele 
bezoekers op de Zeedijk. Let wel! Kunstenaars die geselecteerd worden voor Cabin Art staan hun rechten 
af aan de organisatie. Concreet houdt dat in dat de afbeeldingen van de kunstwerken verspreid kunnen 
worden. Alles wat op de cabines wordt aangebracht is van tijdelijke aard.

De 8ste editie van Cabin Art vindt in de komende zomer plaats van zaterdag 11 juni tot half september 
op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in de open lucht en wordt 
georganiseerd door de handelaarsbond K-Baaltje, in samenwerking met de gemeentelijke dienst Cultuur 
en Erfgoed en de VVV Koksijde-Oostduinkerke.



Margaux Cuyle Belgische winnares
van Europese vertaalwedstrijd

Margaux Cuyle is leerlinge van het zesde Latijn-Moderne Talen van het Immaculata 
Instituut in De Panne. Lager onderwijs genoot ze in de gemeenteschool van Koksijde waar 
haar moeder Nathalie onderwijzeres is.
Juvenes Translatores (Latijn voor “jonge vertalers”) is een wedstrijd van het Directoraat-Generaal Vertaling 
van de Europese Commissie. Een land mocht zoveel scholen inschrijven als zijn aantal zetels in het Europees 
parlement, 21 voor België.
Margaux koos voor een vertaling van het Frans naar het Nederlands omdat ze erg van Romaanse talen 
houdt, zo ook van Spaans. “Het was een tekst over ontwikkelingssamenwerking”, zegt ze. “Belangrijk is dat je 
niet letterlijk vertaalt. Dezelfde gedachte in goed Nederlands weergeven, daar komt het op aan.”
Margaux vindt een goede talenkennis heel belangrijk. “Je kan er alle kanten mee uit in het latere 
beroepsleven”, zegt ze terecht trots.
De officiële overhandiging van de prijs vindt plaats op donderdag 14 april.

De 17-jarige Margaux Cuyle uit onze gemeente is Belgische winnares van de 
vertaalwedstrijd Juvenes Translatores van de Europese Gemeenschap.

Kwaliteit op filmfestival  
van Videoclub Westkust

Kaas- en wijnavond voor nieuwe instrumenten

Het 12de Filmfestival van de Videoclub Westhoek (VCWK) genoot op 7 februari veel interesse. 
Zowat 150 liefhebbers bewonderden de films van tien amateurcineasten van de videoclub.

De Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer 
Oostduinkerke organiseert op vrijdag 18 maart om 19 u. 
een kaas- en wijnavond in de Witte Burg. Aansluitend is er 
om 22.30 u. een live optreden van de band Traveling Butt. 
Met de opbrengst van de avond zal de harmonie nieuwe 
instrumenten kopen.
Toegang tot het kaasbuffet én concert: 15 euro voor 
volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. Toegang voor 
enkel het concert 5 euro. Inschrijven tot uiterlijk dinsdag  
15 maart. Tickets bij de muzikanten, via  
secretariaat@harmonieoostduinkerke.be en 0497 74 51 06.

Margaux Cuyle

De documentaire van Gaston Dierick over Myanmar 
won de eerste prijs bij de gevorderden. Vice 
laureaat in die reeks werd Hubert Pouillie met een 
reportage over de pelgrimstocht naar Compostella. 
Patrick Van Hooimissen haalde als beginneling met 
frappante beelden de tweede hoogste score met 
Het Hart van Málaga (prijs jonge belofte–cineast 
van WEVAC). De gemeentelijke prijs voor het West-
Vlaamse aspect ging naar Marnix Regheere, Kurt 
Mariën en Pierre Pollet met hun videoclip Day and 
Night. De provinciale prijs voor het West-Vlaamse 
accent was voor Patrick Van Hooimissen met 
Hondsdamme. Gilbert Crevits ging aan de haal 
met het beste eenminuutfilmpje. Op 60 seconden 
bracht hij met mieren de zaal aan het lachen. 
VCWK komt elke derde vrijdagavond (niet in juli 
en augustus) samen om 19.30 u. in het centrum 
Noordduinen, Helvetiastraat 47.
Contact Patrick Van Hooimissen, 058 51 80 12.

De winnaars van het 12de Filmfestival van Videoclub 
Westkust in gezelschap van federaal parlementslid en 
schepen Rita Gantois.



Manou vertrok voor het eerst naar Kenia in 
de zomer van 2014. Ze ging er vier weken 
lesgeven in de Compass School in Thogoto, een 
lokaal schooltje voor wees- en straatkinderen. 
Daarnaast kreeg ze ook de kans om als 
beginnend sociaal-cultureel werker vorming 
te geven in het Settled Internally Displaced 
Persons Camp (SIDP Camp). Dat is een 
vluchtelingenkamp in Mai Mahiu waar zo’n 
4.500 mensen wonen. Ze gaf er vorming over 
o.a. HIV/aids, seksuele voorlichting, enz.
Weer thuis besefte ze dat ze echt een deeltje 
van haar hart in Kenia verloren had. Daarom 
besliste ze terug te keren, onder het motto 
“making one person smile can change the 
world, maybe not the whole world, but their 
world”.

Boeken en kippen
In de zomer van 2015 ging Manou aan de 
slag als leerkracht in St. Marvin’s Academy, een 
school voor straatkinderen in het dorpje Kikuyu. 
Na de lesuren en in de weekends trok ze naar 
het SIPD-camp om te kijken hoe ze het geld en 
materiaal zou nuttig maken dat ze thuis met 
verschillende acties ingezameld had.
Manou: “Er bleek een groot tekort te zijn aan 
schoolboeken. Daarom kocht ik werkboeken 
voor de studenten en handleidingen voor de 
leraars van de school in het SIPD-camp. Met de lokale gemeenschap begonnen we ook aan de renovatie 
van de school en bouwden we een grote kippenren. We kochten kuikens en voeder om de kinderen af en toe 
een eitje te kunnen serveren en om op langere termijn zelfs eitjes en kippen te kunnen verkopen en zo wat 
inkomsten te genereren.”

Stage in vluchthuis
Eind januari 2016 stapte Manou weer op het vliegtuig richting Kenia. Tot begin juni loopt ze er stage bij Talia 
Agler Girls Shelter, een vluchthuis voor meisjes tussen de 10 en 25 jaar. De meisjes verblijven er om diverse 
redenen zoals seks-traffic, kinderarbeid, omdat ze werden uitgehuwelijkt, omdat ze voor de besnijdenis 
gevlucht zijn, omdat ze verkocht werden…
“Tijdens mijn vorige verblijven heb ik vaak contact gehad met meisjes die zich in een dergelijke situatie 
bevonden”, vertelt Manou. “Jonge meisjes, soms nog maar 13 jaar en al hoogzwanger, die onvoorstelbare 
dingen hadden doorgemaakt. Dit maakte bij mij heel wat los en daarom wou ik kost wat kost mijn stage in dit 
vluchthuis doen.”
Ondertussen is Manou ook een fundraising gestart voor de school en de Girls Shelter. Meer info en vers nieuws 
over haar projecten is te lezen op haar blog: manouinkenia.weebly.com. Haar ervaringen zijn ook te lezen op 
de webstek van de dIS, onder de rubriek “verhalen uit de wereld”.

Subsidie-rugzakverhaal
Een subsidie-rugzakverhaal van de gemeente wordt toegekend aan jongeren van 16 tot 30 jaar die een 
internationale, niet-toeristische ervaring opdoen die bijdraagt tot een objectieve en eerlijke beeldvorming 
rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. Deze subsidie bedraagt max. 500 euro en max. 50% van 
de kosten. Voor het subsidiereglement en het aanvraagformulier, zie inwoner.koksijde.be/internationale-
samenwerking of op aanvraag bij de dIS, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, 058 51 08 92,  
ina.vanthienen@koksijde.be

Manou Ballyn uit Koksijde bij een groep uitgelaten kinderen 
van de St. Marvin’s Academy, een school voor straatkinderen 
in Thogoto bij Kikuyu, Kenia.

Verhalen uit de wereld:

Manou Ballyn in Kenia
Koksijdse jongeren die een internationale (niet-toeristische) ervaring opdoen, kunnen hiervoor een 
subsidie-rugzakverhaal aanvragen bij de gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking. Ook de 
20-jarige Manou Ballyn uit Koksijde, laatstejaarsstudente Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool in Gent, 
kreeg zo’n subsidie voor haar sociaal werk in Kenia.



Filmavond voor sociale projecten

Drie openbare markten

Diensten in de Goede Week

Soroptimist International Veurne-Westhoek organiseert op dinsdag 8 maart om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde 
de filmvoorstelling Suffragette, nadien gevolgd door een gezellige receptie. De opbrengst van de activiteit 
gaat naar diverse sociale projecten.
In de voorbije jaren steunden de Soroptimisten o.a. de borstkliniek 
van het Sint-Augustinusziekenhuis in Veurne, het project Vleugels van 
Hoop voor weeskinderen in Rwanda, een schoolproject voor kinderen 
in Peru en steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Toegang 15 euro, kaarten bij apotheek Saelen, Zeelaan 44 of bij de 
leden.
Info: Daniëlle Vanderhaeghe-Cornelis, Jan Van Looylaan 75 in 
Koksijde, 058 51 60 60, willy_vanderhaeghe@yahoo.com.

Vanaf de lente telt onze gemeente weer drie openbare 
markten.
* Zoals het hele jaar door elke vrijdagvoormiddag op het 

Marktplein in Koksijde. Deze markt verhuist vóór de zomer terug 
naar de Zeelaan. De precieze datum zal later meegedeeld 
worden.

* Elke dinsdagvoormiddag op de Zeedijk in Oostduinkerke  
vanaf dinsdag 29 maart (wegens de vroege paasvakantie).

* Elke vrijdagnamiddag (13-17 u.) in Oostduinkerke-Dorp 
bij het Erfgoedhuis vanaf vrijdag 1 april: groenten, fruit, 
streekproducten.

Tijdens de Goede Week vinden in de Pastorale Eenheid Ster der Zee Koksijde 
volgende vieringen plaats in de kerken.
Zaterdag 19 maart (met palmwijding): om 16.30 u. in Sint-Idesbald / om 17 u. in 
Sint-Pieter / om 18 u. in Sint-Willibrordus
Palmzondag 20 maart (met palmwijding): om 10 u. in Sint-Niklaas / om 10 u. in 
OLV-ter-Duinen / om 11.30 u. in de Mariakapel
Maandag 21 maart: verzoeningsviering voor de hele PE Ster der Zee Koksijde om 
18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 24 maart: om 18 u. in Sint-Idesbald / om 19 u. in Sint-Niklaas met 
het Sint-Niklaaskoor
Goede Vrijdag 25 maart: om 15 u. in Sint-Idesbald met kruisweg / om 15 u. in  
OLV-ter-Duinen met gebedsdienst rond het lijden / om 15 u. in Sint-Willibrord / om 
20 u. in Sint-Niklaas passiespel: Bijbelgeïnspireerde verwoording en expressieve muzikale verklanking door het 
Sint-Niklaaskoor, m.m.v. een vocaal en -instrumentaal gelegenheidsensemble, gratis toegang, vrije bijdrage
Stille Zaterdag 26 maart: om 20 u. paaswake in OLV-ter-Duinen met het OLV-ter-Duinenkoor / om 20 u. 
paaswake in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor
Pasen 27 maart: om 9.15 u. in Sint-Willibrord met het Sint-Willibrorduskoor / om 10 u. in OLV-ter-Duinenkerk 
met het OLV-ter-Duinenkoor / om 10.15 u. in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor / om 11 u. in Sint-Pieter / 
om 11.30 u. in Sint-Idesbald / om 11.30 u. in de Mariakapel

In Trefpunt op Focus: Koksijde in de bloemen… 
In de uitzending van Trefpunt op Focus WTV gaan we op pad met Ides 
Leys, diensthoofd Groendienst. Hij leidt de kijker rond in de serres waar 
de voorbereidingen voor een kleurrijke bloemenlente volop bezig zijn. 
Zaaien, planten,… en het klaarstomen van het paradepaardje Flor Kos. 
Daarnaast belicht de aflevering enkele niet te missen activiteiten tijdens de 
paasvakantie! Deze reportage gaat op antenne op woensdag 23 maart 
na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken 
worden via de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.



Ontmoetingsnamiddagen voor senioren:

vertellingen over onze IJslandvaarders

Wat bezielde die jonge mannen om jaar na jaar zes maanden lang van huis weg te zijn om in gevaarlijke 
omstandigheden de kost voor vrouw en kinderen te verdienen? Johan Depotter zocht 25 jaar lang naar 
antwoorden op die vraag en maakte er zijn levenswerk van in twee dikke boekdelen Onze IJslandvaarders.
Aanvang telkens om 14 u., op volgende dagen en plaatsen:
-  dinsdag 1 maart in ’t Oud Schooltje (Koksijde-Dorp)
-  woensdag 9 maart in het Erfgoedhuis (Oostduinkerke-dorp)
-  woensdag 23 maart in de Rozenkrans (Oostduinkerke-Bad, achter de 

kapel)
-  dinsdag 12 april in de Kerkepannezaal (Strandlaan, Sint-Idesbald)
-  dinsdag 19 april in de Willem Elsschotzaal (Koksijde-Bad, boven de bib)
-  dinsdag 26 april in de Gasterie (park Abdijmuseum)
Inschrijven bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19. 
Toegang 2 euro, koffie en gebak inbegrepen.

3de Levensloop op 28 en 29 mei

De organisatie richt een oproep tot collega’s, familie, 
vrienden, kennissen om een team te vormen en mee 
te lopen of te wandelen op Levensloop. Elk teamlid 
betaalt 10 euro inschrijving. Je kan ook meedoen 
door gewoon te komen kijken en een hapje of een 
drankje aan een stand te kopen. Of zoals de slogan 
het zegt: kanker niet, geef hoop met Levensloop!
Levensloop heeft drie doelstellingen:
-  mensen die kanker overleefden of er nog tegen 

vechten in de bloemetjes zetten en hen vieren
-  mensen die aan kanker overleden zijn herinneren
-  als gemeenschap opstaan en de strijd tegen 

kanker opnemen
De fondsen worden gebruikt om:
-  onderzoekers te steunen in hun wetenschappelijk 

onderzoek (dat grote vooruitgang boekt).
-  patiënten en hun families een steeds betere 

begeleiding op maat aan te bieden.
-  acties op te zetten die mensen sensibiliseren via brede preventieboodschappen waardoor levens gered 

worden.
Info en inschrijving:  www.levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2016 of mail naar Frederique Louis 
(verantwoordelijke teams ) teamslevensloop.koksijde@hotmail.com

Van zaterdag 28 mei 15 u. tot zondag 29 mei 15 u. vindt in onze gemeente voor de derde keer op 
rij Levensloop plaats, een initiatief van de Stichting tegen Kanker om de solidariteit te bevorderen 
en fondsen te verwerven in de strijd tegen kanker. Levensloop is een feestelijk evenement van 24 
uur voor alle leeftijden. In Koksijde wordt Levensloop gedragen door een bijzondere werkgroep 
onder leiding van Siska Christiaens en Christel Vervenne. Nieuwe locatie is het sportpark in 
Koksijde-Dorp.

Op dinsdag 1 maart start het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis opnieuw een reeks 
ontmoetingsnamiddagen. Zes keer zal specialist Johan Depotter over de IJslandvaarders vertellen. Hij 
toont ook foto’s/beelden van héél lang geleden.

De werkgroep Levensloop Koksijde-Oostduinkerke

Bloedinzamelingen
In maart plant het Rode Kruis afdeling Koksijde volgende bloedinzamelingen:
- donderdag 3 maart van 17 tot 20 u. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp
- woensdag 16 maart van 17 tot 19.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald
- woensdag 23 maart van 16.30 tot 20 u. in de Witte Burg in Oostduinkerke

OPROEP

NIEUWE 
LOCATIE



Openbare werken: stand van zaken
Fietspaden Albert I-laan-
Kinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan 
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de 
Kinderlaan (N34z). In januari startte de Tijdelijke 
Vereniging De Brabandere–Vanlerberghe met de 
uitvoering. Duur 200 werkdagen.
Van de Astridlaan tot de Cottagelaan komen 
er aanliggende fietspaden, voetpaden en 
parkeerstroken. In het buitengebied, van de 
Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe 
vrijliggende fietspaden, afgeschermd door een 
groenzone. Op de Groenendijk komen er waar 
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast 
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw 
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder 
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende 
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de 
asfalttoplaag en aanplanten streekeigen groen.

Eerste fase van januari tot eind juni 2016
*  Noordkant van de Dewittelaan op Groenendijk 

vorderend naar de Astridlaan in Oostduinkerke-Bad.
*  Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar 

Oostduinkerke-Bad wordt omgeleid via de 
Kinderlaan, Nieuwpoortsteenweg, Oostduinkerke-
Dorp, Leopold II-laan.

*  Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar 
Nieuwpoort-Bad zal altijd mogelijk zijn op de 
zuidkant van de Albert I-laan.

Tweede fase van september tot eind juni 2017
*  Uitvoering in de zuidkant.
*  Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar 

Oostduinkerke-Bad zal altijd mogelijk zijn op de 
noordkant van de Albert I-laan.

*  Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar 
Nieuwpoort-Bad wordt omgeleid via de Leopold 
II-laan, Oostduinkerke-Dorp, Nieuwpoortsteenweg, 
Kinderlaan.

Heraanleg Zeelaan
Het deel Jorisstraat-Kursaallaan (incl. kruispunt) was 
tegen de krokusvakantie redelijk afgewerkt. Tijdens 
de krokusvakantie werkte de aannemer normaal 
gewoon door. Eind maart zal de toplaag asfalt 
gegoten worden.
Ongeveer eind maart zou ook het stuk Kursaallaan-
Poort aan afwerking moeten toe zijn. Ook dit gedeelte 
zou dan geasfalteerd worden, en over het geheel van 
de werken (vanaf Jorisstraat) de toplaag.
Alles wordt in het werk gesteld opdat het volledige 
eind (Jorisstraat-Poort) net vòòr de paasvakantie 
voor het verkeer kan geopend worden. Hopelijk is het 
weer daarbij een bondgenoot. De vele regen begin 
februari veroorzaakte immers enige vertraging. Na 

de paasvakantie zullen in elk geval nog wat kleine 
stukken moeten afgewerkt worden.
Voortaan zal er in de Zeelaan eenrichtingsverkeer van 
toepassing zijn, van de Poort tot de Koninklijke Baan. 
Aan de kant van de pare huisnummers komen over 
de volledige lengte parkeerplaatsen en zones voor 
laden en lossen.

Voor beide projecten
Planning via nieuwsbrief - Ga op de gemeentelijke 
webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. Daar kunt u 
zich inschrijven op de nieuwsbrief “Werken Albert 
I-laan” en/of “Werken Zeelaan”. U ontvangt dan een 
mail met actuele info. Bent u al geabonneerd op de 
nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink de gewenste 
nieuwsbrief aan.

Toegangsweg en kleine  
parking Dunevoetjes (Abdijstraat)
Na de krokusvakantie begon de uitvoering (een 
drietal weken). Het projectje omvat een nieuwe 
toegangsweg en de aanleg van enkele mooi 
aangelegde parkeerplaatsen ter hoogte van 
Dunevoetjes in plaats van kiezel en steenslag.

Ondergrondse garages Zeedijk
Vermoedelijk vanaf september 2016 beginnen 
de werken voor de bouw van een volgende fase 
van ondergrondse garages onder de Zeedijk van 
Koksijde-Bad, tussen de Jacob Jordaensstraat en 
het Prins Albertplein, inbegrepen volledige nieuwe 
bovenbouw. Tegelijk krijgt de nog niet vernieuwde 
wandeldijk tussen deze fase en Sint-Idesbald een 
nieuwe verharding. Momenteel legt het studiebureau 
de laatste hand aan de plannen. Daarna worden de 
vergunningen aangevraagd.



De politiezone Westkust heeft op dinsdag 2 februari de derde editie van het internationale schutterstreffen 
gewonnen. Naast de PZ Westkust namen ook de Franse Gendarmerie (Duinkerke), de Police Nationale 
(Duinkerke), de Basis Koksijde, een VIP-ploeg (ploeg met de diensthoofden van de verschillende 
deelnemende ploegen) en een Very VIP-ploeg (genodigden en sponsors) deel.

De wedstrijd vond plaats 
in de nieuwe schietstand 
van de Nieuwpoortse 
Wapensportkring onder 
het Albert I-monument. 
Voor de logistieke 
ondersteuning konden 
de deelnemers rekenen 
op de medewerking van 
Westkust Shooting Club. 
Provinciegouverneur 
Carl Decaluwé en 
burgemeester Marc 
Vanden Bussche, ook 
voorzitter van de PZ 
Westkust, kwamen de 
schutters een hart onder 
de riem steken en kregen 
een heuse rondleiding.
Elk team legde drie 
schietproeven af, 
telkens met een ander type wapen. Dit gaf de deelnemers de gelegenheid om met een wapen van de 
collega’s te schieten temeer er sinds enkele jaren een nauwe samenwerking is tussen de PZ Westkust en 
de Franse collega’s. De ploeg van de Politiezone Westkust bestond uit de inspecteurs Filip Moerman, Mario 
Thybaut, Dimitri Vandepoele en Pascal Vercruysse. Individueel was de eerste plaats voor Geoffrey Szynczak, 
lid van de Gendarmerie Nationale en zijn collega Remi Thooris. Derde en eerste Belgische schutter was 
Filip Moerman. Peter Germonprez kroonde zich tot beste schutter bij de sponsors. PZ Westkust won ook de 
groepsrangschikking (959 p.), voor de Franse Gendarmerie (908 p.) en de Basis Koksijde (809 p.). De Police 
Nationale werd vierde (756 p.), de VVIP-ploeg vijfde (717 p.) en het VIP-team zesde (678 p.).

PZ Westkust wint 3de editie van
internationale schietcompetitie

Voor de derde keer op rij mocht de PZ Westkust met trots de trofee en de gouden 
medailles in ontvangst nemen.

Drie laureaten van de Koning
Elisabethwedstrijd in Koksijde

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, 
waarover onze gemeente al negen jaar het 
peterschap voert, brengt op vrijdag 26 februari 
onder leiding van lt-kapelmeester Yves Segers 
het tripelconcerto van Ludwig van Beethoven. De 
toondichter schreef dit uniek concert voor viool, 
cello en piano, in 1803 voor zijn koninklijke leerling 
aartshertog Rudolf von Habsburg-Lotharingen. 
Solisten zijn Ning Kam (viool), Justus Grimm (cello) 
en Liebrecht Vanbeckevoort (piano). Ze waren 
laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd en 
genieten muzikale wereldfaam.
De opbrengst gaat naar sociale projecten. 
Aanvang om 19.30 u. in de OLV-ter-Duinenkerk.
Toegang 20 euro in vvk (dienst Toerisme, Zeelaan 
303, 058 51 29 10) of 25 euro add.



Wanneer spreken we van “rijden onder invloed”? Hoe verloopt een alcoholcontrole precies? Wat zijn de 
gevolgen als je teveel gedronken hebt? Hieronder de toelichting door de Politie Westkust. Alcohol en 
rijden in het verkeer gaan immers niet samen.

Rijden onder invloed vanaf…
Vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed of 
0,22 mg per liter uitgeademde lucht ben je 
strafbaar. De beroepsbestuurders, en mogelijk 
in de toekomst ook de jonge bestuurders, zijn al 
strafbaar vanaf 0,2 promille alcohol in het bloed 
of 0,09 mg/l uitgeademde lucht.
De lever breekt alcohol af met een snelheid van 
1 à 1,5 uur per glas, maar dit is afhankelijk van 
je leeftijd en ervaring met alcohol, dus hou je er 
beter geen rekening mee.

Verloop van de alcoholcontrole
Als de politie je tegenhoudt voor een 
alcoholcontrole, moet je blazen in een 
ademtesttoestel. Weigeren wordt wettelijk 
gelijkgesteld met de zwaarste vorm van positief blazen en kan dus in feite niet, maar je mag wel 15 minuten 
uitstel vragen.
Na het blazen verschijnt op het toestel een letter:
-  S (Safe): je alcoholgehalte is lager dan 0,5 promille alcohol in het bloed of 0,22 mg/l uitgeademde lucht.
-  A (Alert): je alcoholgehalte bevindt zich tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol in het bloed of tussen de 
0,22 mg/l en 0,35 mg/l uitgeademde lucht.
-  P (Positief): je alcoholgehalte is gelijk of hoger dan 0,8 promille alcohol in het bloed of 0,35 mg/l 

uitgeademde lucht.
Als er een A of P op het ademtesttoestel verschijnt, moet je nogmaals blazen. Dit is nodig om het eerste 
resultaat te bevestigen. Deze analyse geeft ook het exacte alcoholgehalte aan.

Teveel gedronken...?
Als je een voertuig bestuurt onder invloed van alcohol, riskeer je een boete en een intrekking van je 
rijbewijs. Je brengt immers niet alleen jezelf in gevaar, maar ook de andere weggebruikers en je eventuele 
passagiers.

Overtreding Onmiddellijke inning of 
minnelijke schikking

Rijverbod
Intrekking rijbewijs

Boetes opgelegd door 
politierechter

0,2-0,5 promille/  
0,09 mg/l–0,22 mg/l 100 euro 2 u. rijverbod

0,5–0,8 promille/
0,22 mg/l–0,35 mg/l 170 euro Min. 3 u. rijverbod Geen 

intrekking rijbewijs

≥ 0,8 promille of 0,35 
mg/l

Min. 6 u. rijverbod
Intrekking rijbewijs bij 
verkeersonveilig gedrag

200 tot 2000 euro + 
rijverbod + verhoging bij 
herhaling binnen 3 j.

Vanaf 0,65 mg/l Onmiddellijk 15 dagen 
intrekking

200 tot 2000 euro + 
rijverbod + verhoging bij 
herhaling binnen 3 j.

Toch zin in een avondje stappen, zoek dan op voorhand een BOB. Je kan ook altijd het openbaar vervoer of 
een taxi nemen. Denk aan de voordelige taxicheques voor jongeren aan onze Westkust/hoek.

Takeltarieven 2016
Als de politie Westkust een voertuig (≤ 1.500 kg) moet laten takelen, bedragen de kosten 120 euro ongeacht 
het tijdstip van de takeling en de afgelegde afstand. Voor een oproep zonder takeling (bv. de takelwagen 
rukt uit, maar moet uiteindelijk niet takelen omdat de bestuurder ondertussen bij zijn/haar wagen aanwezig 
is) bedragen de kosten 60 euro. Hiermee is de zone Westkust een van de goedkoopste zones.

Het ABC van alcohol in het verkeer



Earth Hour: eén uur het licht uit

Veertig dagen zonder vlees

Zwerfvuilactie met verenigingen

Natuurpunt Westkust in Duinenhuis

In het kader van Earth Hour zal onze gemeente op zaterdag 19 
maart om 20.30 u. de klemtoonverlichting van heel wat gebouwen 
en monumenten doven. Earth Hour is de grootste internationale 
campagne van het Wereldnatuurfonds voor onze aarde. Met een 
simpel gebaar geven miljoenen mensen, bedrijven en gemeenten 
wereldwijd op hetzelfde tijdstip een signaal dat ze zich zorgen maken 
over de toekomst van de aarde. Vooral de klimaatverandering 
wordt als één van de grootste bedreigingen aangevoeld. Hoe meer 
deelnemers, hoe krachtiger het signaal en de bewustwording dat we 
voor onze aarde moeten zorgen.

De gemeentelijke dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling richt een oproep tot alle 
belangstellenden om mee te doen aan de campagne www.dagenzondervlees.
be. Het opzet is simpel: met zoveel mogelijk mensen 40 dagen minder vlees eten. 
Het is geen pleidooi voor vegetarisme maar wel een gezamenlijke uitdaging voor 
duurzamere voedingsgewoontes. Overmatige vleesconsumptie is immers een van de 
hoofdoorzaken van de klimaatverandering. Want veeteelt gaat gepaard met een grote 
uitstoot van broeikasgassen.
Je kan meedoen zoals je wil: van 1 tot 7 dagen per week. Elke dag telt. Zo besparen we samen zoveel 
mogelijk op onze ecologische voetafdruk en verleggen we onze culinaire horizonten. Voor wie een stapje 
verder wil gaan, zijn er drie extra uitdagingen: minder voedselverspilling, minder verpakkingen en meer 
seizoensgroenten. Op kalender van www.dagenzondervlees.be kan je alvast je eigen score bijhouden. Snel 
inschrijven is de boodschap, de campagne loopt nog tot 26 maart.

Volgende Koksijdse verenigingen hebben ingeschreven om op zaterdag 19 maart mee 
te doen aan de grote zerfvuilactie: de Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen, Natuurpunt 
Westkust, Hondenclub Westhoek, Petanqueclub Koksijde, de Gernoarkruwers, de 
Vriendenkring van de Brandweer, de Spanjaardbank, de Huismussenwerkgroep 
Koksijde, Think Pink, de Slepers, de KSD Radio-amateurs. Ben je lid van een van die 
verenigingen, aarzel dan niet om aan te sluiten bij de actie. Meer info bij het bestuur 
van je vereniging. Op zondag 20 maart nemen de surfclubs over. Ook daar is iedereen 
welkom.

Natuurpunt Westkust organiseerde in januari zijn algemene vergadering vanuit zijn uitvalsbasis in het Duinenhuis. Maar 
liefst 906 gezinnen uit onze regio zijn aangesloten bij de vereniging. Het bestuur blikte tevreden terug op het voorbije 
jaar. Ook in 2016 wordt gewerkt aan een mooi programma vol natuuractiviteiten, vaak als zeer gewaardeerde partner 
van het Duinenhuis. (Foto Luc David) 



Eco-comedy show 
-  Low Impact 
Man Steven 
Vromman brengt op 
donderdag 3 maart 
om 19 u. in c.c. 
CasinoKoksijde de 
eco-comedy show 
Stop met klagen! 
Slecht nieuws en 
rampscenario’s 
bestoken ons dag 
na dag. Overal loopt 

alles financieel, economisch en politiek verkeerd. 
Maar er staan wel mensen op die zelf de handen 
uit de mouwen steken. Steven Vromman is er één 
van. Hij brengt het verhaal over nieuwe helden 
en mogelijkheden. Met humor en veel concrete 
voorbeelden biedt hij tips en inspiratie voor het 
nieuwe tijdperk. Want het einde van de crisis begint 
in ons hoofd. Toegang 7 euro (add, of online ook 
verkrijgbaar op de webshop).

Sterrenkijken - De Sterrenjutters openen op 
zaterdag 12 maart van 19 tot 24 u. de sterrenwacht 
ter gelegenheid van de nationale sterrenkijkdagen. 
Maak onder deskundige begeleiding kennis 
met de telescoop Celestron C11 en ontdek onze 
maan of de planeet Jupiter en zijn vier grootste 
manen door een reeks extra telescopen op het 
dakterras. In primeur: de beelden die in de kijker 
waargenomen worden kunnen rechtstreeks op 
groot scherm in het Duinenhuis geprojecteerd 
worden. De Sterrenjutters tonen ook hun digitale 
planetariumshow die een mooi overzicht van ons 
zonnestelsel biedt.

Yogawandeldag -  Zaterdag 12 maart van 9 tot 
14 u. Lange yogales en stevige wandeling op het 
strand en door de duinen, picknick onderweg, 
zowel voor beginnende als ervaren yogi o.l.v. Sigrid 
Rondelez. Breng mee: matje, dekentje, kussen en 
afvalarme picknick, losse kledij, regenjas en stevige 
schoenen. Prijs 10 euro, inschrijven via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 of 
0499 69 17 15.

Zeewierenwandeling – Zondag 20 maart van 
14 tot 16.30 u., begeleid door herboriste en 
natuurgids Marjan Janssens. Zeewieren zijn 
onbekende groenten. Op de wandeling snuisteren 
naar zeewieren, soorten bekijken en meer 
vernemen over de levenswijze en hun culinaire en 
andere toepassingen. In het Duinenhuis nadere 
kennismaking met de vondsten bij een drankje. 
Vertrek Elisabethplein, 2 euro (max. 25 deelnemers). 
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Kookworkshop zeewieren -  Dinsdag 22 maart van 
19 tot 20 u. Zeewier is een vergeten oergroente die 
bij geen enkele maaltijd zou mogen ontbreken. 
Verneem van lesgeefster Marjan Janssens meer 
over het zeewieraanbod in natuurwinkels en 
gespecialiseerde zaken, over eigenschappen enz. 
Verwerking van een paar soorten in eenvoudige 
receptjes om thuis voort te experimenteren met 
een bundel tips. Prijs 11 euro, (max. 15 deelnemers), 
inschrijven vóór 15 maart via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17 / of 0499 69 17 15.

Mini moestuin - Zaterdag 26 maart van 9 tot 
12 u. Timmer zelf je houten bak, vul hem met aarde, 
plantjes en wat zaadjes en je hebt je eigen mini-
moestuintje. Met wat water en veel zon kan je straks 
een fris slaatje bereiden met je zelfgekweekte 
groentjes. Begeleiding door Koen Heughebaert 
van De Groene Hemel. Voor kinderen van 6 tot 
12 j. Prijs 7,5 euro (max. 15 kinderen). Inschrijven: 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Bruisende badgenoegens - Dinsdag 29 maart van 
14 tot 16 u. Kies zelf vormen, kleuren en geuren. 
De kleuren komen van o.a. klei, mineralen en 
planten. De geuren van essentiële oliën en mix van 
fruitextracten. Meng alles dooreen en je bekomt 
bruisende badballen in om het even welke vorm. 
Begeleiding door Erika Leuridan. Voor kinderen 
van 6 tot 14 j. Prijs 7 euro (max. 10 deelnemers). 
Inschrijven vóór 4 april via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17, 0499 69 17 15.

Vormingsaanbod Duinenhuis



Dwars door de duinen – Op maandag 4 
april om 13.45 u. (bezoekerscentrum De 
Doornpanne). Ontdek met een gids (N/F) meer 
over waterwinning, natuur, cultuur, geschiedenis 
en het strand. Van de Doornpanne naar de 
Schipgatduinen en terug. In het Duinenhuis een 
drankje op het prachtige dakterras. Prijs 1 euro, 
info bezoekerscentrum@iwva.be, 058 53 38 33.

Yoga op het dak van de duinen – Word één met 
de natuurelementen in de Schipgatduinen. Start 
uw dag met hatha yoga, zowel voor beginners als 
mensen met ervaring. Speciale aandacht voor 
houding en symmetrie. Vier sessies: ma 4, wo 6, 
do 7 en za 9 april. Begeleider is Sigrid Rondelez. 
Prijs 6 euro per les. Max. 20 deelnemers. Vooraf 
inschrijven (aanbevolen) duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17, 0499 69 17 15.

Vegetarische keuken – Lenteseizoenskookles 
op maandag 11 april om 19 u. Zowel voor 
beginners als gevorderden. Smaakvolle en 
volwaardige vegetarische maaltijden bereiden 
(soep, hoofdschotel, dessert) met de eerste 
nieuwe groenten en het frisse en wilde groen 
van het moment. Werking en gebruik van de 
typische ingrediënten. Eenvoudige recepten, 
ook voor gezinnen met kinderen. In elk seizoen 
één les. Lesgever is Peter Vandermeersch van 
De Zonnekeuken uit Assebroek. Prijs 25 euro, incl. 
biologische en vegetarische maaltijd 
(max. 15 deelnemers). Schort, mesje en snijplank 
meebrengen. Inschrijven vóór 1 april via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 
0499 69 17 15.

Dichtbij- of macrofotografie -  Zaterdag 16 april of 
zondag 17 april van 9 tot 17 u. Een van de moeilijkst 
uit te voeren fotografievormen. In de voormiddag 
theorie over voorbeelden en materiaal. In de 
namiddag foto’s nemen in de duinen. Begeleiding 
door Karel De Blick en Carels Photography. 
Prijs 30 euro/dag (i.s.m. vzw De Kerkuil), niet-leden 
45 euro. Inschrijven via 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Ook asielcentrum wil propere gemeente

Schepen van Leefmilieu Albert 
Serpieters: “Ons team Openbare 
Netheid stelde de voorbije weken vast 
dat er vrij veel zwerfvuil rondslingerde 
in de omgeving van het centrum van 
Fedasil. Dat is uiteraard niet alleen 
afkomstig van de asielzoekers, maar 
zij willen wel hun steentje bijdragen 
tot een propere buurt. Dat wordt zeer 
gewaardeerd.”
Met de directie en de buurtwerker 
van het asielcentrum speelde 
de dienst Mil&DO kort op de bal. 
Vijftig asielzoekers engageerden 
zich om de buurt zwerfvuilvrij te 
maken. Resultaat: 210 kg restafval 
en 45 kg pmd (bierblikken in het 
kwadraat) verwijderd uit bermen en 
duinen. In een workshop leerden de 
medewerkers van Mil&DO hen ook 
het Vlaamse afvalbeleid kennen. 
Wat is pmd, waarom sorteren we, wat 
gebeurt er achteraf met het afval. 
Sedert deze actie ruimen de vrijwilligers vanuit Fedasil iedere week de Robert Vandammestraat en de 
Leopold III-laan tot aan de Zuid-Abdijmolen zelf op. Samen wordt zo een sterk signaal gegeven dat het 
zwerfvuil achteloos achterlaten in Koksijde niet gewaardeerd wordt.

Op donderdag 14 januari organiseerde de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling een workshop over ons 
gemeentelijk afvalbeleid in het opvangcentrum voor asielzoekers. De sessie werd met een zwerfvuilactie 
op het terrein meteen in de praktijk omgezet. Fedasil verhoogt bovendien zijn inspanningen om het afval 
ook binnen het asielcentrum beter te sorteren. Een sterk signaal.

Schepen Albert Serpieters van Leefmilieu samen met de adjunct-
directeurs Silke Saey en Jean-Paul Hauglustaine en buurtwerker Ben 
Schrame van Fedasil, Catherine Deweirdt en Jan Vandromme van 
de dienst Mil&DO en een aantal geëngageerde vrijwilligers van het 
asielcentrum.



Proef-namiddagen in wzc Noordduin

Dansnamiddag voor senioren

Projectsubsidies voor fuivers

Dag van de Zorg: opendeur in de KEI

Het woonzorgcentrum Noordduin in de Abdijstraat in Koksijde-Dorp 
organiseert in de nabije toekomst een reeks gratis proef-namiddagen van ter 
plaatse bereide dagverse maaltijden, gebakjes voor bij vieringen enz. Deze 
namiddagen vinden plaats op de woensdagen 9 maart, 13 april en 11 mei, 
en op zaterdag 11 juni, telkens van 14 tot 17 u.
Info: Brand Marketeer Benjamin Van Damme, Noordduin, Abdijstraat 57, 
0800 93 430, www.armonea.be/kust

De seniorenadviesraad organiseert een dansnamiddag 
voor senioren op dinsdag 15 maart om 14 u. in het c.c. 
CasinoKoksijde. Oostduinkerkenaar Glenn Degeselle 
speelt live muziek en en gekende deuntjes. Een 
seniorendansvereniging opent de namiddag met een korte 
demonstratie.
Toegang 5 euro in vvk, 7 euro add, kaarten in het 
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) en bij de leden van de 
seniorenadviesraad.
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 42.

Eind vorig jaar keurde ons gemeentebestuur twee 
projectsubsidies goed voor de vzw’s Semper Festum en 
Midnite die fuiven in Koksijde en omgeving aantrekkelijker 
maken. Beide organisaties krijgen een subsidie van 750 euro 
om hun volgende fuiven te helpen financieren.

Wedstrijd beste fuifconcept - Vanaf 2016 schrijft de jeugd-
raad een wedstrijd uit die het beste fuifconcept met een 
subsidie van 1.500 euro beloont. Het organiseren van fuiven 
brengt financiële risico’s met zich mee. Daarom wil de jeugd-
raad starters een duwtje in de rug geven. Fuiven is immers 
belangrijk voor elke jongere, en des te meer in eigen streek.
Info: jeugdconsulent Thierry Boonefaes, 058 53 34 44, 
jeugddienst@koksijde.be.

Anderhalf uur lang kunt u in de KEI genieten van een belevingsgericht 
parcours. Enthousiaste medewerkers geven uitleg over de revalidatie 
in al zijn aspecten. Voor kinderen is er een wedstrijd, zoektocht of 
animatie. Tientallen mensen staan klaar om u wegwijs te maken in deze 
veelzijdige en warme sector. Voor iedereen een gezond hapje en drankje.
De zorgsector heeft een groot maatschappelijk belang, ook economisch en voor de werkgelegenheid. 
Daarom zet de Dag van de Zorg de sector in heel Vlaanderen in zijn volle omvang en diversiteit op de kaart.
Info: KEI, Dewittelaan 1 in Oostduinkerke, www.kei.be, info@kei.be, 058 22 11 22.

In het kader van de Dag van de Zorg houdt het Koninklijk Elisabeth 
Instituut (KEI) op zondag 20 maart van 10 tot 17 u. opendeur. 
Inschrijven is niet nodig.



Paaskampjes en opvang

Twee kinderfilms in JOC de PIT

Tijdens de paasvakantie organiseren diverse gemeentelijke diensten een kampje of 

opvang voor kinderen of jongeren. De gemeentelijke dienst Cultuur, de sportdienst, 

de jeugddienst, de dienst Onthaalouders, de dienst Buitenschoolse Kinderopvang en 

Koksijde Golf ter Hille pakken allen uit met mooie aanbiedingen om de Koksijdse jeugd 

op het einde van het tweede trimester mooie vakantiedagen te bezorgen.

Concreet betreft het volgende initiatieven:

-  Filmkamp voor kinderen van 9 tot 12 j. (maandag 4 tot vrijdag 8 april)

-  Sportkampen voor jongens en meisjes van het 1ste tot het 6de leerjaar (dinsdag 29 

maart tot vrijdag 1 april)
-  Opvangkampjes voor max. acht kindjes van 2,5 jaar tot en met de 3de kleuterklas 

(dinsdag 29 maart tot vrijdag 1 april)

-  Buitenschoolse kinderopvang De Speelplekke voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 

1e leerjaar (dagelijks en beperkt op zaterdag)

-  Speelplein De Speelveugel voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar (van 

woensdag 30 maart tot vrijdag 1 april / van maandag 4 tot donderdag 7 april)

-  Koksijde Golf ter Hille: initiatiecursus basistechnieken voor kinderen en jongen van 

7 tot 16 jaar (van woensdag 30 tot vrijdag 1 april) / golfstage futures en birdies (met 

minimum hcp 45) voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar (van maandag 4 tot 

vrijdag 8 april)

Over al deze initiatieven uitgebreide informatie op www.koksijde.be.

Inside Out op dinsdag 29 maart, 14.30 u. – Riley’s vader heeft 

een nieuwe baan en daarom verhuisden ze van Minnesota naar 

San Francisco. Daar heeft het meisje moeite om zich aan haar 

nieuwe leven aan te passen. Terwijl ze worstelt met haar emoties 

ontstaat er paniek… 

De Notenkraak op dinsdag 5 april, 14.30 u. - Ondeugende 

eekhoorn Surly laat per ongeluk de wintervoedselvoorraad van 

alle dieren opbranden. Hij wordt het park uitgezet. Om zich uit 

de situatie te redden wil hij samen met zijn rattenvriend Buddy 

een notenwinkel beroven. Daar liggen genoeg nootjes om 

maandenlang van te eten. Maar een bende boeven heeft 

andere plannen met de notenwinkel. Daarom roepen ze de hulp 

in van de andere dieren uit het park. 

Toegang - 2,50 euro per film. 
Reserveren via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44.

Meer info: www.depit.be

Oude borden 
gezocht

De jeugddienst zoekt oude 
borden (diepe, platte, kleine, grote, 

ouderwetse, …) om “étagères” 

mee te knutselen voor de 
speelpleinwerking. Hebt u dit op 

overschot en niet meer nodig? De 

jeugddienst ontvangt ze graag 

op maandagen of vrijdagen. 
Open van 9 tot 12 u. en van 13.30 

tot 16 u. (op vrijdag tot 19 u.). De 

uiterlijke datum is maandag 4 

april. Daarna heeft de jeugddienst 

dergelijke borden niet meer nodig.

FascinerendKoksijdeOostduinkerke

Opvang 
en kampen 
aanbod van 2,5 tot 18 jaar

2016 
Paasvakantie 

KOKSIJDE 
GOLF TER HILLE 
Koksijde Golf ter Hille heeft de jeugd heel wat te bieden.  

Naast onze wekelijkse lessen op woensdag en zondag  

organiseren we ook tal van stages. Ontdek hier de  
verschillende mogelijkheden: Er is voor elk wat wils!Golfstage beginners / Initiatie

Voor wie?
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport

Wat? 
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Leeftijdscategorie: 7-16 jaarWanneer? 
Gedurende 3 dagen, telkens twee uren les van 10.30 – 12.30 uur:

• Woensdag 30 maart 2016• Donderdag 31 maart 2016• Vrijdag 1 april 2016Waar?
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range
Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be
Meer info: Kostprijs: e70,00 / persoon
golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10Golfstage Futures / Birdies 

Voor wie? 
Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen  
met minimum hcp 45Wat? 
Intense stage ter verfijning van de techniek  
en het spel op de baanLeeftijdscategorie: 8-18 jaarWanneer? 

Gedurende 5 dagen, telkens zes uren les, van 09.30 - 12.30 uur / 

13.30 – 16.30 uur:• Maandag 4 april 2016• Dinsdag 5 april 2016• Woensdag 6 april 2016• Donderdag 7 april 2016• Vrijdag 8 april 2016 (incl. uitstap VVG Kids Trofee Waregem)

Waar?
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range
Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be
Meer info: Kostprijs: e175,00 / persoon
Lunchpakket meebrengen.golfsecretariaat@koksijde.be / 058 53 27 10



Belangrijke sportevenementen

Zaterdag 5 maart: 2e editie North C Trail
De enige, echte kusttrail van België. Vier afstanden, 
waarvan 90% off road met stukken in bos, duinen 
en op het strand. De Hoge Blekker (33 m) ontbreekt 
uiteraard niet. Start en finish op de Zeedijk in 
Koksijde ter hoogte van het Terlinckplein. 
Start: voor de 50 km om 9 u., 31 km om 11 u., 21 km 
om 12.30 u. en 13 km om 14 u.
Info: www.sportevents.be/2016/northctrail

Zondag 6 maart: doortocht Driedaagse van 
West-Vlaanderen
70ste Omloop der Vlaamse Ardennen met passage 
rond 11.30 u. t.h.v. de Kinderlaan.
Info: www.3dwvl.be

Zaterdag 12 maart: 4de Grote Prijs Nel De Crits, 
wielerwedstrijd dames elite, Oostduinkerke
Wedstrijd van 96 km over 13 ronden van 7,4 km. 
Inschrijvingen en uitbetalingen in herberg 
’t Visserswelzijn. Start om 15 u. in de Vrijheidsstraat. 

Omloop: Vrijheidsstraat, Leopold II-laan, 
Guldenzandstraat, Doornpannestraat, Gaupinlaan, 
Theresialaan, Leopold II-laan, Dahlialaan, Nieuwe 
Ydelaan, Galjoenweg, Emile Verhaerenlaan, 
Alice Nahonquare, Polderstraat, Vrijheidsstraat 
(aankomst). Org. Oostduinkerkse Kustsprinters i.s.m. 
de VVV en de Oostduinkerkse handelaars.
Info: Chris Vanleeuwen, 058 59 38 44

Zondag 13 maart: 1ste editie Ednine 
Beachchallenge Koksijde
Strandrace voor mountainbike over 25 km of 50 km. 
De start voor beide afstanden om 10.30 u. op de 
Zeedijk van Koksijde ter hoogte van het Terlinckplein. 
Info: www.beachchallenge-koksijde.eu.

Vrijdag 18 maart: doortocht Handzame Classic
Doortocht rond 13.20 u. t.h.v. Veurnekeiweg en 
Kinderlaan. Info: www.handzameclassic.be.

Zondag 20 maart Belgisch Kampioenschap 
oriëntatielopen
Belgisch kampioenschap Middle Distance in de 
Plaatsduinen van Oostduinkerke, start tussen 
10 en 12 u. Wedstrijdsecretariaat in de Witte Burg. 
Info: http://orientatie.org/evenementen

Dinsdag 29 maart-vrijdag 1 april: 40ste editie 
Driedaagse De Panne-Koksijde
Dinsdag 29 maart: De Panne-Zottegem / 
woensdag 30 maart: Zottegem-Koksijde / 
donderdag 31 maart: De Panne-De Panne, gevolgd 
door afsluitende individuele tijdrit in De Panne en 
Koksijde.
Info: www.driedaagse.be

Ravotdag met De Helden
De paasvakantie start met een topper van formaat. 

Op zaterdag 26 maart komen Ketnet-Helden Dempsey, 

Nico, Sieg en Maureen naar Koksijde voor een heuse 

ravotdag.

Vanaf 11 u. kunnen de kinderen zich uitleven op 

springkastelen en speeltenten op het Marktplein. Om 

11.30 u. openen De Helden de Ravotdag al springend op 

de springkastelen. Aansluitend staan ze klaar voor een 

signeersessie.
Cinema Koksijde toont om 13 u. nog eens de spannende 

film Helden van de Zee die voor een groot deel in de 

duinen van Oostduinkerke gedraaid werd. Daarna volgt 

nog een signeersessie en om 16 u. wordt de film opnieuw 

getoond.
De Helden van de Zee: v.l.n.r. Maureen, Sieg, Nico en Dempsey.

In maart vinden in onze gemeente heel wat grote sportevenementen plaats. Supporters kunnen er 
postvatten om er hun favorieten aan te moedigen.



Koksijde Golf ter Hille valt in de smaak!
Koksijde Golf ter Hille (KGtH) sloot het jaar 2015 af op een elfde plaats in de nationale ranking. Ons 
golfterrein valt dus zeer zeker in de smaak bij menig golfliefhebber. De top 10 lonkt… Uiteraard blijft het 
golfteam dagdagelijks alles in het werk stellen om topkwaliteit te blijven bieden.

• Iedereen welkom - De tijd dat golf een 
elitesport was ligt ver achter ons. Golfen kan je 
leren, op om het even welke leeftijd. Je kan er 
vooral veel plezier aan beleven in de gezonde 
buitenlucht, alleen of samen met vrienden.

• Gratis initiatieles - Kom eens kennismaken. 
Koksijde Golf ter Hille biedt elke laatste 
zaterdag van de maand van 16 tot 17 u. 

 een gratis initiatieles aan. Schrijf in via 
golfsecretariaat@koksijde.be.

• Start-to-Golf-dag - Op zondag 10 april 
organiseert KGtH een heuse Start-to-golf-
dag met tussen 10 en 17 uur doorlopend 
gratis golfinitiaties. Je bent van harte welkom! 
Inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be.

• Geïnteresseerd als bedrijf - Ook bedrijven 
zijn welkom. Ben je op zoek naar een 
aangename locatie voor een vergadering? 
KGtH telt verschillende zalen met diverse 
multimedia. Je kan ook het aangename aan 
het nuttige koppelen met een bezoek aan het 
restaurant of de brasserie. Mentale inspanning 
kan je compenseren met een golfinitiatie 
op maat… Er zijn tal van mogelijkheden! 
De golfdispatching werkt met plezier het 
gewenste pakket uit.

• Bedrijf in de kijker – Misschien wil je je bedrijf 
in de kijker zetten? Ook dat kan in KGtH als 
holesponsor of als sponsor van de driving 
range. Het team informeert je graag over de 
diverse mogelijkheden.

• Contact: 058 53 27 10 – golfsecretariaat@
koksijde.be – www.koksijdegolfterhille.be.

Nieuw: 
minigolfclub Tip Top
Vanaf vrijdag 1 april is onze gemeente een minigolfclub rijker: 
Minigolfclub Tip Top Oostduinkerke. Jong en oud kan er terecht 
voor een partijtje competitieve & recreatieve golf. Om de twee 
weken wordt er op vrijdag om 19 u. gespeeld op de pleinen 
van TC Tip Top aan de Leopold II-laan. Meedoen kost 4 euro 
per spelend lid voor een hele avond plezier. Het materiaal 
wordt gratis ter beschikking gesteld.
Info: Michel Coutteau van Koffie - en Eethuis ‘t Smulhoekje, 
0495 74 03 73.

Een mooi zicht op Koksijde Golf ter Hille en het clubhuis in 
de oude hoeve die in de middeleeuwen uithoeve van de 
Duinenabdij was.

Het infobord met de plaatjes van de holes sponsors.



In een kleine politiepost ergens te lande gaat het leven rustig zijn gang. De 
commissaris en zijn wat simpele hulp hebben er een zeer gemakkelijk leventje, 
ware het niet dat de commissaris er naast zijn vrouw ook nog een minnares op nahoudt.
Als deze dame dan plots opduikt en eist dat de commissaris een weekendje met haar zou doorbrengen terwijl 
zijn vrouw met haar zus aan zee is, tenminste dat denken ze, beginnen de moeilijkheden.
Als dan ook nog een erg gezochte gangster bij hem in de cel belandt en bewaakt moet worden, ziet de 
commissaris, die van wacht is, geen andere oplossing dan zijn hulpje in te schakelen om zijn plaats in te 
nemen en de lopende zaken af te handelen. De gevolgen zijn niet te overzien….
Acteurs zijn Marc Vileyn, Sonja Boeve, Dirk Janssens, Dirk Sennesael, Valerie Fabel, Siegline Driesse, Didier 
Cobbaert, Sonia Vanransbeeck, Lieselot Fabel en Thijs Baelde.
Opvoeringen in Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a in Oostduinkerke op zaterdag 9 april om 20 u. / vrijdag 15 april 
om 20 u. / zaterdag 16 april om 20 u. / zaterdag 23 april om 20 u. / zondag 24 april om 15 u.
Toegang 9 euro, kaarten in herberg Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 33 te Wulpen, 0474 40 99 69 of via 
tsluddertsje@hotmail.com. De reservatie is definitief na betaling op rek. nr. BE84 7388 0111 7059.
Info: Willy Bautil, 0495 57 52 00.

Theater In ’t Bloote speelt
Komedie De slappe der wet

Kinderyoga
In reeks van vijf sessies die begon op 17 februari zijn er in maart nog 
drie beurten: op 2, 9 en 16 maart, van 16 tot 17 u. (ev. 2de uur erna), 
kleuterturnzaal gemeenteschool Oostduinkerke, o.l.v. Rebecca Rommelaere, 
rrommelaere@gmail.com, 0478/21 89 03. Acht euro per beurt.

Sportelen voor 50-plussers

Tai chi -  Maandag (gevorderden) van 9 tot 
10 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp, op donderdag 
(beginners) van 9 tot 10 u. in de zaal voor 
vloersporten in Koksijde
Zumba Gold - Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Curling - Dinsdag van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u. in de 
sporthal Oostduinkerke
Netbal - Woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of van 
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Badminton en tafeltennis – op vrijdag van 13.45 
tot 15.45 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Initiatiereeksen – Woensdag elke maand 
een andere sport, in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke, vooraf inschrijven bij de 

sportdienst. In maart bokwa: nieuwe fitnessrage; 
eenvoudige workout op muziek; ideaal om je 
uithoudingsvermogen en spierkracht te verbeteren. 
Op woensdag 2, 9, 16 en 23 maart van 9 tot 10 u 
in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Nieuw initiatief: volleybal voor +55 - Elke 
woensdag van 9.45 tot 11.45 u. in Sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Voor dames en heren 
met wat volley-ervaring, om op een gezellige 
manier fit te blijven. Contacteer vooraf robert.
vermaerken@telenet.be of 0497 45 46 37 of de 
sportdienst.

Info en inschrijven bij de sportdienst, 058 53 20 01 
of via sportdienst@koksijde.be. De brochure met 
het volledige Sportelaanbod is te verkrijgen bij de 
Dienst Toerisme en bij de sportdienst. 
Meer info op www.sport.koksijde.be.

Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn 
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te 
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!

Theater In ’t Bloote uit Wulpen is in volle voorbereiding voor hun volgende 
toneelstuk, De slappe der wet, een dolle komedie in drie bedrijven van 
Kamiel Kemels in een regie van Rik Schockaert.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Helsmoortel-Marchand
Erik Helsmoortel (°Koksijde) en Clairette Marchand (°Oostduinkerke) beloofden elkaar vijftig jaar 
geleden (Oostduinkerke, 22 januari 1966) eeuwige trouw. Erik was zijn loopbaan lang politieagent aan 
ons gemeentebestuur. Clairette ontfermde zich over het huishouden en de twee kinderen. Het bekende 
echtpaar heeft thans ook vijf kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Auguste De Smet
Roeselare, 1 januari
zoon van Dieter en van Liese 
Goethals uit Koksijde

Oscar Ntaralah-De Clercq
Veurne, 9 januari
zoon van Che Ntaralah-De Clercq en 
Djénabou Laridon uit Oostduinkerke

Emmy Wauters
Veurne, 14 januari
dochter van Jérémy en van Idaline 
Blondé uit Koksijde

Rondik Shahwan
Veurne, 16 december
zoon van Rojin Shahwan uit Koksijde

Margaux Versteele
Veurne, 27 januari
dochter van Wouter en van Jozefien 
Schockaert uit Koksijde

Luca Dekindt
Veurne, 29 januari
zoon van Jessica Dekindt uit Koksijde

HUWELIJKEN

Lothar De Kegel en Astrid 
Vanrafelghem, beiden uit Koksijde 
(31 december)

Jacques Denys en Marianne  
De Schutter, beiden uit Koksijde 
(16 januari)

François Evers en Véra Weis, 
beiden uit Koksijde (23 januari)

OVERLIJDENS

Bernadette Latour - 71 jaar
echtgenote van Richard Pierre

Léonce Bertouille - 89 jaar
weduwe van Hubert Geoffroy

Jean Klaas - 90 jaar
echtgenoot van Monique Bilco

Walter De Clercq - 76 jaar
echtgenoot van Annie De Keyser

Maarten Vollon - 19 jaar

Micheline Ledoux - 82 jaar
weduwe van Louis D’Hainaut

François De Heyn - 82 jaar
echtgenoot van Laure Verschueren

Maria Boeckx - 85 jaar
weduwe van Raymond Van Dijck

Marcel De Haese - 90 jaar
echtgenoot van Lucienne 
Dehollander

Marnix Devey - 76 jaar

Symonne Cuveele - 89 jaar
weduwe van Camiel Blanckaert

Joseph Recour - 90 jaar
weduwnaar van Leona Vermeersch

Alfriedus Goethals - 70 jaar
echtgenoot van Annie Martens

Simone Richir - 87 jaar

Jeannie Jhek - 95 jaar

Nicole Gassée - 65 jaar
echtgenote van Michel Peeters

Jean Pazdera - 85 jaar
echtgenoot van Camille Vergote

Richard Porwol - 63 jaar

Jean Broquelaire - 82 jaar
echtgenoot van Marguerite Anciaux

Saar Dedrie - 29 jaar

Fernand Deramoudt - 82 jaar
echtgenoot van Jeannine D’Hert

Roger Hoorens - 79 jaar
echtgenoot van Jacqueline Scheire

Guy Piraux - 77 jaar
echtgenoot van Yvonne Martin

Lucien Samain - 94 jaar
weduwnaar van Alberta Samain

Jean-Claude Mélice - 74 jaar
echtgenoot van Michelle Dominé

Guillaume Baele - 91 jaar
weduwnaar van Simonne Dandelé

Marcella Verstraete - 90 jaar
weduwe van Frans Vansteenkiste

Jacqueline Denys - 93 jaar
weduwe van Karel Debra

Raphaël Parent - 75 jaar
echtgenoot van Agnès Callens

Jean-Pierre Bero - 71 jaar
weduwnaar van Jacqueline Givron

William Lippens - 61 jaar

Joseph Vanisterdael - 98 jaar
weduwe van José De Greef

Marie Debruyne - 66 jaar
echtgenoot van Marc Geldof



Dokter Joseph Mouraux is honderdendrie!
Liefst honderdendrie jaar geleden, op 16 januari 1913, zag Joseph Mouraux in Brugge het levenslicht in het 
gezin van vader Joseph en Lutgarde Verlende uit Lo. Na Grieks-Latijnse humaniora in het college van Brugge, 
studeerde hij geneeskunde in Gent. In 1940 stapte Joseph in het huwelijksbootje met zijn geliefde Lisbeth. Na 
de oorlog vestigde hij zich als huisarts in De Panne. Vijftig jaar lang zou hij er dokter zijn. Joseph was stichter-
voorzitter van de Westhoek Tennisclub in de Armorial, hij hield van wandelingen in de duinen en reizen in de 
bergen. Het kaartspel bridge was een echte passie. Echtgenote Lisbeth stierf in 1992. Tot 2009 bleef Joseph 
alleen thuis wonen, geholpen door zijn dochters. Joseph is stamvader van Christine, Louis en Monique, van 
vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Sinds zeven jaar woont hij in De Brink. Op zaterdag 16 januari 
kreeg hij bezoek van burgemeester Marc Vanden Bussche en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie. Dokter 
Joseph Mouraux overleed evenwel een drietal weken na zijn verjaardag, nl. op zondag 7 februari.

Honderdendrie kaarsjes voor Arthurina Deleye
In het wzc Noordduin brachten burgemeester Marc Vanden Bussche en OCMW-voorzitter Greta Suber-
Delie op zaterdag 9 november 2015 een bezoek aan mevr. Arthurina Deleye ter gelegenheid van haar 
honderdenderde verjaardag. Arthurina – Tina in de omgang – zag op 9 november 1912 het levenslicht in 
Nieuwpoort. Tijdens WO I verbleef ze vier jaar in Eu bij Tréport. Terug in Nieuwpoort behaalde ze in Tielt het 
diploma van onderwijzeres en leerde ze ook piano spelen. In 1948 huwde ze rijkswachtcommandant Oscar 
Tuypens uit Ath. Tot 1973 woonde ze met haar man in Wallonië, waarna het echtpaar zich vestigde in een 
villa aan de Jan Pootlaan in Sint-Idesbald. In 1999 stierf Oscar, maar Tina hield zich sterk en bleef nog lange 
tijd na haar eeuwfeest in 2012 alleen wonen en voor zichzelf zorgen. Inmiddels geniet Tina in wzc Noordduin 
van de beste zorgen, van een gezellig praatje en van de vele mooie herinneringen aan vroeger.

Onze +honderdjarigen in de kijker



Op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, maandag 18 januari, werden de vele vrijwilligers door burgemeester 
Marc Vanden Bussche hartelijk bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Twee vrijwilligers 
werden extra in de bloemetjes gezet: Nancy D’Haenen en Diane Deburchgraeve. Onderwijzeres Nancy 
motiveert elk jaar een 50-tal kinderen voor de carnavalstoet, in Club Crevette op het strand speelt 
ze Stieneke Zee en Kabouter Knus. Diane, gastvrouw van restaurant De Korre, is de spilfiguur voor de 
geldinzameling ten voordele van Kiekafobee. Affiches verdelen, sponsors zoeken, handelaars aanspreken, 
niets is haar te veel.

Op zaterdag 23 januari vierde Markant Sint-
Idesbald zijn 50ste verjaardag met o.m. een 
ontvangst door het college van burgemeester 
en schepen in het gemeentehuis. Markant is de 
moderne naam van de Christelijke Beweging 
voor Vrouwen uit de Middengroepen (CMBV), 
in 1966 in Sint-Idesbald gesticht door mevr. 
Godelieve Delie-Gheeraert, moeder van OCMW-
voorzitter en zevende schepen Greta Suber-
Delie. Markant staat voor ontdekken, beleven 
en genieten. Vandaag heeft de vereniging een 
kwalitatieve en uitgebreide waaier aan culturele, 
sportieve en ontspannende activiteiten voor 
vrouwen. Ook de toekomst oogt rooskleurig voor 
Markant Sint-Idesbald-Koksijde. Met Best Pittig 
is er in 2014 een jongerennetwerk opgestaan 
in Sint-Idesbald, bedoeld voor jonge vrouwen 
tussen 20 en 40 jaar.

Op zondag 7 februari 
opende burgemeester 
Marc Vanden Bussche 
de nieuwe huisvesting 
van het Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum 
de Koepel Westhoek dat 
voortaan tegelijk onder 
de nieuwe naam Vrijzinnig 
Huis Koksijde (VHK) door 
het leven gaat. Die nieuwe 
thuis is het voormalige gebouw van de Christelijke Gemeente van Jehova’s getuigen aan de Galloperstraat 
48. De gemeente kocht het gebouw en stelt het thans onder de vorm van erfpacht voor dertig jaar ter 
beschikking van het VHK. Op de foto v.l.n.r. bestuursleden Francine Wandelaere, François Schaekers, 
architect Eddy Deboyser, ere-gemeenteraadslid Bob Rossel, Danie De Kimpe, burgemeester Marc Vanden 
Bussche, VHK-voorzitter Marc Van Muylem en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.

De voorbije maand in woord en beeld



Eind maart start de paasvakantie. Natuurlijk zetten de gemeentelijke musea hun beste beentje voor om 
een boeiend programma te brengen voor jong en oud. Kom het huis uit en beleef een (ont)spannende 
namiddag.

Paasvakantie in gemeentelijke musea

ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
1. Rondleiding “Zandlopers” (6-12 j.)
 De archeoloog-gids leidt de kinderen naar het ruïneveld in de 

Duinenabdij. Daar leren ze door zelf voorwerpen op te graven wat 
archeologie is, en hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Verkleed 
als monnik proeven ze in het museum van het leven in de eeuwenoude 
abdij, via allerlei opdrachtjes.

 Meedoen is gratis als je van Koksijde bent. Schrijf in via 058 53 39 50 of 
 info@tenduinen.be.
 Op woensdagen 30 maart en 6 april, telkens om 14.30 u. (duur 90 min.).
2. Gegidste rondleiding (Nl)
 Een gids leidt de bezoekers anderhalf uur rond in het museum en op het 

ruïneveld. Inschrijven is niet nodig. Gratis voor Koksijdenaars.
 Op woensdagen 30 maart en 6 april, telkens om 14.30 u. (duur 90 min.).

NAVIGO – NATIONAAL VISSERIJMUSEUM
1. Workshop Freek, Faun & Wind (6-12 j.)
 Freek is een jongetje dat gek is van de zee. Jij ook? Werken met 

verhalen en knutselen. Meedoen kost 2 euro. Na de workshop krijg je het 
prentenboek Freek, Faun & Wind gratis. Schrijf in via 058 51 24 68 of  
onthaal@navigomuseum.be.

 Op vrijdagen 1 en 8 april, telkens om 14.30 u. (duur 90 min.)
2. Gegidste rondleiding (Nl)
 Terwijl de kinderen een workshop volgen, wagen de volwassenen zich 

aan een rondleiding met een gids. Inschrijven is niet nodig. Gratis voor 
Koksijdenaars.

 Op vrijdagen 1 en 8 april, telkens om 14.30 u. (duur 90 min.).

Drukke paasdagen
De dienst Toerisme presenteert met Pasen traditiegetrouw zijn drieluik 
bloemenjaarmarkt, ruilbeurs/rommelmarkt en start van de garnaalvangst.

65ste bloemenjaarmarkt - Op paaszaterdag 26 maart vindt in de Zeelaan 
van 8 tot 17 u. de 65ste bloemenjaarmarkt plaats, elk jaar als het ware de 
start van het nieuwe toeristische seizoen. Een 30-tal standhouders biedt 
er een zeer uiteenlopend assortiment aan. U vindt er een ruime keuze 
aan voorjaars- en zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, 
vetplantjes, heesters, coniferen maar ook kamerplanten en snijbloemen.
Ruilbeurs en rommelmarkt - Op paaszondag 27 maart is er weer de 
internationale ruilbeurs in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Van 10 tot 
18 u. vinden verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels er 
zeker hun gading. Vanaf 8 u. is er ook rommelmarkt op de parking van de 
Kerkepannezaal en in de omliggende straten.
Info en inschrijven: toerisme@koksijde.be of 058 51 29 10. Deelname 1 euro 
per lopende meter, met een minimum van 5 meter.
Garnaalvissers - Op paasmaandag 28 maart starten de garnaalvissers te 
paard en de vrouwelijke garnaalkruiers te voet (de  Stienestekers) weer hun 
lange reeks jaarlijkse demonstraties. Afspraak om 10 u. in Oostduinkerke-
Bad, strand centraal. Na het vissen worden de garnalen gekookt en aan 
het publiek aangeboden.

De bloemenjaarmarkt is elk jaar de 
start van het toeristisch seizoen.



Zoals in vorige edities moeten foto’s langs het traject 
gesitueerd worden. In eethuis-brasserie-tearoom Siska 
hangen enkele hersenbrekers en valt een waardebon te 
gebruiken. Elke deelnemer die het antwoordblad indient 
wint een mooie prijs uit het rijke aanbod. Prijsuitreiking op 
vrijdag 22 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde.
Deelnameformulieren in de toerismekantoren van heel de 
gemeente, bij Toerisme Veurne en in de Siska.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 
058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be.

Dat Jens Bouttery, zoon van het Koksijdse 
cultureel ambassadeursechtpaar Johan en 
Frieda Vanslembrouck, veel podiumtalent heeft, 
is onmiskenbaar. Recent werd hij samen met 
The Subs door de VRT geëngageerd om het 
nieuwe logo van Canvas auditief te verklanken.
Tij-dingen: “Uitgangspunt voor Triggers & 
Tresholds is de vraag hoe de mensaap 
evolueerde naar musicerende mens. Houdt 
jullie dat bezig?”
Jens Bouttery: “Eigenlijk gaat het iedereen 
aan als je vaststelt dat Jan en alleman elke 
dag een bepaald nummer een half uur op 
repeat speelt, of altijd de radio opzet van 
zodra thuis. Inspiratiebron was evolutiebioloog 
Robin Dunbar. Hij bestudeert het gedrag 
van primaten die elkaar ontvlooien. Daarbij 
komen endorfines, gelukmaakstoffen in de hersenen, vrij. Wij mensen ervaren dat ook: door naar de kapper 
te gaan, elkaar te masseren, te verzorgen, te lachen, te vrijen,... Wel, muziek is ook een moderne vorm van 
ontvlooien waarbij endorfines in het kwadraat vrijkomen.”
T-d: “Jullie spelen in een installatie die tijdens de voorstelling verandert?”
Jens: “Lucas Kramer is de heerlijke nutty professor die verslaafd is aan analoog studiomateriaal. Zijn creatie 
voor T&T heet La Bestia, er durft al eens zwarte rook uitkomen. Hij heeft 10 oude bandmachines tot één 
transformerend geheugen verbouwd. Die banden leggen het heden vast en vermengen het tot een totaal 
onbetrouwbaar herinneringsinstrument. Ook wij mensen slaan herinneringen op en vervormen die almaar 
meer als we die boven halen.”
T-d: “Naast Jens Maurits Orchestra leg je je muzikale ei ook bij andere bands?”
Jens: “Ik kan moeilijk nee zeggen tegen projecten, ik zie overal wel iets in. Toch probeer ik te knippen in het 
aantal projecten. Maar dingen afslaan blijft nog altijd heel moeilijk. Ik moet discipline opbrengen om mijn 
eigen dingen tijd te geven. Met Jens Maurits Orchestra en Geroezemoes probeer ik dat te doen.”
Als alles goed loopt hebben Jens en z’n muzikanten voor hun optreden in Koksijde een dikke verrassing in 
petto. ‘t Is zilverkleurig en het blinkt….
Tickets 12 euro of 9 euro (-26 j.) via www.casinokoksijde.be of op 058 53 29 99.

9de Lentewandelzoektocht

Oud-Koksijdenaar Jens Bouttery met
Triggers & Tresholds in c.c. CasinoKoksijde

Liefhebbers kunnen van vrijdag 18 maart tot zondag 17 april deelnemen aan de 9de 
lentewandelzoektocht van de VVV. De zoektocht is 6 km lang, begint aan het toerismekantoor in 
Koksijde-Bad, gaat naar Sint-Idesbald en terug.

“Jens Bouttery is veel meer dan zomaar een fantastische drummer. Een authentieke artiest in wording 
waar we nog veel van zullen horen en zien. Een zeldzaam talent dat zonder twijfel alle mogelijke 
ondersteuning verdient!” aldus Kris Defoort . Oud-Koksijdenaar Jens Bouttery brengt op zaterdag 5 maart 
om 20 u. met Jens Maurits Orchestra Triggers & Tresholds in c.c. CasinoKoksijde.
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Plezier verzekerd op Koksijde Kids!
Wees er zeker bij op Koksijde Kids, hét coolste kinderevenement tijdens de paasvakantie! Kom op zaterdag 
2 en zondag 3 april naar het grandioos speeldorp bij het gemeentehuis, en beleef er een supertof 
weekend met de leukste attracties voor alle leeftijden.

Zowel op zaterdag als op zondag, van 10.30 tot 18 u., kunnen 
kinderen en tieners zich in de Zeelaan, op het theaterplein 
voor het gemeentehuis en op het achterliggende 
Casinoplein uitleven op de talrijke attracties.
Speeldorp voor de kleinsten - Een echt kleuterdorp met 
verschillende springkastelen en een klauterparcours. 
Laat je omtoveren tot een prinses of superman aan de 
gratis grimestand. Verder kleuterfietsen of springen op 
de springkastelen, ook een speelbed, een speelrups en 
aangepaste hindernissenbanen.
Klim- en klauterplezier - Aan klimmen ontbreekt het evenmin. 
Er is een klimmuur en survivalbanen nodigen uit tot uren 
speelplezier. Beleef dolle pret op de verschillende gekke 
fietsen of ontdek de Fire Rescue stormbaan.
Voor tieners en waaghalzen - Ook de tieners zullen 
zich niet gauw vervelen. Er is de Bungee Trampoline, de 
megahangbrug Base Jump, of maak een spannende 
rit in de mini-quads. Kom je tegenstander verslaan in de 
gamezone waar je een echte challenge race kan houden. 
Of verleg je grenzen op de death-ride twin! Als een echte 
avonturier glij je pijlsnel langs een staalkabel naar beneden, 
met twee tegelijk vanop tien meter hoog. Of vlieg als een 
echte piloot in de vluchtsimulator. Je kan ook voetballen 
en xbox-spelletjes spelen. In de verduisterde feestzaal 
van c.c. CasinoKoksijde kan je in een spannend decor je 
tegenspelers met een laser-gun uitschakelen.
Bijna alle attracties zijn gratis. Enkel voor de mini-quads en de 
lasergame betaal je 2 euro per persoon per attractie.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Primeur: Clics Koksijde!
Koksijde Kids heeft evenwel nog een heel 
bijzondere extra verrassing in petto: vier 
playcorners van Clics!

Onze gemeente en de Belgische 
speelgoedfabrikant Clics hebben de handen 
in elkaar geslagen voor een zomer lang 
speelplezier met een wereld vol Clics-blokken in 
c.c. CasinoKoksijde van 12 juli tot 28 augustus. 
Dat wordt een heel groot evenement met een 
expo-gedeelte (met 100.000 Clics-blokjes) en 
een speelzone (met 150.000 blokjes in 
22 verschillende kleuren).
Een voorsmaakje van Clics Koksijde krijgen de 
kinderen al op Koksijde Kids op zaterdag 2 en 
zondag 3 april. Dan worden namelijk 
4 playcorners opgezet waar ze naar hartenlust 
zullen kunnen bouwen.



Agenda MAART

Di 1 maart
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor senioren: 
vertellingen over onze IJslandvaarders,  
zie blz 15

Woe 2 maart
10 u.
Uitstap met “da’s TOF’ naar het ‘Design 
Museum’ in Gent
Deelname €27 (lunch, bezoek met gids)
Info en inschr. J. Jacquemyn, T 058 51 62 
23, Vera Beckx T 058 52 11 36. Org. Vl@s – 
Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde
www.vlas.koksijde.be 

Vrij 4 maart
19.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Avond met Els De Schepper
Toegang: vvk €12, ADD €18
Info en org. FVV Vrouwenstemmen,
Info en reservatie Hilde De Graeve, hilde.
degraeve1@telenet.be  greet.verhaeghe@
scarlet.be 

20 u.
Koksijde, Galloperstraat 48, vrijzinnig Huis
Toneelvoorstelling
Eenakter door William Vandenplassche en  
Philip Ryckman
Inkom: €10 – leden cultuurverenigingen €6
Org. A. Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke
Info: M. De Picker depicker.maurits@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans: Bara Sisfusdottir: The lover
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 5 maart
Koksijde, strand
North sea trail
www.sportevents.be/northctrail 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Jens Maurits Orchestra: Triggers & 
Thresholds. Info & tickets: Info Koksijde
Zie blz 31

05, 12, 18, 19/03: 20.30 u.
13 &20/03: 17 u.

Oostduinkerke, Het Bedrijf

Theatervoorstelling OTO 

Stekezotvanu
Info en reserv: Info koksijde, T 058 53 29 99, 

reservaties.hetbedrijf@koksijde.be

Zon 6 maart
10.30 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infobord 
Hannecartbos
Geleide wandeling in het Hannecartbos en 
kom méér te weten over de fauna en flora

10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, filmzaal
Familiares de Dunis
Reisversclag Ierland – deel 1 van Cork tot 
Westport met Daniël en Magda Degryse – 
Vermeir
Info: daniël2.degryse@skynet.be, T 058 52 18 14
Deel 2 op zondag 13 maart

11 u.
Koksijde-Dorp, Het Vrijzinnig huis Koksijde, 
Galloperstraat 48
Op zondag in gesprek met…
‘Sportpsychologie’, spreker, dhr Jon Strubbe 
– Psycholoog. Deelname gratis.
vanmuylem@skynet.be 

Woe 9 maart
14 u.
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Ontmoetingsnamiddag voor senioren: 
vertellingen over onze IJslandvaarders
zie blz 15

19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, OLV parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma Koksijde Naaireeks 2de sessie
Voor starters en gevorderden
Deelname voor de 5 sessies, FeMma lid €30, 
niet-lid €50. Info en inschr Lena Devacht  
T 058 51 69 87 of devacht.lena@skynet.be 

Do 10 maart
14 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de brug
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Literair concert: Dirk De Wachter & Eva De 
Roovere: Te gek!? UITVERKOCHT
Info & tickets: Info Koksijde

Vrij 11 maart
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater: Het Banket: aarzel nooit
Info & tickets: Info Koksijde

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café foyer St Patrickday
Welkom in de foyer vanaf 19.30 u.

Zat 12 maart
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Landschapswandeling
www.iwva.be/bezoekers 

11 – 17 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Closet Sale
Verkopers en kopers: iedereen welkom
Standhouders, inschrijvingen en voorwaarden: 
Greet Verhaeghe, T 058 52 23 84,  
greet.verhaeghe@scarlet.be, €10 per stand

Zon 13 maart
10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, filmzaal
Reisverslag Ierland – deel 2 van Westport, 
Connemarra, Atlantic drive, Dublin en 
Kilkenny naar Cork
Info: Familiares de Dunis, Daniël en Magda 
Degryse-Vermeir, daniel2.degryse@skynet.be, 
T 058 52 18 14

15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Dessel Sport

Ma 14 maart
14 u
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie ‘Loodgieterij van het menselijk 
lichaam door Prof Michielsen
Info: Jeanine Nowé, T 058 51 33 01
Org. Neos Koksijde

Don 17 maart
14.30 u.
Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48
Lezing: ‘De vooroudercultus: de eerste 
religie van de mens’
Spreker: Dr. Marc Vermeersch, auteur
Toegang (koffie inbegrepen): €5; leden: €3
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98
Marc-mortier@telenet.be
Org UPV Westkust ism Vermeylenfonds 
Koksijde/Oostduinkerke

19.30 u
Koksijde-Dorp, Zeelaan 29, cm lokaal
Rug in beweging
Donderdag 17 maart en donderdag 24 
maart. Leden KWB & COV & CM: €15 voor 
de 2 avonden. Geen leden: €25
freddyvanlerberghe@hotmail.com ,  
T 0488 34 58 97

Vrij 18 maart
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Bang-up! Opera: La Bohème
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 19 maart
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor: Mich Walschaerts: Duizend Man sterk
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde
Zon 20 maart
15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Tubeke

Oostduinkerke, KEI. 
Dag van de zorg
zie blz 22

Woe 23 maart
12 u.
Oostduinkerke, estaminet De Peerdevisscher
Tongetjesfestival
Info en inschrijv J. Jacquemyn, T 058 51 62 23

Lentewandelzoektocht
Vrijdag 18/03 – zondag 17/04/2016
Zie tij-dingen blz 31

Activiteiten Abdijmuseum Ten Duinen 
en Navigo
Zie blz 30

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Woensdag 2, 9, 16 en 23/03 - 14-16 u.
Academie Van de Vlaamse Primitieven 
tot Cobra
Door prof dr. Ludo Beheydt
€52 met Davidsfonds cultuurkaart / 
anders €58 (koffie en digitale syllabus)
Org. DF-Koksijde, gemeentebestuur en 
c.c. CasinoKoksijde
Info: 058 51 36 00, Jacques Bauwens, 
T 016 31 06 70 FD Leuven, www.
doornpanne.davidsfonds.net, reserv. 
Davidsfonds.doornpanne@gmail.com 



Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde & Oostduinkerke
www.vlas.koksijde.be 

14 u.
Oostduinkerke-Bad, Rozenkrans
Ontmoetingsnamiddag voor senioren: 
vertellingen over onze IJslandvaarders, 
zie blz 31

19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Bad, OLV parochiehuis, Tulpenlaan 41
FeMma Koksijde Naaireeks 3de sessie
Voor starters en gevorderden
Deelname voor de 5 sessies, FeMma lid €30, 
niet-lid €50. Info en inschr Lena Devacht  
T 058 51 69 87 of devacht.lena@skynet.be

Don 24 maart
14 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Brei- en ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

19.30 u.
Koksijde-Dorp, het Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48
Jan Gits vertelt over leven en werk…   zijn 
leven als holebi…
Info: Nele Deblauwe, vrijzinnig humanistisch 
consulent, T 051 55 01 60
Marc Van Muylem, T 058 51 90 94

Zat 26/03 – zo 10/04
Paasvakantie

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Elke woensdag om 14.30 u. 

workshop kids
Oostduinkerke, Navigo

Elke vrijdag om 14.30 u. 

workshop Kids

Zaterdag 26 en 
dinsdag 29 maart

Tijdens de openingsuren van de Bib
Koksijde, Bibliotheek

Boekenverkoop in de bib

Zat 26 maart
9.15-17.30 u.
Koksijde
6de paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 20ste internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10
Org KVV Coxyde. www.kvvc.be 

11-17 u.
Koksijde, Marktplein
Ravotdag met de Helden en signeersessies
zie blz. 24

8-17 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt - zie blz. 30
9.30 u.
Oostduinkerke, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank gevolgd door het koken 
van de garnalen op de zeedijk - zie blz. 30

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Geleide wandeling speuren naar sporen
www.iwva.be/bezoekers 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Soetkin & Ensemble Polygone
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 27 maart
Pasen
8 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking 
en straten errond
Rommelmarkt en internationale ruilbeurs
Zie blz. 30

9.15 – 16 u.
Koksijde
6de paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 20ste internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10
Org KVV Coxyde. www.kvvc.be 

11 u
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap + Paashaas

14.30 u.
Oostduinkerke, Loze Vissertjespad (Mariapark)
Geleide knoppenwandeling

Ma 28 maart
8 u.
Koksijde-Dorp, Hotelschool
Paasontbijt
Info: Jeanine Nowé, T  058 51 33 01

9.15-17 u.
Koksijde
6de paastornooi voor jeugdploegen U7-12 
en 20ste internationaal Paastornooi voor 
preminiemen U10
Org KVV Coxyde. www.kvvc.be 

11 uur
Oostduinkerke, Witte Burg
Aperitief Paasconcert Davidsfonds
Met Nieuwpoort Concertband olv Cindy
Concert + apero DF-leden (PRGKRT) €8; DF-
leden: €10, anderen €12
Reserv. Davidsfonds.doornpanne@gmail.com, 
T 058 51 38 65
Info: www.doornpanne.davidsfonds.net 

14 & 16 uur
Oostduinkerke en Sint-Idesbald
Rondgang Paashaas onder begeleiding 
van Dixieband

20 u.
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk
Paasconcert Lionsclub
Kaarten vvk €25; ADD €30 te verkrijgen bij 
de dienst Toerisme en de leden van de 
Lionsclub. www.paasconcert.be 

10 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + de Stienesteekers

Di 29 maart
10.30 u
Sint-Idesbald, strand
fortenbouw

14-16 u.
Koksijde, Duinenhuis
Workshop bruisende bad-genoegens met 
natuurlijke ingrediënten voor kids  - zie blz. 20

14.30 – 16.30 u.
Koksijde, gemeentehuis
Geleide erfgoedwandeling Koksijde-Bad 
vanuit de ogen van de Zouaven (Ned)
€1 te betalen aan de gids

14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit
Kinderfilm Inside Out

Woe 30 maart
10.30 u
Oostduinkerke, strand
Kites for kids
Gratis initiatie, mogelijkheid aankoop kites 
bij dienst Toerisme ter plaatse à €2 – 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Kids@tenduinen + rondleiding

12 u.
Oostduinkerke, estaminet  De Peerdevissche
Tongjesfestival
Info en inschr. J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde & Oostduinkerke
www.vlas.koksijde.be 

Don 31 maart
14 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be 

16 – 18 u.
Sint-Idesbald, Delvauxmuseum
Geleide erfgoedwandeling Sint-Idesbald 
vanuit de ogen van Paul Delvaux 
(Ned en Fr). €1 te betalen aan de gids

14-16 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Feestplaneet, workshops kids

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



Rit 3a: De Panne - De Panne
Rit 3b: De Panne - Koksijde - De Panne 
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