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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 filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld
Foto cover: Lambert J. Derenette
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”
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07.32 en 20.24
09.10 en 21.51
10.25 en 22.57
11.26 en 23.51
12.16
00.36 en 13.00
01.18 en 13.42
02.01 en 14.25
02.44 en 15.10
03.29 en 15.56
04.16 en 16.44
05.06 en 17.38
06.04 en 18.42
07.12 en 19.49
08.23 en 21.01
09.43 en 22.24
11.08 en 23.32
12.03
00.20 en 12.45
00.58 en 13.20
01.23 en 13.53
02.04 en 14.25
02.35 en 14.55
03.04 en 15.22
03.32 en 15.48
04.01 en 16.17
04.34 en 16.51
05.13 en 17.32
06.00 en 18.25
07.06 en 19.49

01.53 en 14.42
03.23 en 15.54
04.33 en 17.02
05.44 en 18.11
06.47 en 19.09
07.37 en 19.56
08.22 en 20.40
09.05 en 21.24
09.49 en 22.08
10.33 en 22.52
11.17 en 23.37
12.03
00.24 en 12.54
01.20 en 13.52
02.25 en 14.59
03.40 en 16.23
05.13 en 17.55
06.19 en 18.48
07.07 en 19.29
07.46 en 20.04
08.21 en 20.35
08.52 en 21.04
09.21 en 21.31
09.50 en 22.00
10.19 en 22.31
10.50 en 23.03
11.23 en 23.39
12.00
00.22 en 12.51
01.29 en 14.09

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden april

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

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Duinenhandschriften…
Het erfgoed van de Duinenabdij
scheert hoge toppen. Nadat
eerder al de befaamde grisailles
als topstuk erkend werden, zijn
nu ook de handschriften officieel
opgenomen op de lijst van het
roerend cultureel erfgoed van de
Vlaamse Gemeenschap. Volgens
kenners verdienen ze het statuut van
werelderfgoed!

9
Brandweer: nieuw
retributiereglement
De brandweerzone Westhoek heeft
een nieuw retributiereglement
voor interventies en preventie.
Het reglement bepaalt welke
tussenkomsten aangerekend
worden en niet. Daarnaast richt de
brandweer een vurige oproep tot
jonge mannen en vrouwen om lid
van de brandweer te worden! Er zijn
vrije plaatsen!

15

En verder:
Bestuur
Werken op belangrijke verkeersassen 4
Burgemeester buurgemeente
Nieuwpoort overleden
Cultuur
Bedevaart naar Baaldjes Kruus

10

Koksijde, Vlaanderen en Unesco…

12

Kunstreis naar Utrecht en
Gelderland

Van meeuwen en
zeehonden…
Oude sneetjes brood gooien naar
meeuwen op het strand? Leuk
maar wel verboden en overbodig…
Meeuwen lijden geen honger. In de
natuur vinden ze eten in overvloed!
Zeehonden die rusten op het strand
benaderen, omdat je denkt dat
ze ziek zijn? Niet doen!! Ze kunnen
vervaarlijk uithalen, en meestal zijn
ze niet ziek…

19
Erfgoeddag
De 16de Erfgoeddag in Koksijde legt
op zondag 24 april de klemtoon op
rituelen. Het gemeentehuis focust op
rituelen n.a.v. geboorte, huwelijk en
dood. Het Abdijmuseum ten Duinen
belicht de dood bij de Duinheren en
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
dompelt u onder in de bijgelovige
rituelen van het vissersgezin.
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Snippers uit de raad van 15 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het
punt niet eenparig is goedgekeurd wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

Rioleringen Zeedijk – Deze jaarlijkse opdracht is noodzakelijk om verstoppingen,
zandophopingen, enz. in de riolering onder de Zeedijk te voorkomen. Het eigen
machinepark is niet krachtig genoeg om dit in eigen regie te kunnen uitvoeren.
Raming 79.652 euro. Unaniem.
Andere rioleringen – Gezien de gemeente al geruime niet meer beschikt over
een eigen ruimwagen moeten de ruim- en ontstoppingswerken aan een privéfirma uitbesteed worden. Ook het uitvoeren van dringende rioolinspecties behoort
tot deze opdracht. Raming 79.705 euro. Unaniem.
Reinigen straatkolken - Opwaaiend zand, onkruid, wegenwerken leiden vaak
tot verstoppingen van de kolken met wateroverlast als gevolg. Er zijn drie
reinigingsbeurten, dat geeft betere resultaten dan twee beurten. De beurten zijn:
mei, begin september en half december. De aangeduide firma signaleert ook
breuken, verzakkingen in de afvoer, kapotte roosters, betonafval in kolk, enz.
Torrelestraat/Torreelhoek – Deze straat is al jaren in zeer slechte staat. De weg
ligt op de grens Koksijde/Veurne, die een overeenkomst bereikt hebben om de
heraanleg samen uit te voeren, elk pro rata van het deel dat op hun grondgebied
is gelegen. Onze gemeente zal optreden als aanbestedende overheid. Unaniem.

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Structureel onderhoud op N8 en N396
Vanaf dinsdag 12 april wordt, in opdracht van Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen, de toplaag van twee gewestwegen in Koksijde
heraangelegd, namelijk de N8 Leopold III-laan en de N396 Robert
Vandammestraat.
• In de Leopold III-laan (N8) tussen de rotondes Zeepanne en
Zuid-Abdijmolen wordt de toplaag van de rijweg afgefreesd en
heraangelegd. Deze werken zijn gepland van 12 tot 14 april.
Het verkeer in de richting van de kust zal altijd mogelijk zijn. Het
verkeer richting binnenland wordt omgeleid via de Jaak Van
Buggenhoutlaan, Zeelaan en Robert Vandammestraat.
• In de Houtsaegerlaan / Galloperstraat / Koksijdesteenweg /
Dorpsstraat tussen Koksijde-dorp en Oostduinkerke-dorp wordt de
toplaag van de rijweg afgefreesd en heraangelegd. De werken zijn gepland van 12 tot 22 april.
De rijweg wordt hierbij in beide richtingen afgesloten voor het doorgaand verkeer en omgeleid via de
N330 Leopold II-laan, de N34 Koninklijke Baan en de Zeelaan. Er zal gewerkt worden in 3 fasen:
1. Zeelaan–Groenstraat / 2. Groenstraat–Westhinderstraat / 3. Westhinderstraat–Leopold II-laan.
De vermelde einddata zijn onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en kunnen dus nog
wijzigen.

In Trefpunt op Focus: Zeelaan: stand van zaken
In de uitzending van Trefpunt op Focus WTV kom je alles te weten over
de heraanleg van de Zeelaan. Bovendien licht de reportage al een tipje
van de sluier over de opening van de centrale Koksijdse winkelstraat.
Het programma maakt je ook warm om te winkelen in Sint-Idesbald en
Oostduinkerke. Uitzending op antenne op woensdag 20 april na het
nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via
de link http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

De burgemeester aan het woord
De winter hebben we omstreeks 20 maart met veel plezier uitgewuifd om de deur wagenwijd open te zetten
voor de lente. Het zomeruur draait weer op de klok, de zon krijgt warmte en de lange dagen komen er aan.
April wordt in de volksleer ook “grasmaand” genoemd. Een belangrijke maand met het oog op de oogst.
Ideaal is niet te koud en wat vochtig. Oké, maar dat laatste liefst ’s nachts als het even kan…

T-d: “Burgemeester, wat is de stand van zaken in
verband met de vernieuwing van het gedeelte
Zeelaan?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De werken
in de Zeelaan blijven op schema. We geraken in
de laatste rechte lijn. Ik wil de aannemers zeker
bedanken voor hun goede zorgen en stiptheid. Onder
toezicht van “onze” Rudy Blondé doen ze er alles aan
om de hinder te beperken tijdens de weekends en
tijdens de vakanties. Het resultaat zal ook top zijn.
Mensen kunnen echt opnieuw flaneren op de brede
wandelpaden. Er heerst een groot ruimtegevoel
en bovendien werden voor de afwerking stijlvolle
materialen gebruikt. De officiële opening is voorzien
voor zaterdag 4 juni.”
T-d: “De Westhoekacademie verblijdt ons vaak met
mooie uitstappen, eind mei naar Utrecht en het
Kröller-Müllermuseum op de Hoge Veluwe?”
Burgemeester: “Inderdaad onze Westhoekacademie,
gevestigd in het vroegere Home Pécher in de
Veurnelaan in Sint-Idesbald, heeft een zeer ruim
en uitgekiend lessenaanbod voor senioren in onze
gemeente en regio. In totaal zijn er 720 cursisten.
Ze kunnen zich in de WAK verder bekwamen
in hun artistieke hobby en doen dat met verve.
De uitstappen die de WAK organiseert kaderen
ook altijd binnen deze kunstlessen en zijn een
absolute aanrader. Momenteel zijn de werken
aan het beschermde gebouw volop bezig, het
dak wordt vernieuwd en eronder komt een mooie
vergaderruimte.” (Nvdr: zie bl. 13)
T-d: “Goed nieuws van het erfgoedfront! De
Duinenhandschriften zijn erkend als Topstuk van de
Vlaamse Gemeenschap!”
Burgemeester: “Inderdaad, dat is een belangrijke
erkenning. Het is wat jammer dat de gemeente
Koksijde, die toch zorg draagt voor de abdijsite waar
een deel van die handschriften ontstaan is, hierbij
buiten gelaten wordt. Maar het blijft natuurlijk een
mooie erkenning van dat belangrijke erfgoed, en
ook wij zijn daar blij mee. Ons abdijmuseum heeft in
het verleden meer dan eens kostbare handschriften
van de Duinenabdij in bruikleen gekregen voor
tentoonstellingen. Dat zijn prachtige stukken! We
hopen natuurlijk dat we op die manier verder kunnen
samenwerken met de bewaarders van dat erfgoed.
Misschien kunnen we daar zelfs toe bijdragen door
in het abdijmuseum permanent aandacht voor de
unieke verzameling op te wekken.” (Nvdr: zie bl. 9)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik dank de
aannemers van de werken in de Zeelaan zeker voor hun
goede zorgen en stiptheid!”

T-d: “De oproep tot de inwoners om archivalia te
bezorgen aan ons gemeentelijk archief kende
succes?”
Burgemeester: “Inderdaad, ik wil de bewoners
hartelijk bedanken die hierop zijn ingegaan en ons
archiefstukken hebben bezorgd. De respons was
groot en dat doet ons veel plezier. Bedankt daarvoor!”
T-d: “Nog een boodschap?”
Burgemeester: “Ik hoop dat we een fijne seizoenstart
nemen met een zonnige, drukke paasvakantie. We
zijn ook blij met het feit dat de Wielerdriedaagse De
Panne-Koksijde nog steeds onveranderd plaatsvindt.
Het blijft een mooie samenwerking tussen onze
gemeente en De Panne. Hopelijk maakt de wedstrijd
ooit kans om een world tour-koers te worden. Het is
mooie publiciteit voor onze gemeente en doet heel
wat sportliefhebbers naar Koksijde afzakken. Op naar
een mooie, bloeiende lente voor onze handelszaken!”

BIB

HERSCHIKKING
VAN 11 TOT
22 APRIL
HEROPENING
23 APRIL

EK

Sla leesvoer op vóór tijdelijke
sluiting wegens herinrichting!

LIOTH
E

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. Om de trouwe leners niet in de kou te laten staan
kan je van 4 tot 9 april dubbel zoveel materialen (max. 20) lenen.
Let er wel op om deze materialen tijdig binnen te brengen of te verlengen. Je kan tijdens de
sluitingsperiode de materialen inleveren in de daarvoor voorziene box in de hal van de bib, van 10 tot 12 en
van 15 tot 16.30 u.
Heropening
Op zaterdag 23 april vindt de plechtige heropening van de vernieuwde boekafdeling plaats waarop
iedereen welkom is. Om 10.30 u. opent kinderburgemeester Maïté Vanhee de heringerichte jeugdafdeling,
bijgestaan door ceremoniemeester Filip Vandemeulebroucke. Aansluitend opent burgemeester Marc
Vanden Bussche de nieuwe boekafdeling met de nieuwe zelfbedieningsbalies. Het Jazz ensemble Dune
Tunes verzorgt de muzikale omlijsting. Om 11 u. volgt tot slot een feestelijke receptie.
Ter gelegenheid van de opening kunnen kinderen (6-12 jaar) om 11 u. in de Willem Elsschotzaal genieten
van enkele prachtige verhalen van Filip Vandemeulebroucke.

Wielrennen in de literatuur
Op zondag 3 april viert de Ronde van Vlaanderen zijn 100ste
verjaardag. De bib heeft in zijn collectie echte pareltjes over de
wielersport.
• In Kop in de wind van Wilfried de Jong rijdt een kale fietser over
lopers van asfalt door wereldsteden, bergketens en Hollandse
polders. De fiets leidt hem naar onverwachte situaties en wonderlijke
ontmoetingen.
• Maak in De seingever van Ann De Craemer kennis met een man
die door het wielrennen veel verloor, maar toch van zijn fiets blijft houden. Tijdens zijn vrije dagen staat
hij op kruispunten met een vlag te zwaaien als de goden van de fiets zich een doortocht banen. Telkens
gaan zijn eigen bescheiden dromen aan hem voorbij.
• Andere “verplichte literatuur”: De veertiende etappe van Tim Krabbé en Ventoux van Bert Wagendorp.

Don Quichot van La Mancha
Op 23 april overleed precies 400 jaar geleden de beroemde Spaanse
schrijver Miguel de Cervantes, auteur van De vernuftige edelman Don
Quichot van La Mancha, kortweg Don Quichot. In april kan je in de bib alles
ontdekken over het leven en werk van de schrijver.
Don Quichot handelt over de komische avonturen van Alonso Quijano,een
edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Vergezeld door zijn dienaar
Sancho Panza neemt hij het onder meer op tegen windmolens die hij
aanziet als reuzen. Naast een geweldige satire op de toen achterhaalde ridderromans was het meesterwerk
van Don Quichot een van de eerste moderne Europese romans.

Cursussen in de bib
In de bib leer je op dinsdag 24 mei van 9 tot 16.30 u. de basis van het werken met een Samsung-tablet.
Prijs 10 euro (broodjeslunch inbegrepen).
Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 5 april aan de balie van de bib. Je moet lid zijn van de bib om te
kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen gebeurt via de automaat die geen biljetten
hoger dan 10 euro aanvaardt.
Meer info over de cursussen van de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.
Vragen over computers, tablets, smartphones, enz.? Stel ze aan de digidokters op zaterdag 2 april van
10 tot 12 u.

Het jaar van Jheronimus Bosch
Vijfhonderd jaar geleden overleed een andere
illustere kunstenaar: de Nederlander Jheronimus
of Jeroen Bosch (1450 tot 1516). Ontdek Bosch en
andere Vlaamse Primitieven in de bib. Wie weet
ontdek je de kunstenaar in jezelf.
Vijf eeuwen na zijn dood is 2016 het Jeroen
Boschjaar. In Nederland wordt dit gevierd met
een grootse tentoonstelling en vele andere
evenementen. Bosch leefde in de renaissancetijd
en wordt tot de Vlaamse Primitieven gerekend.
Stilistisch kan hij echter niet op één lijn met de
Vlaamse primitieven geplaatst worden, daarvoor
was hij te eigenzinnig. Hij geniet vooral aanzien
voor zijn fantastische en diabolische werken
met allerlei wezens die over het algemeen een
moraliserende betekenis hebben.
Ontdek zijn werken in het boek Jheronimus Bosch: het complete werk van Stefan Fisher. In de strip
Jheronimus van Marcel Ruijters wordt het leven van de kunstenaar prachtig weergegeven.
Zeker de moeite waard om te lezen.

Provincie roept kunstenaars op om deel
te nemen aan Buren bij kunstenaars
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober vindt de 13e editie
plaats van Buren bij kunstenaars, een initiatief van het West-Vlaamse
provinciebestuur. Tijdens de driedaagse zetten kunstenaars uit
West-Vlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. In 2015
participeerden maar liefst 2.330 West-Vlaamse artiesten. Dit is een
oproep tot kunstenaars om aan het evenement mee te doen.
Deelname is gratis. Amateurs of
professionelen, vanuit om het even
met de steun van
welke discipline (grafiek en tekenkunst,
schilderkunst, beeldhouwkunst/installatie,
fotografie, video, kunstambachten, mixed
media…) kunnen zich inschrijven:
A. Online via www.burenbijkunstenaars.be
tot en met 30 april
B. Of door het deelnemingsformulier op
uiterlijk 23 april te zenden aan Provincie
West-Vlaanderen - Dienst Cultuur - Buren
bij kunstenaars - Provinciehuis Boeverbos
- Koning Leopold III-laan 41 - 8200 SintAndries.
Het deelnemingsformulier kan
aangevraagd worden via het Provinciaal
Informatiecentrum Tolhuis (Jan Van
Eyckplein 2 in Brugge), via provincie@west-vlaanderen.be of via het gratis telefoonnummer 0800 20 021.
Initiatieven met commerciële doeleinden zijn niet toegelaten. Alle deelnemende ateliers zijn in
West-Vlaanderen gevestigd.
Voor het tweede jaar op rij zwaaien de deuren in Noord-Frankrijk op andere tijdstippen open. Zo kan je op
30 september, 1 en 2 oktober kunstenaars in Le Nord gaan bezoeken. In het weekend van 7, 8 en 9 oktober
zijn de ateliers in Pas-de-Calais aan de beurt.
Meer info: dienst Cultuur, wendy.leplae@west-vlaanderen.be of 050 40 35 49 /
sofie.de_rous@west-vlaanderen.be of 050 40 33 28 / Twitter: via #burenbijkunstenaars

Wie bedenkt een originele naam
voor aquarium NAVIGO-museum?
TRIJD
WEDS ee
Doe m !
n
en wi

Het NAVIGO-museum zoekt een nieuwe naam voor
zijn laag aquarium dat sedert eind 2015 geen
“voelaquarium” meer is. De bedenker van de best
bekkende naam krijgt, naast een fijne prijs uit de
museumshop, eeuwige roem als naamgever…

Controleurs van de Vlaamse overheid adviseerden vorig najaar
dat het aaien van vissen in het lage aquarium door bezoekers
enkel kan gebeuren onder toezicht van gekwalificeerd personeel.
Daarvoor is het team van het NAVIGO-museum helaas te klein. Het
aaien van de haaien is sindsdien dus definitief verleden tijd. Er werd
daarna beslist de haaien en de roggen een plekje te geven in de grote aquaria.
In het lage aquarium zwemmen voortaan (o.a.) minder bekende Noordzeebewoners. Je ziet er nu al
bloemdieren als de zeeanjelier en paardenanemoon, en lokaal koraal als de dodemansduim. Binnen
afzienbare tijd zal het hele aquarium vol dergelijke intrigerende zeewezens staan. Er wonen thans vissen in
die in onze Noordzee ook in ondiepe strandwateren voorkomen en door strandvissers bevist worden zoals
pladijs, tong, schar, en wijting.
Alle originele voorstellen voor een nieuwe naam voor het lage aquarium worden tot 30 april
verwacht bij musea@koksijde.be.

NAVIGO toont bijzondere brieven
in POP-UP expo STOER in Oostende
In de Grote Post in Oostende loopt nog tot 31 mei het
POP-UP museum STOER. Ons visserijmuseum gaat er op
zoek naar het DNA van de visser. Zo kan je er o.m. enkele
bijzondere (liefdes)brieven lezen, pareltjes uit de collectie
van het NAVIGO. Klim zelf in je pen en beantwoord een
brief. De mooiste achtergelaten brieven krijgen een plekje
in de expo.
In de Grote Post word
je in de tijd teruggeflitst.
Neem plaats aan de oude
schoolbanken en waan je een
scheepsjongen in opleiding.
Neem ook de oude schriften
ter hand en ontdek de
verhalen van de vissersjongens.
Het POP-UP museum STOER prikkelt, inspireert en daagt uit 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.
• Loopt nog tot 31 mei. Gesloten op maandag en dinsdag, alle andere dagen
open van 13 tot 17 u.
• Gratis toegang.

De Duinenhandschriften:
Vlaams topstuk en werelderfgoed
Het erfgoed van de Duinenabdij van Koksijde scheert momenteel hoge toppen. Nadat eerder al de
befaamde grisailles als topstuk erkend werden, zijn nu ook de handschriften officieel opgenomen op de lijst
van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Het bericht was wat
onder de radar gebleven.
Om de erkenning bekend
te maken, organiseerden
het Grootseminarie en
de Openbare Bibliotheek
van Brugge daarom op 4
februari een avond over
de Duinenhandschriften.
Specialisten kwamen
uitleggen wat zij zo
Uit een handschrift voor abt Jan Crabbe (+1488): het wapen van de Koksijdse
bijzonder aan een of meer abt, bloemenversiering, konijntjes en een fantastisch wezen, in 2013 voor de
manuscripten vonden.
tentoonstelling “Schatten van de Duinenabdij” in Koksijde (Coll. Grootseminarie
Professor Bakker van de
Brugge)
universiteit van Nijmegen
zei zelfs vlakaf dat die collectie eigenlijk werelderfgoed is!
Heel de collectie is topstuk
Waarover gaat het precies? In het Grootseminarie en de
bibliotheek van Brugge worden 482 handschriften van
de grote Duinenabdij bewaard. Toegegeven, ze komen
niet allemaal uit Koksijde, want daar hielden de religieuze
troebelen van de 16de eeuw lelijk huis. Een groot deel stamt
uit de abdij van Ter Doest, een dochterabdij van Ten Duinen.
Ter Doest ging in 1624 in Ten Duinen op, en toen werden
hun abdijbibliotheken samengevoegd. Ondanks de Franse
Revolutie is die collectie goed bewaard, én dat nog altijd
in Brugge, waar de abdij toen gevestigd was. Dit is zo
uitzonderlijk dat de hele collectie nu als topstuk erkend is.
Kans op subsidies
De opname op de lijst is een flinke opsteker voor de twee
bewaarinstellingen. Ze geeft niet alleen internationale
erkenning aan hun erfgoed, dat nu nog meer onderzoek kan
aantrekken. Daarnaast zet de erkenning ook de deur open
voor subsidies bij restauraties.
Onze inwoners en toeristen konden al meermaals kennis
maken met die unieke collectie. In de tentoonstellingen van
het Abdijmuseum werden al diverse manuscripten aan het
publiek getoond, o.m. die stukken waarvan de foto’s bij dit
artikel.
Zeven eeuwen handschriften
14de-eeuws cisterciënzermissaal, met wellicht
Mediëvist Jan Van Acker: “We weten dat een handschrift
de oudste afbeelding van abt Lambrecht
van ca. 1200, een werk over vogels, in de Duinenabdij zelf
Uppenbroek (+1354), in 2012 tentoongesteld in
gemaakt is, dus in het eigen scriptorium(1). En nog in de 18de
Koksijde. (Coll. Grootseminarie Brugge)
eeuw pende abt de Blende een lijvige kroniek neer. Eigenlijk
beslaan de 482 handschriften heel de periode van de Duinenabdij, van de 12de tot de 18de eeuw, al genieten
vooral de middeleeuwse de meeste aandacht. Maar daarnaast verwierf de abdij ook handschriften via
schenkingen, aankoop, uit Clairvaux… Daardoor zit er in de bibliotheek van Brugge zelfs een handschrift dat
in de 10de eeuw gedateerd wordt. Bovendien toonden we in de expo Schatten van de Duinenabdij ook een
Merovingische oorkonde uit een boekband van een Duinenhandschrift. Dat is het oudst bewaarde document
dat in België bewaard wordt!”
(1)

Digitaal volledig ontsloten via http://www.historischebronnenbrugge.be: Over vogels

Bedevaart naar Baaldjes Kruus
Op maandag 18 april vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar het
kapelletje van de Zalige Idesbald (†1175), derde abt van de Duinenabdij.
Hij werd zalig verklaard in 1894 en is door de eeuwen heen patroon van
de vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel.
Na 15 jaar monnik te zijn geweest, werd Idesbald in 1155 de derde abt
van de Duinenabdij. Hij was de eerste abt die uit de eigen gemeenschap
werd gekozen. Abt Idesbald verwierf enkele nieuwe domeinen (o.a. het
domein van Sinten in Noord-Frankrijk), zorgde voor een vernieuwing van de
tolvrijheid en bevorderde de handelsbetrekkingen (wol) met Engeland, o.m.
met een eigen vloot.
Levende devotie
Idesbald wordt o.a. aanroepen tegen koorts, jicht en reuma. Vele delen van
zowel zijn lichaam als zijn kledij zijn als relieken bewaard in verschillende
abdijen, kloosters en kerken.
De bedevaart naar Baaldjes Kruus wordt georganiseerd door het
Genootschap van de Zalige Idesbaldus, in samenwerking met de
gemeente. Het genootschap werd in 1994 gesticht om de devotie tot de
Zalige Idesbaldus te bevorderen.
De kapel Baaldjes Kruus in de
De plechtigheid start om 14 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk waar
Jacques Van Buggenhoutlaan.
Leo Van Schaeverbeeck, abt van Bornem, de dienst voorgaat. Van daar
© Lambert Derenette
wordt om 14.30 u. in processie gewandeld naar het kapelletje, Baaldjes
Kruus, in de Van Buggenhoutlaan alwaar het Idesbalduslied gezongen wordt.
Deze uiting van volkse devotie verloopt in samenwerking met de Pastorale Eenheid Ster der Zee en de VVV.
Lid worden van het Genootschap van de Zalige Idesbald kan door storting van 12,50 euro (of vrijwillig meer)
op rek. nr. BE12 4748 3583 5192. Leden ontvangen gratis de nieuwsbrieven die drie keer per jaar verschijnen.

Lezing door Jan Van Acker over de Wilde/Milde Weldoener

Het bezit van Ten Duinen en
Niklaas De Roover in 19e eeuw
De Familiares de Dunis (d.z. de vrienden van het Abdijmuseum ten Duinen) presenteren op zondag
17 april om 10.30 u. in de filmzaal van het Abdijmuseum (ingang oud bezoekerscentrum), een lezing
door wetenschappelijk medewerker Jan Van Acker over de merkwaardige figuur van Niklaas De Roover,
allerlaatste cisterciënzermonnik van de vroegere Duinenabdij.
De Roover stierf in 1833. Hij was de enige beheerder van het aloude,
omvangrijke abdijbezit. Daarmee had hij in de jaren voor zijn dood allerlei
kerkelijke instellingen bedacht, vooral in wat nu het bisdom Brugge is.
Weldoener van het bisdom zegt terecht het opschrift bij een portret. En
kwaaddoener van zijn orde, voegden sommigen eraan toe.
Welke titel verdient Niklaas De Roover nu? Is hij inderdaad de milde of
wilde weldoener geweest? Wie kon op zijn gunsten rekenen? Hoe ging
deze intrigerende religieus te werk en wat dreef hem? Hoewel er al
goede studies aan De Roover gewijd werden, heeft verder onderzoek
belangrijke aanvullingen en correcties opgeleverd. Die schaven het soms
ongenuanceerde beeld wat bij en brengen zijn netwerk in kaart, ook in de
Veurnse regio.
Toegang: leden 5 euro, niet-leden 6 euro.

Niklaas De Roovere, allerlaatste cisterciënzermonnik van de vroegere
Duinenabdij.

Rondleiding met bierdegustatie
in het Abdijmuseum ten Duinen
Het Abdijmuseum Ten Duinen biedt de inwoners van Koksijde een mooi cadeau: een gratis gegidst
bezoek in het museum en aan de ruïnes, gevolgd door een al even gratis degustatie van de vier SintIdesbaldbieren! Op zondag 17 april om 14.30 u. en op zaterdag 30 april om 14.30 u., telkens max. 20
personen. Ontdek de site op een biermanier! Soms gaat erfgoed door de maag…
De Duinenabdij had in de 16de eeuw een brouwerie.
Pieter Pourbus schilderde het brouwerijgebouw
immers op zijn grondplan van de abdij. Zo is
geweten waar die brouwerij stond. Het museumteam
houdt tot op vandaag de herinnering aan dat bier
levend. Het abdijbier St. Idesbald, dat nog steeds
aan populariteit wint, wordt immers nog steeds
gebrouwen… door brouwerij Huyghe uit Melle.
Alle Koksijdenaars zijn daar uiteraard fier op. Deze
nieuwe rondleiding kan men vanaf de paasvakantie
voor een groep reserveren. Maar speciaal voor
de inwoners van Koksijde zijn er dus twee gratis
rondleidingen waar je individueel op kan intekenen.
Data zie bovenaan dit artikel.
Inschrijven is verplicht: info@tenduinen.be of
058 53 39 50.

Concert en open repetities bij de
Harmonie Vrienden van de Brandweer
De Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer van Oostduinkerke brengt op zaterdag 21 mei om 20 u.
in zaal Witte Burg zijn jaarlijks concert onder leiding van dirigent Jeroen Hillewaere. De harmonie speelt een
volavondprogramma met o.m. composities zoals Liquid Spirit, The Winner Takes It All, Imagine, Je Vais A Rio,
Yellow River, Oya Lélé, en nog zoveel meer ...
De toegang bedraagt 5 euro (gratis consumptie inbegrepen). Kinderen onder de 12 jaar gratis toegang.
Open repetities
Op de donderdagen 14 april, 19 mei en 16 juni organiseert de harmonie drie open repetities voor
belangstellende muzikanten die eventueel spelend lid van de vereniging willen worden. Je kan er zien hoe
de dirigent Jeroen Hillewaere nieuwe nummers aan de muzikanten aanleert. De voorbije 15 jaar leerde
de harmonie meer dan honderd nummers. Welkom vanaf 19.30 u. in het repetitielokaal, Dorpsstraat 32 te
Oostduinkerke. De repetities starten telkens om 20 u.
Info: Eric Figoureux, 0473 78 29 22.

Het jaarlijks groot concert van de Harmonie Vrienden van de Brandweer vindt plaats op zaterdag 21 mei.

Dubbele vermelding Koksijde in
inventaris Vlaanderen en Unesco
De innige relatie tussen Vlaanderen en Unesco is in kaart gebracht. De gemeente Koksijde komt twee keer in
de inventaris Vlaanderen voor. Dat wil ook zeggen dat specifiek onze gemeente een goed partnerschap met
Unesco onderhoudt.
Vlaanderen heeft een bijzondere
band met Unesco (Organisatie van
de Verenigde Naties voor Onderwijs,
Wetenschappen en Cultuur). Het
Unesco Platform Vlaanderen stelt een
kaart voor die deze unieke relatie in
beeld brengt en duiding geeft bij
de verschillende programma’s en
projecten waarbij Vlaanderen actief
betrokken is.
Het overzicht betreft niet alleen de
bescherming van verschillende
uitingen van erfgoed in Vlaanderen
en de participatie in internationale
netwerken. Ook de wijze waarop
Vlaamse middelen en expertise
worden ingezet om programma’s van
Unesco te ondersteunen, komt aan
bod.
Dubbele stip
De gemeente Koksijde staat
met dubbele stip genoteerd in
het overzicht. Zoals bekend is
de Garnaalvisserij te paard van
Oostduinkerke ingeschreven op de
prestigieuze Representatieve Lijst van
het Immaterieel Cultureel Erfgoed
van de Mensheid.
Tevens is onze gemeente de
thuisbasis van het Unesco Platform
Vlaanderen, gehuisvest in Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke.
Deze organisatie is het centraal aanspreekpunt in Vlaanderen voor iedereen die op zoek is naar informatie die
verband houdt met Unesco. Ze brengt nieuws en duiding over de activiteiten en programma’s van Unesco en
hoe er vanuit Vlaanderen aan wordt meegewerkt. Dat doet ze met een tijdschrift, een website, sociale media
en de uitgave van brochures over uiteenlopende Unesco-thema’s.
(H)echte partnerschap
Vlaanderen is een van de weinige deelstaten in de wereld die een samenwerkingsovereenkomst met Unesco
heeft gesloten. Het ondertekenen van deze overeenkomst in 1998 gebeurde doelbewust, gezien Vlaanderen
ervan overtuigd is dat de missie van Unesco ook de eigen missie is.
Educatie, wetenschappen, cultuur en communicatie vormen de kern van Unesco’s mandaat, maar zijn tegelijk
ook beleidsdomeinen waarin de Vlaamse regering over uitgebreide bevoegdheden beschikt.
De samenwerkingsovereenkomst heeft als hoofddoel het verwezenlijken van een waar partnerschap tussen
beide partijen: Unesco kan rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen en netwerken, terwijl de
Vlaamse regering een beroep kan doen op Unesco’s netwerk, advies en knowhow.
Mooie gratis poster
De dubbelzijdige poster Vlaanderen en Unesco: (h)echt partnerschap met stevige wortels is gratis verkrijgbaar
in Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, elke weekdag open tussen 13 en 16 u.
De inventarisbrochure kan ook besteld worden bij het Unesco Platform Vlaanderen via
info@unesco-vlaanderen.be
Info: www.unesco-vlaanderen.be, twitter.com/unescovl, facebook.com/UnescoPlatformVlaanderen

Driedaagse kunstreis naar Utrecht
en bezoek aan Kröller-Müllermuseum
De gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) organiseerde de voorbije jaren al een lange reeks
succesvolle busreizen naar kunststeden zoals Londen, Parijs, Amsterdam, Keulen en Düsseldorf. Van vrijdag
27 tot zondag 29 mei plant de WAK weer een driedaagse busreis met twee overnachtingen en een goed
gevuld kunstzinnig programma. Bestemming: provincie Utrecht!
Vertrek op vrijdagochtend aan het
hoofdgebouw in de Veurnelaan. Op
de doorreis bezoek aan de musea van
Tilburg en Eindhoven. Overnachting in
Amersfoort, de tweede grootste stad van
de provincie. De charmante binnenstad
heeft nog een middeleeuws karakter met
grachten. Zaterdag volgt een verkenning
van Utrecht zelf en een bezoek aan het
inspirerende openluchtmuseum Kröller-Müller
in Otterlo op de Hoge Veluwe (provincie
Gelderland). Het is een van Europa’s
grootste beeldentuinen, met daarnaast
ook een grote Van Gogh-verzameling en
talloze topstukken van moderne meesters als
Monet, Seurat, Picasso en Mondriaan. Tijdens
de terugweg op zondag is er ook nog een
bezoek aan een tentoonstelling.
Het Kröller-Müllermuseum op de Hoge Veluwe is een schatkamer
Meer info en inschrijvingen:
van Europese topwerken.
www.westhoekacademie.be.
Beperkt aantal plaatsen.

Lezing en uitstap met Jan Florizoone
over kunstenaar Theo Van Doesburg
Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone verzorgt op donderdag 14 april om 20 u. (gratis) in de
gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) een lezing over de beroemde polyvalente Theo Van Doesburg
(Utrecht, 1883 – Davos, 1931). Op donderdag 21 april volgt dan een bezoek aan de tentoonstelling Theo
Van Doesburg – Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie in de Bozar in Brussel.
Theo van Doesburg staat bekend als een van de
belangrijkste vertegenwoordigers en propagandisten
van de abstracte kunst in de 20ste eeuw. Naast
schilder was Van Doesburg ook actief als dichter,
romanschrijver, typograaf, fotograaf, interieurontwerper
en architect.
De lezing van Jan Florizoone op 14 april draagt als titel
Een nieuw huis voor jou. Iedereen droomt van een huis
als een warme thuis. Een oord van rust, gastvrijheid en
creativiteit. Tegelijk nodigt een huis je uit om te dromen
over schoonheid. Begin jaren 1900 hebben enkele
architecten opmerkelijke huizen gebouwd die tot
vandaag invloed hebben op onze cultuur.
Op donderdag 21 april volgt dan een bezoek aan de
gemelde tentoonstelling in Brussel. Vertrek met de trein
van 8.56 u. vanuit station Koksijde. Toegang 15 euro,
terug in Koksijde om 18 of 19 u.
Info: Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in SintIdesbald, 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,
www.westhoekacademie.be.

Ook Koksijde rouwt om overlijden
burgemeester Crabbe van Nieuwpoort
Na een moedig gedragen ziekte is burgemeester ir. Roland Crabbe van onze buurgemeente Nieuwpoort op
zaterdag 12 maart gestorven. Hij was 72 jaar. Niet alleen in Nieuwpoort, maar ook in onze gemeente laat
burgemeester Crabbe een grote leegte na. “Ik heb een goeie vriend verloren”, zegt onze burgemeester Marc
Vanden Bussche. “De verandering die hij de laatste 20 jaar in Nieuwpoort realiseerde kwam heel de Westkust
ten goede.”
Roland Crabbe
werd geboren in
Oostnieuwkerke op
28 oktober 1943. Na
zijn humaniora aan
het Klein Seminarie
in Roeselare werd hij
burgerlijk ingenieur (KU
Leuven) en volgde een
managementopleiding
aan het Vlerickinstituut.
Tot zijn pensioen
in 2008 was hij
bouwkundig ingenieur
voor de Vlaamse
overheid. In 1981 stond
hij in Oostende op
de CVP-lijst voor de federale verkiezingen, een jaar
nadien verhuisde hij naar Nieuwpoort. Hij werkte ook
voor ministers Leo Tindemans en Paula D’Hondt.
In 1982 werd Roland Crabbe raadslid in Nieuwpoort
voor de CVP die toen nog in de oppositie zetelde.
Met de verkiezingen van oktober 1994 slaagde hij
erin om de CVP aan de macht te brengen, toen
nog in een coalitie met de SP. Tegelijk met onze
burgemeester Marc Vanden Bussche startte hij in
1995 zijn loopbaan als burgemeester van Nieuwpoort.
Dat bleef hij onafgebroken 21 jaar en 2 ½ maand tot
zijn overlijden. Sedert 2007 beschikt CD&V overigens
over een absolute meerderheid in de gemeenteraad,
momenteel zelfs 15 van de 21 zetels.
Mooie realisaties
Roland Crabbe was o.m. bevoegd voor stedenbouw,
openbare werken, vergunningsbeleid leefmilieu
en jachthavens. Als burgerlijk ingenieur was

de bevoegdheid Openbare Werken op zijn lijf
geschreven. Tijdens zijn bewind slaagde hij erin
ongeveer ¾ van de straten en wegen in Nieuwpoort
te renoveren. Een van zijn mooiste realisaties met
een uitstraling tot over de landsgrenzen heen is
ongetwijfeld de promenade langs de havengeul
linkeroever. Een andere grootse realisatie is de
vernieuwing van het Kaaiplein. Groenprojecten droeg
hij eveneens hoog in het vaandel getuige de aanleg
van de groene gordel van parken en groenzones van
de Koolhofput in de polders tot het Prins Mauritspark
in Nieuwpoort-Bad. Verder stonden ook de uitbreiding
van de jachthaven en de heraanleg van de
Franslaan op zijn lijst.
Man van zijn woord
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik had een
zeer speciale band met Roland Crabbe. We legden
samen voor het eerst de eed af als burgemeester
in december 1994. Ook de politiezone Westkust
hebben we samen opgericht met wijlen collega
Willy Vanheste. We zagen elkaar maandelijks in
aanwezigheid van korpschef Nico Paelinck tijdens
de politiecolleges en zaten volledig op dezelfde
golflengte qua veiligheidsbeleid. Burgemeester
Crabbe is altijd een man van zijn woord geweest, en
als nestor van de burgemeesters speelde hij in het
Westhoekoverleg en de brandweerzone Westhoek
steeds een verzoenende rol. Op den duur zijn we
vrienden geworden. Naast een collega heb ik dan
ook een goeie vriend verloren. Roland heeft het
aanzicht van Nieuwpoort de laatste 20 jaar grondig
veranderd en dat is de hele Westkust ten goede
gekomen. Hij was een zeer geliefde burgervader en
collega. Namens het college van burgemeester en
schepenen van Koksijde betuigen we ons medeleven
en wensen we de familie heel veel sterkte toe.“

De foto werd genomen tijdens een bezoek van Vlaams minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken aan de
politiezone Westkust op 13 augustus 2015. Het was de laatste keer dat ir. burgemeester Roland Crabbe (links naast onze
burgemeester) een officiële vergadering in Koksijde bijwoonde.

Brandweerzone Westhoek:

Nieuw retributiereglement
Sinds kort heeft de Brandweerzone Westhoek een nieuw retributiereglement voor interventies en preventie.
Hierin wordt bepaald welke tussenkomsten aangerekend worden en niet. De belangrijkste punten uit dit
reglement worden hieronder toegelicht.
Wat is gratis?
- Bestrijding van brand en ontploffing (voor zover
het geen kwaadwillige oproepen betreft), van
rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen.
- Technische hulpverlening (op voorwaarde dat
het gaat om een noodoproep om mensen te
beschermen of te redden). D.w.z. dat de nazorg
bij een brand (bv. dichttimmeren van ramen of
deuren) en de nazorg bij een ongeval (opkuisen
van het wegdek) vanaf nu wel aangerekend
worden.
- Coördinatie van hulpverleningsoperaties (bv.
oproep van een (kite)surfer).
- Waarschuwing aan de bevolking.
- Interventie n.a.v. een loos (brand)alarm, met een
maximum van twee binnen de zes maanden.
- Drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger,
in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort in een omvangrijk gebied.
- Verdelgen van wespen.
- Het redden van dieren als alle andere mogelijkheden tot bevrijding uitgeput zijn of als de snelle tussenkomst
van de hulpdiensten voor redding noodzakelijk is.
- Redden van personen opgesloten in liften, voor zover een geldig, positief preventief controleverslag van de
lift kan voorgelegd worden.
- Hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer (bv. als de ladderwagen ingeschakeld moet worden om
de patiënt uit een gebouw te halen).
Tarieven
Er worden verschillende tarieven gehanteerd al naargelang het een interventie of preventie betreft.
De prestaties worden aangerekend vanaf het vertrek uit de kazerne tot aan de terugkeer in de kazerne,
met uitzondering van de brandpreventieopdrachten en brandpreventie-evenementen. Elk begonnen
uur wordt als een volledig uur beschouwd. Voor elke prestatie wordt minstens twee uur aangerekend.
Materialen (oliekeerschermen, balken, dekzeilen, koorden, platen, planken, panlatten, absorberende korrels,
absorptieslangen of – doeken, detergenten, wegwerpkledij, enz.) worden aangerekend aan de werkelijke
verbruiksprijs. Alle bedragen kan u nalezen op www.koksijde.be/retributiereglementbrandweer of opvragen in
de brandweerkazerne.
Betaling
Na elke interventie zullen vanaf nu standaard de gegevens van de getroffenen genoteerd worden.
Indien blijkt dat het om een betalende opdracht gaat wordt een factuur aan deze mensen overgemaakt.
Info: 058 533 800, volledig reglement op www.koksijde.be/retributiereglementbrandweer.

Op zoek naar een vurige uitdaging?

Word brandweerman of –vrouw!
De brandweerposten Koksijde-Oostduinkerke zijn op zoek naar vrijwillige brandweermannen én
-vrouwen om de rangen te versterken. Er zijn zeker 15 plaatsen vacant. Jongeren vanaf 18 jaar op zoek
naar een nieuwe uitdaging moeten zich zeker melden!
Postoverste majoor-ingenieur Kristof Dorné: “Zelf ben ik indertijd brandweerman geworden om mensen
te helpen. Daarom geeft deze job ook zoveel voldoening. Je investeert een groot stuk van je vrije tijd om je
medemens bij te staan. Bovendien word je lid van een hecht team collega’s, leer je veel nieuwe mensen
kennen. Kunnen werken met materialen en middelen waar je anders nooit de kans toe krijgt is bijzonder.
Je leert onze gemeente kennen, een oproep brengt je vaak naar onbekende plaatsen. Daarnaast is er ook
een mooie financiële tegemoetkoming aan deze job verbonden.”
Info: kristof.dorne@koksijde.be of058 533 800.

Werkbezoek transmigratie vluchtelingen
Op donderdag 16 maart waren minister Jan Jambon van Binnenlandse zaken en Veiligheid en
staatssecretaris Theo Francken voor Asiel en Migratie op werkbezoek aan de Westkust in het kader van het
project Medusa.
In het gemeentehuis van De Panne werden de minister en de staatssecretaris uitvoerig voorgelicht over de
huidige West-Vlaamse stand van zaken inzake de transmigratieproblematiek. Vervolgens brachten ze een
bezoek aan het commandocentrum aan de grensovergang Perroquet. Van hieruit krijgen alle ploegen
(met politie van andere lokale zones en van de federale politie) hun opdrachten op het terrein en aan
de grensposten (Duinhoekstraat, Duinkerkekeiweg en afrit E40 Adinkerke). Een hulpmiddel daarbij zijn de
camerabeelden die de heli van de federale politie aan het centrum doorgeeft.
De commandopost ligt aan de Perroquet omdat de bus tussen Duinkerke en Adinkerke er langsrijdt. Met
die bus proberen illegalen en mensensmokkelaars België binnen te komen. Zonder geldige documenten,
mogen de inzittenden de grens
niet over.
De delegatie bezocht
ook het administratief
afhandelingscentrum Raak in
Veurne. Dit centrum geldt voor
heel de provincie en zorgt voor
de afhandeling van opgepakte
illegalen die vanuit Calais en
Duinkerke komen. Het Raak is
bemand door de federale politie
met versterking uit de lokale zones.
Een medewerker van de dienst
Vreemdelingenzaken helpt hen bij
de procedure. De afhandeltermijn
is kort.

Vlnr wnd. burgemeester Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), bestuurlijk dir.-coördinator Alain De Laender (federale
politie W-Vl), burgemeester Peter Roose (Veurne), burgemeester Ann Vanheste (De Panne), staatssecretaris Theo
Francken, minister Jan Jambon, korpschef Nicholas Paelinck (PZ Westkust), burgemeester Marc Vanden Bussche
(Koksijde) en dir. Operaties Toon Fonteyne (PZ Spoorkin).

Gratis graveren van autoruiten
De dienst Veiligheid en Preventie organiseert in samenwerking met de firma
Carglass een autograveeractie voor onze inwoners. Via een digitaal systeem
wordt de letter B met de laatste zeven cijfers van het chassisnummer op alle
ruiten gegraveerd. De gravering is gratis en neemt een tiental minuten in beslag.
Het graveren zal plaatsvinden in de gemeentelijke werkplaats (depot) in de
Hovenierstraat in Koksijde-Dorp op zaterdag 30 april van 9 tot 16 u. Er moet
schriftelijk ingeschreven worden aan de hand van onderstaande strook. Elke
deelnemer krijgt zijn persoonlijke afspraak om lange wachttijden te vermijden.
Gelieve de strook terug te sturen naar Politie Westkust, dienst Veiligheid en Preventie,
Zeelaan 48 in 8670 Koksijde of af te geven op het politiecommissariaat vóór 10 april.

Inschrijvingsstrook autograveeractie
Naam:......................................................................... Voornaam: .......................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................................
Tel. : ..........................................................................................................................................................................
Merk en type wagen: .............................................................................................................................................
Volledig chassisnummer wagen: ............................................ Nummerplaat wagen: .....................................
Voorstel afspraak op zaterdag 30 april (schrappen wat niet past): voormiddag of namiddag

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. Je kunt het doen in je
eigen tuin als je daar een interessant onderwerp
hebt en het kan hele verrassende resultaten
opleveren. In de namiddag een begeleide
wandeling. 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.
Lentewandeling Schipgatduinen - Zondag 8
mei om 14 u. aan Elisabethplein. Op de vlierstruik
verschijnen de eerste bloemschermen, de
minuscule bloempjes van de duindoorn zijn amper
met het blote oog te zien en de liguster laat nog
even op zich wachten. Wat groeit en bloeit er in mei
onder en tussen de forse duinstruiken? Natuurgids
en herboriste Marjan Janssens leert de deelnemers
het lente-aanbod met alle zintuigen verkennen.
Gratis.
Maandelijkse sterrrenkijkavond De vereniging Sterrenjutters Koksijde
opent de sterrenwacht voor het
publiek op donderdag 7 april van
20 tot 22 u. en op donderdag
14 april van 20.30 tot 22.30 u.

Het natuureducatief centrum Duinenhuis, majestueus gelegen in de Schipgatduinen op een boogscheut van het
strand ten oosten van Koksijde.

Compost en boomschors voor een prikje
Compost houdt je grond gezond. Koop nu je “tuin-gezondheidskuur” aan een voordeelprijs bij onze
afvalintercommunale IVVO die zowel gft- als tuinafval verwerkt en zo compost maakt.
• Compost
- Tot eind mei loopt de compostactie “2 halen = 1 betalen”. Wie zelf
zijn aanhangwagen of meegebrachte zak vult met compost, krijgt
een tegoedbon voor dezelfde hoeveelheid gratis. Actie geldig op het
containerpark van Veurne (Albert I-laan 36): 1 euro per meegebrachte
zak, 7 euro per aanhangwagen (enkele as), 14 euro per aanhangwagen
(dubbele as).
- Thuisleveringen binnen werkgebied IVVO: 29 + 15 euro waarborg per
big-bag (1 m³), 5 euro per ton (+ 6% btw) + 121 euro per of vrachtwagen
van 15 m³ (+ 21% btw).
- Nieuw: vanaf dit voorjaar kan je ook vooraf gevulde zakken met compost
(40 l) kopen aan 3,50 euro per stuk of 10 euro voor 3 zakken.
• Boomschors
- Af te halen aan de GFT-composteringsinstallatie, Bargiestraat 6 in Ieper
- Verkrijgbaar in bulk, container, aanhangwagen of big-bag, 135 euro per ton
+ 6% btw.
- Thuisleveringen binnen werkgebied IVVO: 65 euro + 15 euro waarborg per big-bag (1 m³), 135 euro per ton
(+ 6% btw) + 121 euro per vrachtwagen van 15 m³ (+ 21% btw), mini big-bag (40 l) 6 euro per stuk.
Meer info: afvalintercommunale IVVO, 057 23 08 80.

Zoemen met bloemen
Het valt vandaag de dag niet mee om bij te zijn. Eén van de problemen is het steeds verminderend
aanbod nectar. Streven naar méér bloemen is dus streven naar méér bijen! In het ideale geval zorgt de
natuur zelf voor meer bloemen. Maar in je eigen tuin kan je meehelpen!
Zaai een bloemenakker uit - Met het eerste mengsel leg je een
zogenaamde bloemenakker aan, bij voorkeur op een zonnige plek.
Akkerkruiden kiemen, groeien, bloeien en sterven in één jaar. Om
dezelfde bloemen het jaar erop terug te zien, moet het gevallen
zaad kiemkansen krijgen. Daarom leg je na het groeiseizoen je
bloemenakker best opnieuw in blote aarde (door oppervlakkig te
schoffelen).
Of kies voor een bloemenweide - Dat is een grasveld dat mag
doorschieten. Tussen de grassen zorgen zogeheten graslandkruiden
voor bloei. Laat de natuur het eerste jaar zijn gang gaan. De
bloemen zullen opkomen, de grassen ertussen komen vanzelf.
Bestel gratis bloemenzaad aan de provincie - Beide mengsels zijn zolang de voorraad strekt gratis
verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 g, goed voor ca. 7 tot 10 m². Bestellen via
www.west-vlaanderen.be/bijen of via het gratis nummer 0800 20 021.

Ga de uitdaging aan: 30 dagen fietsplezier…
Doe in april dagelijks één van je verplaatsingen - naar het
werk, de winkel, vriend of familie - per fiets. En geniet van de
lente met je neus in de frisse lucht! Het begint en eindigt met
plezier beleven aan minstens één tochtje per dag. Fiets je
nooit, doe dan één van je verplaatsingen per fiets. Fiets je
regelmatig? Doe een fietstochtje per dag extra. Al een diehardfietser? Neem iemand mee met de fiets. De redenen om mee
te doen aan 30 dagen fietsplezier zijn oneindig. Je spaart er
o.m. een smak geld mee uit aan brandstof en je maakt jezelf,
de anderen én het milieu gezonder!
Meer info:30dagen.be/fietsplezier

Laat zeehonden die rusten
op het strand met rust…
Al te dikwijls denkt men ten onrechte dat een zeehond op het land hulp zoekt. Dat is niet zo, zeehonden
komen gewoon aan land om te rusten. Laat ze dus met rust.
Onze meest gespotte zeehond, de gewone zeehond (Phoca vitulina), is
van Normandië tot Denemarken aan een langzaam herstel bezig. Dat merk
je ook op ons strand aan de zeehonden, afkomstig van kolonies in Zeeland,
de Waddenzee, de ZO-kust van Engeland en de Baai van de Somme.
Een zeehond op het droge hoeft niet “gestrand” te zijn of hulp nodig
te hebben als ze aan land komen. Het zijn half-aquatische dieren. Dat
wil zeggen dat ze hun leven deels in het water en deels op het land
doorbrengen. Ze zoeken het land op om uit te rusten, om zich te warmen of
om te drogen als ze in de rui zijn en als ze hun jongen werpen.
Bij een zeehond die er gezond uit ziet, hoef je geen actie te ondernemen.
Het is vooral belangrijk om op een gepaste afstand van het dier te blijven
en het met rust te laten. Ga niet naar de zeehond toe. Het dier kan bijten of ziektekiemen overbrengen op
de mens! Zorg ook dat honden op afstand blijven.
Zeehonden hebben wel hulp nodig als ze gewond of vel over been zijn, niet op hun zij liggen maar op hun
buik, als hun staartflip niet rechtop staat en ze zwaar ademen met open, droge ogen.
Hulpbehoevende zeehond gespot? Verwittig de dienst Mil & DO, 058 53 34 39 of Sea Life 0477 342 890.
Meer info: Zeehondenopvangcentrum van SEA LIFE Blankenberge, info@sealife.be.

Meeuwen voederen is verboden
Oude sneetjes brood gooien naar meeuwen op het strand. Leuk maar
helaas verboden.
Door de toenemende activiteit aan de kust de voorbije eeuwen zijn vooral
de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw dichter bij de mens komen leven.
Ze voeden zich met mossels, zeepokken, vissen en regenwormen, maar
gaan nu ook in de stad, op de dijk en op het strand op zoek naar eten. Een
sneetje brood of een frietje blijkt even lekker als een op zee gevangen vis.
Helaas merken meeuwen geen verschil tussen een stukje oud brood en
een vers frietje dat je zelf wil opeten. Dus niet voederen is de boodschap.
Meeuwen lijden geen honger. In zee of op een vers geploegde akker is er
eten in overvloed.
Het voederverbod bestaat al langer en geldt overigens ook voor het
voederen van duiven, zwerfkatten of andere dieren op openbaar domein.
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Facelift voor Diga Verde
Een kwarteeuw geleden opende het serviceflatgebouw Diga
Verde aan de Koninklijke Baan 359 zijn deuren. Serviceflats
waren toen een nieuw begrip. Vandaag krijgt het gebouw
met zijn prominente “vuurtoren” een facelift én een nieuwe naam: VILLA.
Alle gemeenschappelijke delen worden grondig gerenoveerd en opgefrist, de kleuren schemeren tussen
warme zandtinten en azuurblauw. De individuele appartementen met eigen slaap- en woonkamer
worden voorzien van parketvloer, de badcel van modern sanitair. Het familiaal karakter van de
assistentiewoningen van Diga Verde blijft behouden, de service en kwaliteitsnormen rond verzorging
worden geoptimaliseerd.
Inwoners van Koksijde zijn welkom om een kijkje te gaan nemen, van maandag tot vrijdag van
8.30 tot 18 u., in het weekend na afspraak.
Info: 058 53 35 11, secretariaat.villa.koksijde@gmail.com

Lijnzaadkussentjes voor Levensloop
Voor de derde maal vindt in onze gemeente de actie Levensloop plaats, een evenement (28 en 29 mei)
om fondsen te verwerven in de strijd tegen kanker. De verenigingen die deel uitmaken van Beweging.net
leveren ook een bijdrage: ze maken en verkopen
warmtekussentjes van lijnzaadpitten.
Elke vrijdag komen vrijwilligers van Beweging.net
(CM, ACV, Femma, OKRA, Ziekenzorg, Familiehulp,
KWB en Pasar) samen om lijnzaadkussentjes te
maken: stof afmeten, knippen, stikken, lijnzaad
afwegen, enz.
Net zoals een kersenpitkussen kan een
lijnzaadkussen ook in de microgolf opgewarmd
worden.
De kussentjes worden verkocht aan 8 euro. Ze zijn
te verkrijgen bij o.a. Beweging.net: Lena Devacht,
058 51 69 87 / OKRA: Paula Thijs, 058 51 71 26 /
CM Zeelaan 29

Lentewandelzoektocht tot 17 april
Liefhebbers kunnen nog 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.
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.

Week van de valpreventie 18 tot 24 april

Van slaappillen kan je vallen…
Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen organiseert
van 18 tot 24 april weer de Week van de valpreventie. De gemeentelijke
seniorenadviesraad (SAR) verleent daaraan zijn medewerking door de
campagne bij de senioren kenbaar te maken. Deze keer wil de actie
vooral wijzen op de gevaren rond slaapmedicatie.
In het Sociaal Huis ligt voor senioren een interessante 8-bladzijden
tellende folder klaar met heel wat informatie over de nadelen van
slaappillen. Langdurig gebruik van een geneesmiddel om beter
te kunnen slapen of om te kalmeren (een benzodiazepine of een
aanverwant product) is immers niet zonder risico.
Zo leest de folder duidelijk dat het niet aan te raden is om een
slaapmiddel langer dan twee weken en een kalmeringsmiddel langer
dan vier weken te nemen. Ze verhogen in sterke mate het risico op
bijwerkingen:
- het risico op een val en breuken (heup, pols) verdubbelt
- het risico als chauffeur op een verkeersongeval verdubbelt
- er is vier keer meer risico om overdag moe te zijn
- er is vijf keer meer risico op geheugenverlies en concentratieproblemen
Anderzijds mag men nooit plots stoppen met slaap- of kalmeringsmiddelen, want dan wordt de kans
op ontwenningsverschijnselen groter. Het is heel belangrijk in om in heel deze problematiek uw arts of
apotheker te raadplegen om een afbouwschema op maat te bespreken.
Info: www.valpreventie.be, info@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10.

Vanaf 11 april: sneller, persoonlijker en eenvoudiger

Nieuwe aanvraagprocedure
voor personen met handicap
Vanaf 11 april verandert de Directie-Generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)
zijn aanvraagprocedure. De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online
vragenlijst.
Wat verandert er concreet?
- U kunt vanaf 11 april zelfstandig (of met hulp van
een familielid of kennis) uw aanvraag indienen
door met uw elektronische identiteitskaart in te
loggen op www.myhandicap.belgium.be en
daar een online vragenlijst in te vullen.
- U hoeft geen papieren formulieren meer door uw
arts te laten invullen. U geeft enkel de naam van
uw behandelend arts op. Zo kan de DG Personen
met een handicap rechtstreeks bij die arts de
medische info opvragen.
Wilt u hulp?
- Dan kunt u terecht bij (naam instantie + adres +
openingsuren in te vullen door gemeente) waar
u begeleiding zal krijgen bij het invullen van de
vragenlijst.
- U kunt ook nog steeds terecht bij de
maatschappelijk werkers van de DirectieGeneraal Personen met een handicap. Maak
hiervoor een afspraak via het contactformulier op
www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis

nummer 0800 987 99, van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 13 u.
- U kunt ook terecht op een zitdag van de DG
Personen met een handicap in uw gemeente.
Overzicht van de zitdagen op www.handicap.
belgium.be.
Als de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch
gezonden aan de DG Personen met een handicap.
Daar start onmiddellijk de behandeling van uw
aanvraag. De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen
dat uw aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger
en persoonlijker wordt behandeld.
Als u hulp wenst, vergeet niet volgende zaken mee
te nemen: uw identiteitskaart, bankrekeningnummer
en naam van uw behandelend arts.
Info: www.handicap.belgium.be

NEST: Nog Even Samen Thuiszorg
NEST is een nieuwe vorm van gezinsondersteuning van het Sociaal Huis aan kwetsbare gezinnen in
Koksijde. NEST staat voor: Nog Even Samen Thuiszorg. Een verzorgende van het Sociaal Huis komt wekelijks
langs in een gezin en ondersteunt de ouders op diverse vlakken.
De bedoeling van de hulp is de ouders zaken aanleren en niet om
taken over te nemen. Enkele voorbeelden: aanleren hoe de woning
onderhouden moet worden, kledij leren wassn, structuur brengen
in het gezin, aandacht voor boodschappen in functie van het
seizoen en het gezinsbudget, begeleiding naar diverse diensten,
persoonlijke hygiëne, hulp bij het invullen van de vrije tijd, enz.
Met deze vorm van gezinsondersteuning wil het Sociaal Huis voor
kinderen een veilig en warm nest creëren waar het goed is om op
te groeien. Er wordt getracht om op deze manier een halt toe te
roepen aan kinderarmoede en de gevolgen ervan.
De ondersteuning door een verzorgende is betalend. Als de kostprijs voor het gezin te hoog is, kan bij het
Sociaal Huis na een grondig sociaal onderzoek een verminderd tarief toegekend worden. De opbrengt van
de Tai Chi-lessen worden grotendeels gebruikt om deze tussenkomst te financieren.
Een aanvraag voor NEST indienen bij het Sociaal Huis: 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be.

Kapper aan sociaal tarief
Sinds februari kunnen mensen in begeleiding bij het
Sociaal Huis naar de kapper aan voordelig tarief. Kapper
Willy Vandekerkhof is een vrijwilliger van het Sociaal Huis.
Willy heeft er een lange carrière als kapper opzitten en wil
zich nu verder inzetten voor mensen die het minder goed
hebben. Het Sociaal Huis vindt het belangrijk dat mensen
netjes voor de dag komen, zeker als ze moeten solliciteren.
Het Sociaal Huis werkt hiervoor samen met Dunecluze dat
zijn kapsalon twee maal per week gratis aan kapper Willy
ter beschikking stelt.

Diksmuide doel op Dag van de vrijwilliger
Ter gelegenheid van de Dag van de Vrijwilliger zette het Sociaal Huis op donderdag 3 maart zijn
vrijwilligers in de kijker om hen te bedanken voor hun blijvende en hartverwarmende inzet.
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie verwelkomde in de vroege morgen de talrijke aanwezigen die als
attentie allen een handige tas kregen. Daarna reed de bus het gezelschap naar Diksmuide waar het ontbijt
bij chocolatier Van Nevel heerlijk smaakte. Hoofdbrok van de voormiddag was een interessant bezoek aan
het Museum van de IJzertoren. De namiddag werd gevuld met een bezoek aan De Dolle Brouwers in Esen,
proeverijtjes van streekbieren inbegrepen.

Ontmoetingsnamiddagen voor senioren:

vertellingen over onze IJslandvaarders
Op 1 maart startte het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis een reeks ontmoetingsnamiddagen.
Op de drie ontmoetingen in maart kwamen al ruim 100 senioren luisteren naar Johan Depotter, dè
specialist inzake IJslandvaart.
Door zijn enthousiaste manier van vertellen en zijn grote kennis ter
zake hingen de aanwezigen aan zijn lippen! Prachtige illustraties en
oude foto’s voeren de luisteraars mee naar het IJsland van toen.
Veel senioren leren op de ontmoetingsnamiddag andere mensen
uit hun buurt kennen.
Er zijn nog drie ontmoetingsnamiddagen in april, aanvang telkens
om 14 u.:
- 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
Initiatief van het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de provincie West-Vlaanderen.

met de steun van

Algemene vergadering seniorenadviesraad

Causerie menselijk gedrag in collectieve traumasituaties
De jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de seniorenadviesraad
(SAR) vindt plaats op donderdag 21 april om 10.30 u. in de theaterzaal van
c.c. CasinoKoksijde. Gelegenheidsspreker is dr. Erik De Soir, die een causerie zal
houden over menselijk gedrag in crisissituaties.
Onze planeet wordt vandaag geconfronteerd met terreur en andere traumatische
ervaringen. Spreker Erik De Soir is doctor in de psychologie, crisispsycholoog,
psychotraumatherapeut en als vrijwillig brandweerpsycholoog verbonden aan de
brandweer en medische hulpverleningszone Noord Limburg.
Dr. De Soir verricht onderzoek naar de effecten van acute en chronische
traumatisering en doceert aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten.
Hij verleende psychologische opvang en begeleiding aan de getroffenen van
verkeersongevallen (o.a. de busramp in Sierre), aan collectieve urgenties (o.a. het
Pukkelpopdrama) en in oorlogssituaties.
Na de causerie biedt de SAR een aperitief aan. De vergadering is openbaar en alle senioren zijn welkom.
Gratis toegang, graag vooraf inschrijven bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42,
www.sociaalhuiskoksijde.be!

Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg
De Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg (WGGZ) plant ook in 2016 een aantal activiteiten voor het
brede publiek om het psychisch welbevinden bespreekbaar te maken.
Steekkaart - De WGGZ buigt zich momenteel over de samenstelling van
een steekkaart met belangrijke telefoonnummers en adressen om bij
psychische nood sneller de meest geschikte hulpverlener te kunnen
raadplegen.
Praten over emoties - De werkgroep denkt na over een preventieve actie
voor jongeren. Het is belangrijk dat aan kinderen en jongeren geleerd
wordt dat praten over emoties en hoe je je voelt écht wel kan, en niet
langer behoort tot de taboesfeer.
Gespreksgroep na zelfdoding - Momenteel loopt een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding. De
reeks startte in december en eindigt weldra in het voorjaar. Ook dit najaar/winter zal er een nieuwe reeks
starten.
Oproep - Wie intresse heeft kan bij de werkgroep aansluiten: WGGZ-voorzitter Stefaan Demoen,
s.demoen@gmail.com, 0470 34 82 41.

Campagne Play Pauze Stop
voor gezond beeldschermgebruik
Onze gemeente doet mee aan de campagne Play Pauze Stop over gezond beeldschermgebruik op school
en thuis voor jongeren van 10 tot 14 jaar. De provincie Antwerpen lanceert deze campagne om bij het
gebruik van beeldschermen automatisch PLAY PAUZE STOP in je hoofd te laten klinken. Play, maar varieer je
schermhouding, pauzeer elke dertig minuten actief en stop na twee uur beeldschermgebruik in je vrije tijd.
Zit je te lang in dezelfde
houding aan de computer of
maak je teveel dezelfde korte
bewegingen bij het spelen
van een spel, dan kan je arm-,
lage rug-, nek- of schouderpijn
krijgen. Ook vermoeide ogen
en hoofdpijn zijn veel gehoorde
klachten. De klachten gelden
voor iedereen: kleuters, kinderen,
jongeren en volwassenen…
Kleuters die veel stilzitten zijn
minder fit en hebben meer
kans op overgewicht en
obesitas. Naarmate kinderen
ouder worden toont het lang
stilzitten ook een verband
met een hogere bloeddruk,
hogere cholesterol, minder
sterke spieren, minder goede
schoolresultaten en een lager
mentaal welbevinden.
Max. twee uur per dag
Zit in je vrije tijd niet langer dan twee uur per dag
achter een beeldscherm. Dit gaat over alle soorten
schermen (desktop, laptop, tablet, spelcomputer,
tv, mobiele telefoon…) verspreid over een dag, in je
vrije tijd. Op school zit je vaak ook al wat tijd voor
een beeldscherm. Weet je hoeveel tijd per dag je
beeldschermen gebruikt? Doe de Schermtijdtest op
www.playpauzestop.be.
Spieren die altijd gespannen staan tijdens het
gamen, typen of muisklikken geraken niet goed
doorbloed. Af en toe uit je scherm stappen en
bewegen is daarom heel belangrijk! Elke 30 minuten
een actieve pauze van 5 tot 25 seconden herstelt
de doorbloeding. Zit nooit langer dan 60 minuten
ononderbroken achter de computer. Inspiratie voor
rek- en strekoefeningen op www.playpauzestop.be.
Tips voor thuis
- Zet je scherm recht voor jou, op armlengte afstand,
bovenrand op ooghoogte of iets lager, geen
rechtstreekse lichtinval op je scherm, toetsenbord
op 10-15 cm van de tafelrand.
- Zorg dat je voeten en je lage rug steun hebben,
met een rugleuning kan je meer afwisselen
van zithouding. Doe de Hoe-zit-het-test op www.
playpauzestop.be.
- Leg je muis naast het toetsenbord en laat je
onderarmen rusten op tafel. Geef je muis een break.
Oefen sneltoetsen met het Sneltoetsenspel op www.
playpauzestop.be.

Strategie voor op school
- Zet je je leerlingen samen rond een computer of
tablet, beperk het groepje dan tot 3 leerlingen.
- Raken hun voeten de grond niet, zoek dan enkele
boeken of een stevige doos waarop ze kunnen
rusten. Of laat kleine leerlingen voor de computer
staan in plaats van te zitten.
- Zitten ze te laag, leg dan een kussen op de stoel.
- Laat de leerlingen vooraan op de stoel zitten met
een voet onder de stoel naar achter, zodat de knie
naar beneden wijst.
- Las elk half uur een actieve pauze of
bewegingstussendoortje in.
- Doe na elk lesuur of na elke halve lesdag een
stoelendans met een gewone stoel, een gewone
stoel met balkussen, een zitbal, een zadelstoel, een
bureaustoel, een krukje enz.
- Leer de leerlingen te stoppen als ze pijn voelen bij te
lange beeldschermactiviteiten.
- Adviseer ze om niet langer dan twee uur per dag
achter een beeldscherm te zitten in hun vrije tijd.
Info en contact: www.playpauzestop.be, tips en tricks
voor jongeren, ouders, scholen en lokale partners voor
een gezond beeldschermgebruik, playpauzestop@
provincieantwerpen.be, Gert Van Daele, 03 203 42 29
/ Nathalie Verdonckt, 03 203 42 08

Summerfun
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Fun voor jongeren van 11 tot 16 jaar.
Binnenkort valt de kalender in je bus, maar
op http://www.depit.be/programma vind je
al het programma. Hou nu al plaats vrij in je
zomeragenda.
Info: www.depit.be
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Ter duinen

modernste
De modernste straat in Koksijde heeft ook het
in Koksijdekerk
de
van
duw
scha
speelplein. Het ligt in de
varen.
n,
glijde
en,
klimm
ier:
lplez
bad. Een plek vol spee
r ook
maa
tjes,
klein
de
voor
hikt
Allemaal mogelijk. Gesc
r
Mee
rd.
waa
eken
bezo
het
r
Zeke
voor oudere kinderen.
/
t/685
oduc
e/pr
ijde.b
.koks
oner
//inw
speelpleinen op: http:
overzicht-speelterreinen.

Jeugdhuis de PIT
kiest nieuw bestuur

n ze het nieuwe

n vome
V.l.n.r. Mike, Bruno, Fabio, Matt en Bieke. Same
PIT.
de
bestuur van jeugdhuis

Elk jaar kiest het jeugdhuis een nieuw
bestuur. De jongeren die er deel van
uitmaken nemen de organisatie van
jeugdhuis De PIT op zich. Voorzitter Fabio
Costa leidt de equipe en zorgt voor een
goed gevuld programma. Barvoorzitter
Bruno Almeida is zijn rechterhand en
ondervoorzitter Mike Goossens zijn linker.
Promovoorzitter Matt Decroo ronselt de
bezoekers. Bieke Maesen is waarnemend
secretaris.
Ondertussen draait het
voorjaarsprogramma van De PIT op volle
toeren.
Info: www.depit.be of www.facebook.com/
jocdepit.

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER

NATALIA
IN MY BLOOD
SUMMER TOUR
02/07/2016

€26,25
ipv 35

NACHT VAN
DE VLAAMSE
TELEVISIE STERREN

€50
ipv 75

23/04/2016
SHOW & AFTERPARTY TOT 2U, INCLUSIEF DRANK

VLAAMSE
TOP 10
TV OPNAME MENT TV
MET MEER DAN
30 ARTIESTEN!

€7,50
ipv 9,99

05/10/2016

25% KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE
TICKETS EN INFO:
WWW.PLOPSATHEATER.BE
OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Pantone Coated

DePanneLeeft-160309.indd 4

Pantone Uncoated

11/03/16 09:27

On wings: vliegmanifestatie voor
personen met een beperking
Op zaterdag 30 april vindt op de luchtmachtbasis
bij de West Aviation Club (Ten Bogaerdelaan 15)
van 10 tot 18 u. de derde editie plaats van On
Wings, een vliegmanifestatie voor personen met een
beperking. Het evenement is een initiatief van het
Belgian Handflight Fund en To Walk Again i.s.m. de
WAC. De ideale eerste stap om misschien zelfs een
vliegbrevet te behalen. Gratis toegang.
Het Belgian Handflight Fund heeft het recreatief
vliegen voor personen met een beperking aan de
onderste ledematen in België mogelijk gemaakt.
Inmiddels kunnen al vier toestellen uitsluitend met
de hand bestuurd worden. Kandidaat-piloten
hebben de keuze tussen zweefvliegen, ULM of
motorvliegen.
To Walk Again, de organisatie van Marc
Herremans, organiseert regelmatig sportdagen
voor personen met een fysieke beperking onder
de noemer On Wheels. Deze formule werd voor de
gelegenheid in het teken van het vliegen geplaatst
en kreeg de toepasselijke titel On Wings.
Programma
Naast het basisaanbod van motorvliegen,
ULM-vliegen en zweefvliegen valt er op On Wings
nog veel meer te beleven:
- de paragolfer van Koksijde Golf ter Hille waarmee
personen met een beperking rechtop kunnen
golven.
- boogschieten voor iedereen
- meevliegen met een SV.4, een dubbeldekker
trainingsvliegtuig van het Belgisch leger

- bezoek de modelvliegclub bij de West Aviation
Club: van propellervliegtuigjes tot jets
- static show met uitleg over het vliegen
- duosprong met een parachute
- vliegen met een simulator (i.s.m. Flight Sim Club
Belgium)
- Step In Ballooning komt met een mand voor
20 personen waarin speciale kuipzetels met
vierpuntgordels geïnstalleerd zijn zodat personen
met een beperking in alle veiligheid en comfort
van een ballonvlucht kunnen genieten
- afsluit met barbecue
Info en inschrijven: www.handflight.be en
www.towalkagain.be

1.429 fietsers op mountainbiketoertocht
Op zondag 28 februari namen liefst 1.466 mountainbikers onder een bijtende noordooster (4 à 5 bft) deel
aan de jaarlijkse mountainbiketoertocht van de gemeentelijke sportdienst. Ze konden kiezen tussen 35 of
50 km, over een uitdagend parcours door bos en duinen. Er was ook een handbikeparcours van 36 km.
De parcoursbouwers hadden echt het maximum gehaald uit alle toegelaten stukken onverhard parcours.
Gezien de goede relatie met het Agentschap Natuur en Bos en de IWVA werden enkele stukken eenmalig
ter beschikking gesteld, ook mochten de organisatoren terug
gebruik maken van het technisch en vooral spectaculair
stuk op de Basis Koksijde.
Schepen van Sport, Dirk Dawyndt was ook van de
partij, samen met een delegatie van Coxy Cycling.
Dankzij de sponsors Aquarius, Meli en La Soupe waren
de bevoorradingstafels tot ieders tevredenheid rijkelijk
gevuld. Een 20- tal deelnemers moest met een technisch
mankement een beroep doen op de dienst pechverhelping.
Na de rit werden alle deelnemers beloond met een gratis
MTB-binnenband en gezellige ontvangst in de bar van de
judoclub.
De sportdienst kijkt alvast uit naar de Halloweentocht op
vrijdag 28 oktober.

Sportelen voor 50-plussers
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!
Zumba Gold - Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u. in de
sporthal 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 – Vrijdag van 13.45 tot
15.45 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp

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.

Sporteldag op donderdag 19 mei
Een sportieve dag voor 55-plussers in Oostduinkerke: sporten op eigen tempo, kennismaken met iets nieuws,
vertrouwde medesporters ontmoeten of nieuwe mensen leren kennen. Een greep uit het aanbod: golf,
wandelvoetbal, zumba, fietstocht, curling, badminton, line-dance, workshop EHBO en nog veel meer. Meer
info in het nummer van mei.

Minivoetbaltornooi
lagere scholen
De sportdienst organiseert
naar jaarlijkse gewoonte
minivoetbaltornooien voor alle leerjaren
van het lager onderwijs uit Koksijde: op
woensdag 27 april voor de 1ste graad,
woensdag 11 mei voor de 2de graad en
woensdag 25 mei voor de 3de graad.
Zowel jongens als meisjes kunnen
deelnemen. Elke school kan onbeperkt
ploegen inschrijven. Meer info en
inschrijven bij de turnleerkracht van de
school.

Cursus Nordic Walking
Op zaterdag 23 april start een nieuwe cursus Nordic Walking Alfatechniek met de erkende instructrice Greet Ostyn. De lessen vinden plaats
op de zaterdagen 23 en 30 april, 7 en 14 mei van 10 tot 11 u. aan het
bezoekerscentrum Doornpanne van de IWVA in Oostduinkerke. Na het volgen
van de lessen kan men meewandelen met de maandelijkse wandelingen die
Greet organiseert (www.greetostyn.be).
Prijs 40 euro, huur poles inbegrepen, te vereffenen via overschrijving op
BE26 9730 6689 0729 met vermelding van uw naam, adres en gsm- of
telefoonnummer.
Info: chantal.loones@telenet.be, greetostyn@outlook.be, 0494 71 73 12

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Arthurina Deleye - 103 jaar

Camiel Legein

Mathieu Lannoy en Valérie
Delnoy, beiden uit Koksijde

Herman Huyghe - 68 jaar

Veurne, 2 februari
zoon van Chris en van Jozefien
Debaeke uit Koksijde

Neil Sierens

Veurne, 3 februari
zoon van Serafien Sierens uit Koksijde

Weston Roden

(12 februari)

OVERLIJDENS
Maria Van Duyse - 74 jaar

weduwe van Fernand Meeuwis

Brussel, 5 februari
zoon van Cheryl Roden uit Koksijde

Pierre Walckiers - 90 jaar

Aaron Amri

Jozef Mouraux - 103 jaar

weduwnaar van Denise Baveghems

weduwe van Octave Tuypens

Léontine Leclercq - 85 jaar oud
Maria Lieckens - 79 jaar

weduwe van Ludovicus Meulemans

Solange Blondeel - 86 jaar
weduwe van Adolf Logé

Christian Martin - 69 jaar
Remigius Wils - 72 jaar

echtgenoot van Simonne Mussche

Veurne, 9 februari
zoon van Soumaya Amri uit
Oostduinkerke

weduwnaar van Elisabeth Declerck

Annie Audoor - 64 jaar

Marc Gemers - 69 jaar

Daniel Boeve - 89 jaar

Nanou Vande Weege

Freddy Persoone - 68 jaar

Veurne, 9 februari
dochter van Olivier en van Katia
Vanacker uit Oostduinkerke

echtgenoot van Nicole Pieters

Valentine Goderis

Ivo Bultheel - 58 jaar

Veurne, 16 februari
dochter van Jonathan en van Eline
Florizoone uit Oostduinkerke

Dirk Andries - 67 jaar

echtgenoot van Diane Dekein

Godelieve Durnez - 53 jaar

echtgenoot van Anna Verdegem

Marceau Van Mulders - 71 jaar

echtgenoot van Agnes Van Driessche

Marie Vanryckeghem - 85 jaar
weduwe van René Ott

Christian Martin - 69 jaar

echtgenote van Freddy-Cornélius
Compernolle

Elizabeth Ollieuz - 97 jaar

Veurne, 18 februari
dochter van Marc en van Chloé
Maquestiau uit Oostduinkerke

Josée Larivière - 93 jaar

Gilbert Vansteenland - 91 jaar

weduwe van Fernand Braive

echtgenoot van Alina Maes

Etienne Van Doosselaere - 78

Jeanne Tordeurs - 80 jaar

Marie Soudan

jaar

Léontine Dawyndt

weduwe van Albert Dezutter

Astrid Vandamme - 78 jaar

echtgenote van Roger Verhaeghe

Gent, 16 februari
dochter van Yves en van Elke Van
den Steen uit Oostduinkerke

echtgenoot van Henriette Van Billoen

Julia Van den Nest - 87 jaar

Lousiana heuninck

Raoul Thoré - 83 jaar

echtgenoot van Hilda Vandaele

Willy De Backere - 84 jaar

Claude Bernard - 81 jaar

Veurne, 19 februari
dochter van Christophe en
van Jennifer Vercammen uit
Oostduinkerke

echtgenote van Raoul Thoré

Marie Van der Gucht

echtgenoot van Martine Baeke

Veurne, 19 februari
dochter van Jurgen en van
Stephanie Tourlouse uit Koksijde

Hilda Vandaele - 80 jaar

Alain Demeure - 67 jaar

Yvonne Bertrand - 77 jaar
weduwe van André Mercenier

Echtpaar Blanckaert-Depuydt

echtgenoot van Rosa Carna

Louise De Caster - 92 jaar
weduwe van Eugène Voglet

Jozef De Ganck - 83 jaar

echtgenoot van Jeannine Lecocq

Robert Laridon - 75 jaar

echtgenoot van Christine Hérau

Zaterdag 20 februari was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Roland
Blanckaert (°Leisele) en Irène Depuydt (°Booitshoeke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden
huwelijksfeest (Booitshoeke, 12 februari 1966). Het echtpaar baatte in de Strandlaan in Sint-Idesbald de
gekende slagerij Roland uit. Ze zijn de gelukkige (groot)ouders van vier zonen en acht kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vlieghe-Deleu

Jacques Vlieghe (°Sint-Eloois-Winkel) en Anny Deleu (°Moorslede) beloofden elkaar vijftig jaar geleden
(Moorslede, 18 februari 1966) eeuwige trouw. Jacques was elektrotechnicus bij het bedrijf Vandeputte in
Sint-Eloois-Winkel, Anny werkte vier decennia als huishoudster en nanny bij een familie. Ze hebben een
dochter, twee zonen en drie kleinkinderen. Zaterdag 20 februari was de heuglijke feestdag.

Echtpaar Deschacht-Sanders

Nog op zaterdag 20 februari was het de beurt aan het echtpaar Jack Deschacht (°Veurne) en Nicole
Sanders (°Oostduinkerke) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op
11 februari 1966 in Oostduinkerke. Jack was autowerktuigkundige, o.a. bij garage Marrannes in Wulpen en
Delacauw in Westende. Nicole ontfermde zich over het huishouden en de kinderen, drie zonen en twee
dochters. Ze zijn ook de trotse grootouders van tien kleinkinderen.

Echtpaar Walraeve-Meirlaan

Het echtpaar Etienne Walraeve (°Melle) en Suzanna Meirlaen (°Merelbeke) vierde met de familie op
zaterdag 27 februari de diamanten bruiloft. Etienne werkte bij staalreus Arbed in Gent, Suzanna stond in
voor het huishouden voor echtgenoot en zoon die zijn ouders drie kleinkinderen schonk. Er zijn ook al twee
achterkleinkinderen.

Echtpaar Brever-Van der Poorten

Alphonse Brever (°Sint-Jans-Molenbeek) en Christiane Van der Poorten (°Sint-Gillis) beleefden op zaterdag
5 maart het geluk de 65ste huwelijksverjaardag (Sint-Gillis, 3 maart 1951) of het briljanten bruiloftsfeest
te kunnen vieren! Alphonse was adjudant-chef/korpschef in het militair domein in Evere. Ze zijn de
stoere stam van een wijdvertakte boom: twee zonen, twee dochters, twintig kleinkinderen en negentien
achterkleinkinderen (!).

Echtpaar Van den Noortgaete-Van Crombrugge

Op 12 maart was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Jean Van den Noortgaete (°Zottegem)
en Rita Van Crombrugge (°Zottegem). Ze huwden aldaar op 6 april 1966. Jean was hoger legerofficier met
specialiteit statuten, wetgeving, personeel, fiscaliteit. Rita was ambtenaar bij de Regie der Gebouwen in
Gent. Ze hebben een zoon en schoondochter.

Echtpaar Lewille-Hollevoet

Dezelfde zaterdag 12 maart werden ook Jacques Lewille en Nicole Hollevoet, beiden van Roeselare, een
ontvangst in het gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun gouden jubileum. Ze huwden op
16 april 1966 in Roeselare. Jacques was er bankbediende bij de toenmalige BBL en Nicole verpleegster in
het Stedelijk Ziekenhuis. De jubilarissen hebben twee dochters en een zoon en zeven kleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 20 februari werd de werkgroep Broederlijk Delen met eregast Deyanira Gonzalias Rodallega
uit Padilla (Colombia) een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Deyanira verbleef een week in
Koksijde waar ze bezoeken bracht aan een kindercrèche, een boerderij, een welzijnsschakel, het Duinenhuis
en onze paardenvissers. Daags voordien maakte Deyanira in zaal ’t Oud Klooster op een open avond
kennis met enkele organisaties van bij ons, o.a. Zoutmijnkinderen India, Zebrapad, Vivir en Amor, Cross
to Romania… Ze vertelde er het verhaal over haar strijd tegen “het groene monster”, de grootschalige
suikerrietcultuur die alle lokale landbouw kapotmaakt. De dienst Internationale Samenwerking zorgde voor
de coördinatie.
Op maandag 22 februari overhandigden de
cursisten van het tweedekansonderwijs cvo
Cervo-Go De Panne het label Je bent goed
bezig! aan de vrijwilligers van Fedasil. De
overhandiging gebeurde in aanwezigheid van
schepen van Onderwijs Lander Van Hove en
directeur volwassenenonderwijs Evelyne De
Spriet. Het label is niet alleen een erkenning,
maar is ook gekoppeld aan een opdracht.
De cursisten moeten op zoek gaan naar
organisaties of personen die ook goed bezig
zijn, en hen ondersteunen door bijvoorbeeld
een bepaalde actie op poten te zetten. Op
www.facebook.com/jebentgoedbezig vindt
men een overzicht van de genomineerde
organisaties en personen.

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan werd vereniging de Roodmus op zaterdag 5 maart in het
gemeentehuis ontvangen. Het weekend ervoor organiseerde de vereniging in de Kerkepannezaal al een
succesvolle vogelshow en expo van zijn nestkastenwerking. De stichters van de Roodmus waren wijlen
Gerard Viane, René Lust, Willy Vermoote, Marcel Vercaemer en huidig voorzitter Fernand Ticket die bijzonder
in de bloemetjes werd gezet omwille van zijn nooit aflatend enthousiasme. De Roodmus helpt de leden
deskundig vogels kweken. Ook wordt er aan nestkastenwerking gedaan om vooral de kool- en pimpelmees
te huisvesten. Op koude winterdagen wordt voeding aan onze inheemse vogels verstrekt.

In het gemeentehuis vond op zaterdag 12 maart de aanstelling plaats van gewezen schipperIJslandvaarder Lucien Vanneuville (82) tot “Erfgoedambassadeur (visserij) van de gemeente Koksijde”.
Het gemeentebestuur verleende Lucien deze titel omdat Lucien vanuit afkomst en eigen loopbaan het
visserijerfgoed belichaamt. Zijn voorouders maakten vele zeilcampagnes van zes maanden mee, zelf werkte
Lucien zich na WO II op van scheepsjongen tot schipper op IJsland, vanuit thuishaven Oostende. Maar zijn
echte thuis was en bleef altijd Oostduinkerke. Lucien is ook een begenadigd verteller die altijd bereid is
om zijn IJslandverhalen voor groot en klein tot leven te wekken. Zodat het visserijerfgoed bewaard blijft en
doorgegeven wordt. Familie, vrienden en gewezen vissers woonden de aanstelling bij.

In het najaar van 2015
organiseerde NAVIGO-museum
een opleiding om K-ambassadeurs
op te leiden tot museumgidsen.
Half februari werden de pasafgestudeerden in de bloemetjes
gezet. Ze maakten ook kennis met
de enthousiaste gidsen die al in
het museum aan de slag zijn. De
nieuwe gidsen zijn Eddy Defever,
Filip Berquet, Jettie De Jonghe,
Roland Cauwelier, Linda D’Hondt,
Jan Druwé, Anne-Marie Maes,
Malika Poittier, Luc Vandamme en
Filip Nuyttens. U ziet ze op de foto
samen met schepen Lander Van
Hove en directeur Ineke Steevens.
Tegelijk nam het museum afscheid
van enkele trouwe krachten, nl.
Roger Tourlousse, Dirk Vandewoude,
Jeaninne Laplasse en Ludo
Vandebotermet, in gezelschap
van schepen Lander Van Hove en
publiekswerker Jadrana Demoen.

Plezier verzekerd op Koksijde Kids!
Zoals al vermeld in het nummer van maart is er op zaterdag 2 en zondag 3 april van 10.30 tot 18 u. weer
Koksijde Kids, hét coolste kinderevenement tijdens de paasvakantie! Koksijde Kids is een grandioos
speeldorp bij het gemeentehuis.
Op beide dagen zijn er zowel voor kinderen en tieners talrijke attracties
in de Zeelaan, op het theaterplein voor het gemeentehuis en op het
achterliggende Casinoplein.
Speeldorp voor de kleinsten - Kleuterdorp met 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 - Klimmuur en survivalbanen voor uren
speelplezier. Beleef dolle pret op de verschillende gekke fietsen of
ontdek de Fire Rescue stormbaan.
Voor tieners en waaghalzen - Bungee Trampoline, megahangbrug
Base Jump, spannende ritten 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

Voorsmaakje van Clics Koksijde!
Op Koksijde Kids (zaterdag 2 en zondag 3 april) krijgen de kinderen een voorsmaakje van Clics Koksijde
dat van de zomer zes weken naar onze gemeente komt.
Op 2 en 3 april worden immers 4 playcorners opgezet waar
de kinderen naar hartenlust kunnen bouwen.
Wat Clics Koksijde betreft: onze gemeente en de Belgische
speelgoedfabrikant Clics organiseren van 12 juli tot 28
augustus in c.c. CasinoKoksijde een zomer lang speelplezier
met een wereld vol Clics-blokken. Dat wordt een groot
evenement met een expo-gedeelte (met 100.000
Clics-blokjes) en een speelzone (met 150.000 blokjes in
22 verschillende kleuren).

Eerste Yourin Spartarun op het strand
Op zondag 1 mei vindt op het strand van Koksijde de allereerste Yourin Spartarun plaats, een organisatie
van Geert Torfs die al enkele jaren eind juni ook het jeugdfestival Yourin gestalte geeft.
Het individuele joggen heeft de voorbije jaren een gedaanteverwisseling ondergaan naar massaal
straatlopen en evenementen, een evolutie die men ook festivalisering noemt. Organisator Geert Torfs vindt
evenwel dat de jongste lopers toch nog in de kou blijven staan.
Daarom pakt hij uit met een nieuw initiatief: de Yourin Spartarun,
1 of 2 kilometer ploeteren en klauteren over ruim 15 hindernissen.
De deelnemers zijn vrij om de omloop om-ter-snelst, om-ter-mooist of
om-ter-hulpvaardigst af te leggen.
Er zijn drie leeftijdsgroepen met aparte vertrektijden: 8-10 j., 11-12 j.,
13-15 j. Er zijn begeleiders voorzien zodat iedereen de hindernissen
kan overwinnen. Ook ouders mogen samen met hun kinderen het
parcours uitdagen…
Om organisatorische redenen is het aantal plaatsen beperkt.
Tickets reserveren via www.your-store.be/SpartarunKoksijde. Op de
Facebookpagina van Yourin heel wat tips.

Een reis doorheen de seizoenen

Er zit een ei in Keik!
Met Keik brengt Theatergezelschap 4Hoog op zondag 24 april om 15 u. in c.c. CasinoKoksijde een stuk
voor iedereen vanaf 3 jaar. De vogel achterna. Door de gietende regen. In de gure wind. Op zoek naar
een boom. Voor een ei zonder nest. Achter het veld. Witte sneeuw die smelt. We zien alles tegelijk. KEIK!
In een mix van film, animatie en theater
ontstaat een woordeloos spel. Acteurs
stappen in en uit hun eigen film. Live
pianomuziek vult de bizarre en wondere
wereld. Een poëtische reis door vier seizoenen.
Een streling voor oog en oor!
“De jongen plukt in het animatiebeeld
getekende bloemen, en komt met papieren
bloemen naar voren. En zo schuift een
prettige, magische wereld voor, achter en op
het scherm in elkaar. Met ritmische melodieën
op de piano, met danspasjes, met een helder
spel dat de kleuters laat meegaan in dat
poëtisch en steeds klein verrassend wereldje.”
(Tuur Deevens, De Bond, 27 mei 2011)
4Hoog is een Gents theatergezelschap dat
zich richt op de allerjongste theaterbezoekers.
Onder het motto Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering maken ze familietheater. Hoe jonger
kinderen in aanraking komen met de wondere wereld van theater, hoe rijker hun leven wordt. 4Hoog wil
theater maken, spelen, overtuigen en delen, opdat zoveel mogelijk kinderen van jongs af aan met kwalitatief
en grensverleggend theater in contact komen én daar het plezier, de impact en de geneugten van ervaren.
Tickets 10 euro / 5 euro voor <26 jaar: www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Belgische jazz met Scandinavische sounds

Sander De Winne “Trækfugle” feat. IKI
Op vrijdag 29 april brengt c.c. CasinoKoksijde om 20 u. een buitenbeentje uit de Belgische jazzscène.
Sander De Winne is de zeldzame mannelijke vocalist die de Belgische jazzscène kleur geeft.
Een warme bariton, grote flexibiliteit en buitengewoon origineel stemgebruik maken van Sander een van
de interessantste jonge zangers van dit moment. In 2013 won hij de publieksprijs tijdens de prestigieuze
internationale jazzcompetitie Voicingers in Polen.
Sander De Winne heeft een passie voor oude religieuze koormuziek. Nu haalt hij ook Scandinavische sounds
in zijn muzikaal parcours binnen
door het Deens vocaal ensemble
IKI voor deze JazzLab Series-tournee
uit te nodigen. Samen verrijken ze
muziek en klassieke misdelen met
improvisaties en composities in de
verschillende moedertalen. Sound,
sfeer en groove staan centraal.
De zangeressen van het Deense
ensemble IKI creëren composities die
speels en virtuoos klinken. Hun muziek
kan omschreven worden als Björk
meets CocoRosie en Arvo Pärt. Hun
eerste plaat werd bekroond met de
Deense muziekprijs voor Best Vocal
Jazz Album.
Tickets 12 euro / 9 euro voor <26 jaar:
www.casinokoksijde.be of
058 53 29 99.

Zondag 24 april:

Erfgoeddag over rituelen
Erfgoeddag is in Vlaanderen, dus ook in Koksijde, allang een ritueel geworden: één dag in het jaar waarop
bijzondere dingen te beleven vallen. Voor de 16de keer spanden de dienst Cultuur & Erfgoed, de dienst
Archief en de musea en tal van meewerkende diensten zich in om u een aantrekkelijk programma op te
dienen.
Rituelen is dus het thema van 2016 maar elke dienst
legt zijn eigen klemtoon. De diensten Cultuur &
Erfgoed en archief focussen op de drie belangrijke
levensmomenten: geboorte, huwelijk en dood. Het
Abdijmuseum ten Duinen legt de klemtoon op
de dood bij de Duinheren. Het NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum dompelt u onder in de bijgelovige
rituelen van het vissersgezin.
• Over de drempel - rituelen à
la carte
Geniet van een gevarieerd
dagje met een expo, mode,
animatie, muziek, hapjes en
drankjes volledig in teken
van geboorte, huwelijk
en dood. Hoe trouwt een
koppeltje in het Verre Oosten
of in Zuid-Amerika? Vergelijk
je trouwkleed met dat van je
grootmoeder! Hoe viert men
een geboorte in Thailand?
Ontdek hoe Midden-Afrika zijn doden eert. Proef de
bubbels of een hapje op een huwelijksreceptie in
Senegal.
- Gratis toegang, hapjes en drankjes aan
democratische prijzen. Volledig programma vanaf
half april op www.koksijde.be.
- Gemeentehuis, 10-18 u.
- Info: dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40,
cultuur@koksijde.be.
• Rondleiding Sint-Pieterskerkhof Koksijde:
Herinneringen aan een rijk verleden
Bezoek aan een reeks opmerkelijke graven en uitleg
over het leven van enkele Koksijdenaars. De rituelen
en de diverse manieren van begraven worden extra
in het daglicht geplaatst: het colombarium, de
tumulus, de militaire ereperken, enz.
- 10-11 u., samenkomst aan de kerk.
- Reservatie dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40,
cultuur@koksijde.be.

• Rondleiding British Military Cemetery Koksijde:
Een oase van rust in de duinen
Begraafplaatsen lopen over van symboliek en
rituelen, zo ook de Britse militaire begraafplaats
in onze gemeente. Het is de grootste militaire
begraafplaats aan onze kust. Er rusten 1.517
slachtoffers uit WO I en 155 uit WO II. Naast de Britse
soldaten rusten er ook gevallenen uit andere landen.
De gids vertelt over de symboliek van de graven, de
oorlog, de gesneuvelden en hun familie die soms nog
op bezoek komt.
- Robert Vandammestraat, 14-15 u., start aan de
ingang (poortje rechtover Lidl).
- Reservatie dienst Cultuur Koksijde & Erfgoed,
058 53 34 40, cultuur@koksijde.be.

• Rondleiding begraafplaats Oostduinkerke:
Stemmen in het zand
Hier rusten burgers, militairen en verzetslieden. De
gids legt de nadruk op de rituelen in het kader van
hun afscheid en op rituelen die we nu nog gebruiken
om de overledenen te herdenken. We kijken ook
of er begrafenisrituelen van vandaag om hen te
herdenken. Zijn die rituelen eigen aan onze streek?
- André Geryllaan, 16-17 u., start aan de ingang van
de begraafplaats.
- Reservatie dienst Cultuur & Erfgoed Koksijde,
058 53 34 40, cultuur@koksijde.be.

• Rondleiding: De vissersvrouw vertelt over
bijgelovige rituelen
Geen vrouwen, maar ook geen krentenbrood aan
boord. Vermijd zwarte katten en zwartrokken. Vrees
de Roesschaert, Babbe Roere en De Eeuwge kruier.
Vissers en hun familie kenden en kennen heel wat
gewoonten, gebruiken en rituelen die voortvloeien
uit bijgeloof. Een aantal is ingeburgerd, andere zijn
typisch voor het vissersleven. De vissersvrouw vertelt er
alles over, uit eigen ervaring.
- NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, Pastoor
Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke, om 14.30 en 16 u.,
museum gratis toegankelijk van 14 tot 18 u.
- Reservatie NAVIGO, onthaal@navigomuseum.be,
058 51 24 68.

• Lezing: Zalige Idesbald en de begravingen in de
Duinenabdij
Een begrafenis was in de middeleeuwen een
belangrijk ritueel. Elk werd begraven volgens rang
en stand. Ook in de Duinenabdij. Archeologen
vonden er graven van meer dan 1.000 personen. Het
beroemdste graf is dat van resten waarvan sinds kort
duidelijk is dat het zeker niet over abt Idesbald gaat.
Wat weten we over zijn begrafenis en de opgraving?
Hoe zit het met de andere graven op de site?
- Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 in
Koksijde, lezing om 11 u., museum gratis toegankelijk
van 10 tot 18 u.
- Reservatie Abdijmuseum Ten Duinen, info@
tenduinen.be, 058 53 39 50.

Fietszoektocht van TCK
Van 26 maart tot 15 augustus organiseert Tennisclub Koksijde zijn tweede fietszoektocht.
Het autoluwe traject van ongeveer 30 km met start en aankomst aan de tennisclub
(Zeelaan 72) leidt de deelnemers door alle kernen van de gemeente.
Er zijn 20 vragen en 5 fotovragen waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.
Startpakketten in de cafetaria van TC Koksijde en in restaurant-brasserie WielrijdersrustHet Dorstige Hart, Dijk 33 in Wulpen. Vijf euro voor de TCK-leden, 8 euro voor niet-leden.
De hoofdprijs is zoals vorig jaar een flatscreen tv aangeboden door Vanmarcke
Computers Veurne. Daarnaast zijn er nog tal van andere mooie prijzen te winnen. Elke
deelnemer (of haar/zijn afgevaardigde) die aanwezig is op de prijsuitreiking van 27 augustus heeft prijs.

Beauvarletkoor Koksijde gaat vreemd…

Eurovisie Songfestival in koor
Nel blu dipintu di blu, beter bekend als Volare, Puppet on a string, Waterloo, Abanibi, O Julissi…
Met deze evergreens en meer recente “blijvers”, herschreven voor koor, treden Beauvarletkoor Koksijde met
jonge vernieuwing en het Jongerenkoor
Jokobeau op vrijdag 15 april om 20 u. op
in c.c. Casino Koksijde. De respectievelijke
dirigenten Griet De Meyer en Sarah Decadt
beloven een swingend, spetterend spektakel!
Het geheel wordt gepresenteerd door
Hannes Decadt en Jeroen Dorme en
ondersteund door een live band.
Kaarten (18 euro add, 15 euro vvk tot
13 april via het koor 0476 59.42.99 of via
beauvarlet@gmail.be en via de toeristische
onthaalkantoren.

Agenda APRIL

Gegroepeerde activiteiten

- Bibliotheek, bl. 6 en 7
- Gemeentel. musea, bl. 8 / 10-11
- Duinenhuis, bl. 17
- Jeugddienst, bl. 25
- Sportdienst, bl. 28
- c.c. CasinoKoksijde, bl. 35

Doorlopende activiteiten

- Fietszoektocht (Tennisclub Koksijde),
tot 15 aug., bl. 37
- Lentewandelzoektocht (VVV),
tot 17 april, bl. 20

Vrij 1 april
14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO
Gratis Nederlandstalige rondleiding +
Kids Workshop Freek, Faun & Wind (6-12 j.),
2 euro per kind
20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Pigeon
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 2 april
13.45 u., Koksijde, parking Ster der Zee
Garnaalkruiersdemo door de
Gernoarskruwers, gevolgd door koken van
de garnalen
Info Jean Lycke, 058 52 44 14
14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum &
Oostduinkerke, NAVIGO
Open museumdag
14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne
Geleide wandeling ezels en pony’s in de
Doornpanne
www.iwva.be/bezoekers
10.30–18 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Koksijde Kids, bl. 34
20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Muziektheater Marieke De Maré: Let’s all
be quiet for a while
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 3 april
10.30–18 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Koksijde Kids, bl. 34
14.30 u., Koksijde, J. Vanbuggenhoutlaan,
Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling in de Noordduinen op
zoek naar sporen van pony’s

Ma 4 april
14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne
Geleide wandeling dwars door de duinen
(1 euro)
www.iwva.be/bezoekers

Di 5 april
11–12 u., Koksijde-Bad, huisje Nys-Vermoote
(achter de kerk)
Rondleiding (1 euro)
14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne
Water-lopen: bedrijfsbezoek aan de IWVA
www.iwva.be/bezoekers

10.30 u., Oostduinkerke, A. Geryllaan,
ingang gemeentelijke begraafplaats
Geleide wandeling in de Oostvoorduinen
11.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
16de grote barbecue van Paradekorps
El Fuerte
Toegang 15 euro (apero, 3 stukken vlees,
groenten), kinderen 10 euro (worst)
Info en inschr.: Jurrie. jurrie@telenet.be

14.30 u., Oostduinkerke, Navigo-Nationaal
Visserijmuseum
Gratis Franstalige rondleiding

15 u., Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Voetbal KVVC – Lommel United

Woe 6 april

Ma 11 april

14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Kids@tenduinen + rondleiding
9.56 u., uitstap met da’s TOF naar Train
World in Schaarbeek
Info en inschr. Vera Beckx, 058 52 11 36
Org. Vlaamse Actieve Senioren,
www.vlas.koksijde.be
19.30–22.30 u., Koksijde-Bad, Parochiehuis,
Tulpenlaan 41
FeMma Koksijde, naaireeks, 4de sessie,
voor starters en gevorderden
Info: 058 51 69 87, devacht.lena@skynet.be

Do 7 april
14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum
Gratis Franstalige rondleiding
14 u., Sint-Idesbald, Zeedijk
Feestplaneet workshops kids
16–17.30 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Erfgoedwandeling Herinnering aan een
rijk verleden (1 euro)

Vrij 8 april
10.30 u., Oostduinkerke, strand, fortenbouw
14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO
Rondleiding volw. + Kids Workshop ‘Freek,
Faun & Wind’ (6-12 j.), 2 euro per kind
onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68

Zat 9 april
8.35 u., Oostduinkerke-Bad, strand centrum
Demo garnaalkruien (de Slepers)
14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne
Geleide wandeling op zoek naar pareltjes
in de duinen
www.iwva.be/bezoekers
20 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Concert Preuteleute – Analogy

Zo 10 april
9-18 u., Start to golf dag, gratis initiaties
(ook elke laatste zaterdag van de maand
van 16 tot 17 u., niet in juli en augustus).
In juli en aug. golfinitiatie elke maandag
en dinsdag: 10-11 u. <18 j., 5 euro pp /
11 tot 12 u. >18 j., 8 euro / info en inschr.
golfsecretariaat@koksijde.be

Ma 11 april

14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Barista: alles over koffie
Org. Neos Koksijde, info: Judith Ranson,
058 51 40 60

Di 12 april
14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Ontmoetingsnamiddag voor senioren,
bl. 23

Woe 13 april
14.30 u., leesclub ‘Naar Merelbeke’,
door Stefan Hertmans
Info: Paula Thijs, 058 51 71 26
Org. Vlaamse Actieve Senioren, Koksijde
14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Voordracht over erfenis, successierecht en
schenkingen door medewerker KBC
Toegang 5 euro (1 koffie met gebak incl. ) /
8 euro niet-leden
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
058/51 27 20, www.vlasoostduinkerke.be

Do 14 april
13.50 u., Koksijde-Dorp,
Bezoek aan Museos, (Veurnestraat 2)
5 euro pp, Inschr. tot 11 april bij Magda
Denys, 058 51 41 47
Org. A. Vermeylenfonds i.s.m. Viva
14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag, info annesophie.
dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Vrij 15 april
14 u., Sint-Idesb., Kerkepannezaal
Jaarlijks paasfeest van Okra, 5 euro pp
(koffie, gebak, optreden)
Info: lou.gps@hotmail.com
20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Eurovisie songfestival in koor, bl. 37

Ma 18 april
13 u., Koksijde-Bad
Bedevaart Baaldjes Kruus, bl. 10

Di 19 april
14 u., Koksijde-Bad, Willem Elsschotzaal
(boven bib)
Ontmoetingsnamiddag voor senioren,
bl. 23

Woe 20 april

Di 26 april

14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie De Verenigde Naties door Jan
Vandemoortele
Leden 3 euro, niet-leden 5 euro
Info J. Jacquemyn, 058 51 62 23
Org. Vlaamse Actieve Senioren, Koksijde

14 u., Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten
Duinen, Gasterie
Ontmoetingsnamiddag voor senioren,
bl. 23

Do 21 april

9.56 u., Station Koksijde
Met de trein naar de Gentse Floraliën,
toegang Floraliën 32 euro,
BE 54 7755 57 44 7297
Info: Paula Thijs T 058 51 71 26,
paulathijs@live.be, org. Okra

14.30 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
Geleide kruidenwandeling in de
Noordduinen
20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Comedy Gili
Info en tickets: Info Koksijde

Woe 27 april

14 u., Antwerpen, Lotto Arena
Concert Liedjes van Toon Hermans
34 euro pp (20 optreden + 14 bus)
via BE 54 7755 5744 7297
Info en org. Okra lou.gps@hotmail.com

20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Theater Jenne Decleir: Franciscus, de
heilige jongleur van Assisi
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 1 mei

14 u., uitstap naar Mout- en Brouwhuis
De Snoek in Alveringem
20 euro pp, 26 euro niet-leden (gegidst
bezoek, 3 degustaties en koude schotel)
Info en inschr. tot 15 april freddy.bockstael@
skynet.be, 058 51 27 20, org. Vl@s
Oostduinkerke

14.30 u., Koksijde, Kazerne,
Robert Vandammestraat
Gratis bezoek aan het asielcentrum
Info: mia.reynaert11@skynet.be,
0475 52 33 73. Org. Vermeylenfonds

Zat 23 april
10.30 u., Koksijde,bibliotheek
Opening heringerichte boekenafdeling,
bl. 6-7

19.30 u., Oostduinkerke-Dorp, parochiezaal,
Vrijheidstraat
Avondje cocktails maken
Info en inschr.: feMma,
ine_pladys@hotmail.com, 0473 63 48 15

18.15 u., Casinoplein
Vertrek naar stadsschouwburg Brugge
Dans Compania Sharon Fridman
Info & tickets: Info Koksijde

Do 28 april
14 u., Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag, info: annesophie.
dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne
Geleide wandeling het verborgen leven
van vogels
www.iwva.be/bezoekers

10 u., Koksijde, Panoramalaan, parking
Boeiende duinenwandeling Hoge Blekker
Koksijde-Bad, strand
Spartarun voor kids,
zie bl. 34
13.30–17.30 u., Oostduinkerke-Bad,
Astridplein
Op stap met huifkar getrokken door
2 Brabantse trekpaarden
(max. 30 p.)
13.45 u., Sint-Idesbald, dienst Toerisme
Demo garnaalkruien met de
Spanjaardbank,
gratis deelname

Vrij 29 april

Tot 29 mei
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere
& Lefevere
Schilderijen van Henri Vandermoere en
sculpturen van Maarten Ceulemans
Info: T 058 51 47 57, 0475 38 66 02,
www.dmlgallery.be

20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Concert Sander De Winne ‘Traekvugle’
bl. 35

20 u., Koksijde, Houtsaegerstadion
Voetbal KVVC – WS Brussels

Zat 30 april

Zon 24 april
Koksijde, Oostduinkerke
Erfgoeddag, zie bl. 36-37

11-18 u., Koksijde, Theaterplein
Fiesta Brasil Panna Cup
Arne.crevits@student.howest.be

10-17 u., Oostduinkerke, Hoge Duin,
Kinderlaan 45
Gratis speeldag aan zee: kinderboerderij,
lasergevecht, reuze doolhof
Info en org.: info@krunsj.be, 053 42 11 00

12.45–14.15 u., Sint-Idesbald,
toerismekantoor
Demo garnaalkruien door de
Spanjaardbank, gratis deelname

15 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familietheater: 4Hoog door Keik
bl. 35

TENTOONSTELLINGEN

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Brons, klei, steen glas sculpturen van
Erwin Houssin, Menen
Tot 10 april
Oostduinkerke-Bad, Galerie Welnis,
Astridplein 6
Werk van Kevan Verleye

13.30 u., Koksijde-Bad, dienst Toerisme
Op stap met huifkar getrokken door
2 Brabantse trekpaarden (max. 30 p.)

Tot 10 april
Sint-Idesbald, Keunekapel
Werk van Celine Heeren en
kunstvrienden

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie mei op uiterlijk dinsdag 5 april bezorgen aan
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst Toerisme, Zeelaan 303).
Deze deadline wordt strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter worden opgenomen.

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

info Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

Koksijde Kids
zaterdag 2 en
zondag 3 april

Bezoek onze
vernieuwde bib
vanaf zaterdag
23 april

Erfgoeddag
“Rituelen”
zondag 24 april

Yourin
Spartarun
zondag 1 mei

