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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
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05.04 en 17.35
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07.16 en 19.54
08.31 en 21.07
09.49 en 22.23
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00.57 en 13.23
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05.23 en 17.42
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10.00 en 22.26
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10.13 en 22.36
10.59 en 23.23
11.47
00.14 en 12.38

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Meegedeeld in zomertijd
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Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
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Ilse Chamon
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Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

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 2017 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 2017”

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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Uitkijktoren
De provincie West-Vlaanderen
en Westtoer hebben een mooie
subsidie aan onze gemeente
toegekend voor het oprichten
van een uitkijktoren op de
Hoge Blekker. Daarvoor is al een
concept klaar: een toren met een
belevingsplatform op ca. 20 m
hoogte. Streefdatum voor realisatie
en openstelling voor het publiek is
najaar 2018.

7
NAVIGO zoekt piekenoazen
In de tweede helft van 2017 pakt
NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum
uit met de tentoonstelling Onze
vissers - Het DNA van het zilte leven.
Het museum wil heel wat foto’s en
objecten tonen, telkens gekoppeld
aan verhalen van echte vissers. Zo
zoekt het museum legendarische
piekenoazen en andere
persoonlijke vissersobjecten.

11

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Leve de winkelier van hier

6

Cultuur en erfgoed
Koksijde is onroerend-erfgoed-

Rolcontainers voor restafval
Vanaf de zomer start onze
gemeente met de mogelijkheid
om huishoudelijk restafval in
een rolcontainer aan te bieden.
Groot voordeel: hoe minder
afval je meegeeft, hoe minder
je betaalt. Andere voordelen:
containers lekken of scheuren
niet, en meeuwen kunnen ze niet
openprikken…

22-23
Margriet is honderd!
Margriet Defoer vierde eind maart
haar honderdste verjaardag!
De kranige Margriet is afkomstig
van Wulpen en woont sinds haar
huwelijk met wijlen Pieter Bedert
in Oostduinkerke. Ze kreeg met
hem zeven kinderen en is nu
de stammoeder van een groot
nageslacht.

gemeente
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Aanwinsten voor het abdijmuseum 10
In de maak: museumzaal
strandvissen
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Welzijn
Levensloop 2017 is er klaar voor
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Nieuw: de zitbankenroute
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Activiteiten in het Duinenhuis

24

Week van de Zee

25

Jeugd
Sport

26-27
29

De voorbije maand in
woord en beeld

30-31

Proficiat aan onze jubilarissen 33-35
Burgerlijke stand

32
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35

Evenementen, podium, agenda 36-40

Snippers uit de raad van 20 maart
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van
de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
Abdijmuseum – Om het museale aanbod van het Abdijmuseum Ten Duinen uit
VOLG DE ZITTINGEN
te breiden investeert de gemeente in de aankoop van een zogeheten immersive
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
virtual reality-ervaring. Dat is een 3D-technologie, te beleven met een VR-bril,
die de bezoeker als het ware terug katapulteert naar het verre verleden uit de
HERBEKIJK DE VORIGE
middeleeuwen. Raming 225.000 euro, waarvan 94.300 euro subsidie vanwege de
ZITTINGEN OP
provincie West-Vlaanderen. Dit project moet tegen het einde van het jaar uitgevoerd
DEZELFDE
SITE!
zijn. Unaniem goedgekeurd.
Aankoop kunstwerk – Voor plaatsing in de kerk van Sint-Idesbald koopt de gemeente
het houten kunstwerk The Unbearable Lightness of Being van
Fransesco Fransera. Het werk is 5 meter breed, 3,50 meter
hoog en 1,20 meter diep. Het is gemaakt volgens de nieuwe
techniek van de houten knoopverbinding. Francesco Fransera
(°Ronse, 1953): “Het werk is gegroeid uit natuurfilosofisch
onderzoek. Het wil de scheiding tussen wetenschap, techniek,
poëzie en ethiek overbruggen. Hierdoor kan de toeschouwer
zijn persoonlijk wereldbeeld beter plaatsen binnen het door
de kunstenaar geformuleerd wetenschappelijk wereldbeeld.”
Prijs 13.000 euro. Raadsleden Vancayseele en Mouton (!mpuls)
onthielden zich: ze vinden de locatie (kerk Sint-Idesbald) niet
verenigbaar met de filosofische betekenis van het werk.
Samen aankopen – Al geruime tijd loopt een proefproject
om samen met de buurgemeenten De Panne, Nieuwpoort
en Veurne overheidsopdrachten uit te voeren of raamcontracten af te sluiten. Doel daarvan is betere
prijzen te bedingen (kosten besparen) en krachten te bundelen voor de opmaak van lastenboeken (werk
besparen). Na een proefperiode is besloten deze strategie waar mogelijk te handhaven. De samenwerking
wordt thans geformaliseerd in een overeenkomst met duidelijke afspraken. Algemeen akkoord.
Zones 30 – Om het fietsen in het centrum van Koksijde-Bad veiliger en comfortabeler te maken heeft de
raad unaniem beslist om zone 30 in te voeren in alle straatjes in de “ovaal” afgebakend ten zuiden van
de Koninklijke Baan en ten noorden van de Albert Bliecklaan en de Lejeunelaan. De andere al bestaande
zones 30 blijven uiteraard behouden, nl. Conterdijk (centraal) in Wulpen / centrum van OostduinkerkeBad / tegenaan de Zeedijk van het Lucionplein in Sint-Idesbald tot het Elisabethplein in Koksijde-Bad /
Groenendijk tegenaan de Zeedijk. (zie ook bl. 5)
Vanneuvillehuis - De burgemeester deelde mee dat aan
de gemeente een subsidie van 271.000 euro voor het
Vanneuvillehuis is toegekend. Het Vanneuvillehuis, gelegen
vooraan in de duinen ten oosten van de Zuid-Abdijmolen,
wordt een centrum over de artistieke leefwereld van
kunstschilder, kunstpedagoog, componist en algemeen
kunstpromotor Walter Vilain, cultureel ambassadeur van
Koksijde. Na vele jaren wachten kan er thans werk gemaakt
worden van de restauratie en inrichting. Het lastenboek is al
klaar maar dient eerst nog door de raad goedgekeurd.
Driedaagse De Panne-Koksijde – Er zijn ernstige aanwijzingen dat de datum van de KBC Driedaagse De
Panne-Koksijde (week 13: van dinsdag tot donderdag, net vóór de Ronde van Vlaanderen) zou verplaatst
worden. De burgemeester en sportschepen Dirk Dawyndt spraken daarover hun bezorgdheid uit omdat
de wijziging van datum bijzonder nefast zou zijn voor de uitstraling van deze wielerwedstrijd. Daarom
richtte onze gemeente een brief naar de organisatoren om alles in het werk te stellen de huidige datum te
behouden.
GFT en restafval - Inwoners en tweedeverblijvers kunnen vanaf juni 2017 kiezen om stapsgewijs over te
schakelen op het gebruik van een rolcontainer voor de inzameling aan huis van huishoudelijk restafval.
De raad keurde het retributiereglement daartoe goed. De fractie impuls stemde tegen “omdat de
milieubelasting niet wordt verlaagd”. Uitgebreide info over deze belangrijke aangelegenheid op bl. 22-23.

De burgemeester aan het woord
Mei is verraderlijk… Het is de bloeimaand, maar tegelijk ook de tijd waarin de vier IJsheiligen hun
lusten botvieren… Kent u ze? Mamert (11 mei), Pancraas (12), Servaas (13) en Bonifaas (14)? Zij zijn
verantwoordelijk voor de laatste mogelijke nachtvorst in het voorjaar. Die kans is klein maar wee uw prille
groenten en appelbloesems als deze vier strenge heren toch toeslaan… Eén remedie: sluit het hek en hou
de wacht in uw lochting om de heilige heren met een ijsje om de tuin te leiden...
T-d: “Burgemeester, vanaf juni krijgen onze inwoners
de mogelijkheid om huishoudelijk restafval aan te
bieden in rolcontainers in plaats van in de klassieke
groene zak?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad.
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Vlamingen een
container verkiest boven de zak. Ook in Koksijde
wordt deze mogelijkheid thans gecreëerd. Daar zijn
veel voordelen aan verbonden. Containers lekken of
scheuren niet. Ze zijn ontoegankelijk voor dieren, bv.
meeuwen. Ook is een rolcontainer in veel gevallen
snel en gemakkelijk klaar te zetten voor de inzameling.
Wie de moeite doet om beter te sorteren, zal daar
nu ook financieel voor worden beloond want enkel
het aangeboden gewicht wordt aangerekend. Dat
moet de hoeveelheid ongesorteerd materiaal, dus
huishoudelijk restafval dat na de inzameling definitief
in de verbrandingsoven verloren gaat, uiteindelijk
nog verder kunnen verminderen. Opgelet: niemand
is verplicht om over te schakelen van de groene zak
naar de rolcontainer.” (Zie bl. 22-23)
T-d: “Weldra kunnen we de zee, de duinen en het
hinterland vanuit de lucht bewonderen…?”
Burgemeester: “Zo is dat. We hopen dat we in het
najaar 2018 op de top van de Hoge Blekker een
schitterende uitkijktoren kunnen openen van waarop
je bij mooi weer een uniek uitzicht zal hebben op
de gemeente, en nog véél kilometers verder. Deze
investering wordt mogelijk dankzij het innovatief
toeristisch programma Horizon 2025. Dat programma
voorziet in een eerste fase 15 uitkijkposten verspreid
in heel West-Vlaanderen, waaronder dus de toren op
de Hoge Blekker. Voor deze toren hebben de provincie
en het toeristisch bedrijf Westtoer een toelage van
225.000 euro aan onze gemeente toegekend, met
dank aan gedeputeerde Guido Decorte.” (Zie bl. 7)
T-d: “Op het einde van mei vindt in Koksijde weer de
actie Levensloop plaats!”
Burgemeester: “Ja, op zaterdag 27 en zondag 28 mei,
op het sportpak in Koksijde-Dorp. De organisatoren
Christel Vervenne en Siska Christiaens en hun
vaste medewerkers hebben weer heel wat teams
weten samen te brengen die de 24 uur-durende
uitdaging in de strijd tegen kanker zullen aangaan.
Samengeteld hebben de drie vorige edities liefst
360.000 euro opgebracht. Na de vierde editie zal dit
bedrag wellicht het half miljoen euro overschrijden.
Ons bestuur zet hard in op gezondheid. Daarom zijn
we ook alle privé initiatiefnemers en organisaties in
dat verband zeer erkentelijk. Op 22 april hebben we
ze een passende hulde gebracht.”

T-d: “Voortaan is in Hartje Koksijde zone 30 ingesteld?”
Burgemeester: “Ja, daar stemde de gemeenteraad
in zitting van 20 maart unaniem mee in. Om het
fietsen in het centrum van Koksijde-Bad veiliger en
comfortabeler te maken is besloten om zone 30 in te
voeren in het stuk Zeelaan en in alle straatjes in de
“ovaal” afgebakend ten zuiden van de Koninklijke
Baan en ten noorden van de Albert Bliecklaan en de
Lejeunelaan.”

Ondertussen staan alle verkeersborden er en is de
maatregel in voege. Het college van burgemeester en
schepenen, mobiliteitsambtenaar Griet Maenhout en de
medewerkers van de technische dienst die de correcte
signalisatie aanbrachten.

Het lichtblauwe gedeelte, Hartje Koksijde, waar voortaan
zone 30 geldt.

Campagne “Ik koop lokaal
bij een winkelier van hier”
In samenwerking met Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Unizo
en een tiental West-Vlaamse steden en gemeenten loopt vanaf 18
mei de campagne “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”. De
actie is opgezet ten voordele van de lokale handelaar. Wie bij hen
koopt ontvangt een herbruikbare katoenen zak.
De campagne werd uitgewerkt met Europese en provinciale
steun, en wil de lokale detailhandelaars ondersteunen. In WestVlaanderen nemen volgende steden en gemeenten eraan deel:
Blankenberge, Brugge, Ieper, Izegem, Koksijde, Kortrijk, Lichtervelde,
Menen, Oostende en Roeselare.
In onze eigen gemeente gaat om volgende handelaars: De
Teunisbloem, Cabane, Vishandel Le Breton, Bakkerij Tyteca, Bakkerij
Helvetia, Groenten Velle, Slagerij Dubois, Slagerij Fernand, De
Fruitmand, Le Broutteux, Divers, Vishandel Nautilus, Patissier Stephan
Destrooper.
Vanaf donderdag 18 mei delen de deelnemende handelaars aan
hun lokale en vaste klanten een katoenen herbruikbare zak aan.
Wees er snel bij want de voorraad dergelijke zakken is beperkt.
Info: www.ikkooplokaal.be
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Koop jij ook lokaal?
Door lokaal te kopen stimuleer je de leefbaarheid en de dynamiek in jouw buurt. Lokale handelaars
geven zuurstof aan de gemeente en ondersteunen vaak het plaatselijke verenigingsleven. Ze staan
steeds klaar met advies over hun producten. Haal je gratis draagtas bij een van de deelnemende
winkeliers en toon zo dat ook jij bewust kiest voor lokaal!

www.ikkooplokaal.be

Vacatures
Het gemeentebestuur Koksijde plant volgende selectieprocedures:

1. Aanwerving voltijds contractueel
administratief medewerker Technisch Bureau C1-C3
2. Aanwerving voltijds contractueel
werkman-chauffeur (groendienst) E1-E3
Info over deze selectieprocedures vanaf 2 mei 2017 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige
publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.

In Trefpunt op Focus
Van Mieke Garnaal naar Koksijde digitaal…
Wie wordt de nieuwe Mieke Garnaal 2017? Trefpunt gaat op bezoek bij de
uittredende Miekes. Wat maakt het Mieke zijn zo bijzonder? Wat zijn hun taken
en vooral… welke tips hebben ze voor de toekomstige engelbewaarders van
de garnaalvissers te paard? En nog meer vernieuwing op komst! Wist je dat
Koksijde allang de digitale kaart trekt? Zo wordt het digitaal loket uitgebreid
en kan je via verschillende webformulieren meldingen geven, inschrijven,…
De reportage gaat op antenne op woensdag 17 mei na het nieuws van 18 u.
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link
http://www.koksijde.be/trefpunt.

Uitkijktoren op de Hoge Blekker
wordt schitterende nieuwe troef
De provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben op 30 maart een subsidie van 225.000 euro aan onze
gemeente toegekend voor het oprichten van een uitkijktoren op de Hoge Blekker. Daarvoor is al een
concept klaar: een toren met een belevingsplatform op ca. 20 m hoogte. Streefdatum voor realisatie en
openstelling voor het publiek is najaar 2018.
De komende uitkijktoren op de Hoge Blekker is het
resultaat van het innovatief toeristisch programma
Horizon 2025 van de provincie die daarvoor 2
miljoen euro voorziet. De Blekkertoren is uiteraard
niet de enige investering in dat programma.
Er werden op 30 maart immers ook nog 14
andere West-Vlaamse dossiers voor uitkijktorens
goedgekeurd: 5 voor de bouw van nieuwe torens
(o.a. aan de samenvloeiing IJzer-Ieperlee bij de
Knokkebrug in Lo-Reninge) en 9 voor de ontsluiting
tot uitkijkpost van bestaande constructies zoals
o.m. kerktorens, watertorens en molens (o.a. de
SlntNlklaastoren in Veurne en de Vredesmolen in
Klerken).
Extra dimensie
Gedeputeerde Guido Decorte: “Eigenlijk werden
in totaal 30 projectvoorstellen ingediend, afkomstig
van openbare besturen, verenigingen en private
actoren. Op basis van diverse criteria heeft een
expertenjury thans in een eerste fase 15 beloftevolle
projecten geselecteerd. De resterende 15 projecten
moeten verder uitgewerkt en geconcretiseerd
worden. Over deze projecten wordt in het najaar
2017 in een tweede selectieronde beslist. Met dit
nieuwe initiatief willen de provincie en Westtoer
de toeristische sector in WestVlaanderen een
bijzondere impuls, een extra dimensie geven.
Doel is om de attractiviteit van de vier WestVlaamse toeristische regio’s te verhogen. Ook de
beleving van recreatieve routes en netwerken
wordt hiermee gestimuleerd. Ten derde willen we
ook de aantrekkingskracht van steden en dorpen
verhogen.”
Wedstrijd
Onze gemeente is van meet af aan in het project
Horizon 2025 gestapt met het voorstel om een
nieuwe uitkijktoren met belevingsplatform te
bouwen op de Hoge Blekker, een toeristischrecreatieve locatie bij uitstek. Met zijn 33 meter is de
Hoge Blekker de hoogste duinrug aan de Vlaamse

Op de plaats waar de uitkijktoren komt, v.l.n.r.
burgemeester Marc Vanden Bussche, provinciaal
gedeputeerde Guido Decorte en directeur
Westtoer Stefaan Gheysen.

Kust. Het domein is 18 ha groot en maakt deel uit
van een omvangrijk duinencomplex waartoe ook
de Schipgatduinen en de Doornpanne behoren.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ons
bestuur wil inspelen op de beleving van het
volledige natuurgebied vanuit de lucht waarbij de
bezoeker het kustlandschap en de zee vanuit de
lucht kan zien. We zullen een wedstrijd uitschrijven
onder ingenieurs en architecten om ontwerpen
in te dienen waaruit de gemeente zijn keuze zal
maken. De uitkijktoren moet op vlak van ontwerp en
vorm een echte blikvanger worden. Het bouwwerk
moet in het oog springen en als landmark binnen
de omgeving geïntegreerd worden. Zodat het
een heel breed publiek zal aanspreken: niet
alleen de toevallige voorbijganger, maar ook de
natuurliefhebber en gezinnen met kinderen. En de
liefhebber van artistieke architectuur.”
Nieuwe troef
Ons gemeentebestuur had begin december 2016
al een aftastend gesprek met het Agentschap
voor Natuur en Bos, eigenaar van deze gronden.
Het agentschap gaat zeker akkoord om een
uitkijktoren op deze plek te plaatsen en wenst nauw
betrokken te worden bij de ontwikkeling van het
dossier. De uitkijktoren kan bovendien geïntegreerd
worden in het beheersplan dat momenteel voor dit
natuurgebied in opmaak is.
Het project betreft niet alleen de bouw van de
toren. Andere noodzakelijke voorzieningen zijn
parkeerplaatsen, aanleg van de omgeving,
signalisatie, infoborden enz. Momenteel bedraagt
de raming 285.000 euro (excl. BTW), waarvan de
provincie West-Vlaanderen en Westtoer dus 225.000
euro betoelagen. De Hoge-Blekkertoren zal zeker
en vast een schitterende nieuwe troef zijn in het
toeristisch-recreatief aanbod van onze gemeente.

Koksijde definitief erkend als
onroerend-erfgoedgemeente
Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft Koksijde definitief
erkend als onroerend-erfgoedgemeente. Sinds 30 april 2015 was Koksijde al als eerste Vlaamse gemeente
voorlopig erkend, maar thans is deze titel definitief. Dit is een mooie bevestiging van de voortrekkersrol die
onze gemeente al jaren speelt op vlak van onroerend erfgoed.
Een gemeente kan deze erkenning krijgen op
voorwaarde dat ze een eigen beleid uitbouwt
rond onroerend erfgoed. Een erkende onroerenderfgoedgemeente neemt ook een aantal
bevoegdheden van het agentschap Onroerend
Erfgoed over voor bouwkundig erfgoed, landschappen
en archeologie:
* Advies geven bij sloopaanvragen van items die in een
vastgestelde inventaris opgenomen zijn.
* Advies geven bij aanvragen voor het kappen of
verwijderen van houtig erfgoed, opgenomen in de
vastgestelde inventaris.
* Meldingen van archeologisch vooronderzoek met
ingreep in de bodem behandelen.
* Meldingen van de aanvang van een archeologische
Villa Casa Blanca, een van de vele onroerendopgraving in ontvangst nemen.
erfgebouwen in onze gemeente.
* Toelatingen geven voor handelingen aan of in
beschermde goederen (betreft werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is).
* Het bekrachtigen van archeologienota’s en nota’s.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, onroerenderfgoed@koksijde.be, www.koksijde.be/
onroerenderfgoedgemeente

Zitdagen voor hulp invullen aangifte
personenbelasting aanslagjaar 2017
Wegens de sluiting van het belastingkantoor Nieuwpoort kunnen personen die hulp wensen bij het
invullen van de belastingaangifte aanslagjaar 2017 zich wenden tot het kantoor Veurne (Peter Benoitlaan 4),
elke werkdag van 9 tot 12 u., en in juni doorlopend tot 15 u.
Uw aangifte wordt elektronisch via Tax-on-web ingevuld. U ontvangt
een kopie van uw via het internet ingediende aangifte onder de
vorm van een document waarop de ingevulde gegevens worden
samengevat. Zo hebt u een bewijs van indiening van uw aangifte.
Breng zeker volgende documenten mee:
* Alle fiches m.b.t. inkomsten 2016 = lonen, werkloosheidsuitkering,
vervangingsinkomen bij ziekte, pensioenen, aanslagbiljetten van
onroerende voorheffing/grondlasten, verplicht aan te geven
roerende inkomsten, ontvangen huurgelden handelszaken enz.
(ook buitenlandse inkomsten)
* Alle fiscale attesten van uitgaven 2016 = pensioensparen, giften, attesten kinderopvang, attesten
levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, uittreksels
onderhoudsgeld, uittreksel voorafbetalingen enz.
* Nieuw woonkrediet aangegaan in 2016? Iedereen die voor de eerste maal in 2016 zijn woonkrediet wil
in rekening brengen moet het eenmalig fiscaal basisattest indienen. U ontvangt dit document van uw
financiële instelling.
* Vorig aanslagbiljet inkomsten 2015. Als geheugensteuntje is het steeds gemakkelijk dat u het vorig
aanslagbiljet meebrengt (kinderlast, kadastrale inkomens enz.).
* Indien u een nieuw rekeningnummer wenst te vermelden: IBAN-rekeningnummer meebrengen.
* Contact Center voor een algemene vraag: 0257 257 57 (gewoon tarief), elke werkdag (8-17 u.).
* Een goede raad: wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen!

Muziek en literatuur
Ben je een fervent lezer én een muziekfanaat? In mei staan muziek en literatuur
centraal in de bib. Veel schrijvers halen inspiratie uit muziek. Zo doet het Beatlesnummer Norwegian Wood heel wat meer dan enkel de titel lenen aan de
gelijknamige roman van Haruki Murakami. Omgekeerd zijn er ook muzikanten
die door bepaalde boeken beïnvloed zijn. Het lied Wuthering Heights van Kate
Bush volgt exact dezelfde verhaallijn als de klassieke roman van Emily Bronte.
Sommige singer-songwriters schrijven zelfs echte literaire pareltjes. Denk maar
aan de prachtige liedjesteksten van Bob Dylan, die in 2016 verrassend de
Nobelprijs Literatuur won. In de bib gaan muziek en literatuur hand in hand.

14-18: de oorlog te water
De Eerste Wereldoorlog werd niet alleen uitgevochten in de
loopgraven, maar ook op het water. De bib laat je in mei
kennismaken met de oorlog op zee. Onderwaterarcheoloog
Tomas Termote geeft je in zijn boek Oorlog onder water
een boeiend overzicht van de Duitse onderzeeërs voor de
Vlaamse kust. De documentaire De Eerste Wereldoorlog
in kleur brengt dan weer in enkele episodes de oorlog op
zee tot leven. De marine vocht in WO I raar maar waar ook
op het land. Het boek De Marinefuseliers aan het IJzerfront
1914-1915 vertelt je er alles over. Deze verrassende thema’s
in mei in de bib!

Digidokters in de bib
Vragen over computers, tablets, smartphones enz.? Stel ze aan de
digidokters op zaterdag 6 mei van 10 tot 12 u. in de bib. Vragen graag
vooraf zenden via het e-loket van de bib zodat de digidokters zich op je
vragen kunnen voorbereiden.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op maandag 1 en donderdag 25 mei.

Foto’s van Koksijde verbeeldt

(7)

De foto toont de gemeenteraad van Wulpen met
centraal burgemeester Willy Vandenberghe. Hij
werd in 1952 tot burgemeester verkozen na een
nipte strijd met Camiel Degroote. Vandenberghe
bleef burgemeester tot de eerste fusieronde in
1970 en werd daarna schepen. Vooraan links
Gustaaf Devolder.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf
leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke
of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer
de beeldbank via 058 53 30 71 of via archief@
koksijde.be. Bekijk eens www.westhoekverbeeldt.
be, Facebook.com/westhoekverbeeldt,
Twitter.com/whverbeeldt

Gemeentelijke musea presenteren
nieuwe hedendaagse huisstijl
Vol trots stelde het gemeentebestuur op zaterdag 23 maart de nieuwe huisstijl voor van beide
gemeentelijke musea: het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Het nieuwe
kleedje vormt een sterke stijlbreuk met alle visuele dragers van de afgelopen jaren.
“Het bestuur en de museumteams zijn
alvast zeer enthousiast over dit nieuwe
kleedje! Na de gekende stijl die al enkele
jaren liep, met twee gefotografeerde
personages op een zware achtergrond,
kiezen we nu voor een hele andere,
hedendaagse stijl”, aldus burgemeester
Marc Vanden Bussche.
“De nieuwe campagne, ontwikkeld
door Tim Bisschop, oogt tegelijk klassiek
en tijdloos. Ze straalt de klasse uit
die beide musea uitdragen. Door de
ronde, blauwe vorm in het logo van het
NAVIGO-museum werp je als het ware
doorheen de patrijspoort een blik in het
museum. Via de rode nisvorm van het
abdijmuseum kijk je door de gotische
ramen binnen in het leven van de ooit zo
Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van Cultuur Rita
machtige Duinheren”, vulde schepen Rita Gantois, museumdirecteurs Ineke Steevens en Dirk Vanclooster,
van Cultuur aan.
en publiekmedewerkers Jadrana Demoen en Nick Herweyers ter
De musea maakten van de gelegenheid
gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe huisstijl van de
gebruik om hun communicatiemachine
gemeentelijke musea.
uit te breiden met een Instagramaccount.
Zeker het volgen waard: @navigo_museum, @tenduinen.
Voorts blijven beide musea onveranderd een sterke voortrekkersrol spelen in de regio. Dat vertaalt zich in
enkele boeiende projecten en een bruisende activiteitenkalender, waarover Tij-dingen op tijd en stond zal
berichten.

Aanwinsten voor het Abdijmuseum
Op een veiling in Brugge heeft onze gemeente een lot drukwerkjes en handschriften in verband met de
Duinenabdij verworven. Zeven stukken in totaal, waarvan er vier op de grote cisterciënzerabdij betrekking
hebben.
Een merkwaardig drukwerk is een stuk uit 1681 over een conflict in de
abdij, waarbij op Ten Bogaerde een tegenabt zetelde. Hij werd gesteund
door de Franse koning en ging in tegen de abt van de grote abdij
in Brugge. Er kwam een scheuring van want de tegenabt nam alle
bezittingen in het Westkwartier over. Maar na vijf jaar delfde de tegenabt
ook in Parijs het onderspit en werd de eenheid hersteld.
De recordhouder…
Een ander mooi stuk (1773) is ook een gedrukte GELUK-WENSCH ter ere
van Robrecht Van Severen, abt van 1748 tot 1792 of liefst 44 jaar: met
voorsprong het langste abbatiaat van allemaal! In 1773 vierde hij het
feit dat hij 25 jaar aan het roer van de Duinenabdij stond. Een zekere
J.C.T.L. schreef toen een huldegedicht van 9 bladzijden over Van Severens
levensloop en vele kwaliteiten. Het lofdicht is gedrukt in Gent. Met vooraan
het blazoen (zijn wapenschild in een cartouche) van de abt, zijn leuze en
de waardigheidstekens: een mijter en twee staven.

Voor de Zomerexpo Onze vissers - Het DNA van het zilte leven

NAVIGO zoekt piekenoazen
en andere vissersvoorwerpen
Van 1 juli tot 7 januari 2018 loopt in NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum de zomerexpo Onze vissers - Het DNA
van het zilte leven. Dit wordt een tentoonstelling over (en door) vissers voor het brede publiek, boeiend en
omvangrijk. Het museum wil heel wat foto’s en objecten tonen, telkens gekoppeld aan verhalen van echte
vissers. Zo zoekt het museum piekenoazen en andere persoonlijke vissersobjecten.

Praktisch
Heb je iets dat misschien interessant is voor de
tentoonstelling? Geef dan zeker een seintje. Kom eens
naar de balie van het museum, bel 058 51 24 68 of mail
info@navigomuseum.be. Alle bezorgde voorwerpen
worden na de tentoonstelling aan de eigenaar
terugbezorgd.
Belangrijk - Enkel het NAVIGO-museum beslist over al
dan niet opname van een bezorgd voorwerp in de
expo.
Info: www.navigomuseum.be

Rond de visserij hangt een bijna mysterieus aura. Wie
waren onze vissers, en wie zijn ze nu? Vissers jagen
op voor landrotten onbekend terrein: de zee. In de
expo gaat het NAVIGO-museum op zoek naar de
stem van de vissers en gunt het de bezoeker een
intiem beeld in dit ruw leven. Eerlijk en rechtuit zoals
het vissersleven was (en is), maar met respect voor de
weinige vissers die er nog zijn en de vele die er waren.
Piekenoas
Een visser zonder piekenoas is lik een hoere zonder
trutte… was vroeger een vaak gehoord gezegde
in de visserij. Vissers hadden aan boord altijd hun
piekenoas bij. Het vlijmscherpe
mes met een kenmerkende
‘schoppen’ op het lemmet werd
zowel gebruikt om te eten als
om de vis te gutten of om aan
het net te werken. Ongetwijfeld
zijn er aan het mes ook levens te
danken..?
Heb je je piekenoas nog
liggen? Of het vissersmes van je
vader of grootvader. Zou je het
graag in de expo zien liggen?
Contacteer het museum!
51°03'

51°04'

51°05'

2°45'

2°44'

Voorwerpen met verhaal
Naast piekenoazen komen
in de expo ook andere
persoonlijke objecten aan
bod. Bv. kledij zoals een
vissersmuts, kloeflaarzen of
handschoenen. Misschien heb
je je vaders visserskiel nog? Of
had je moeder een bijzondere
geluksbrenger voor als je vader
op zee zat? Of juwelen?
Laat dit zeker weten aan het
museum. Misschien wordt het
stuk in de expo opgenomen.
Hoe vaker het gebruikt werd of
hoe nauwer het aan het hart
lag, des te waardevoller voor
de tentoonstelling! Zo reist het
NAVIGO-museum langs de
Vlaamse kust, van oost naar
west en dwars door de tijd heen.
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Pastoor Schmitzstraat 5
8670 Oostduinkerke
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De netten worden geboet…

Nieuwe museumzaal strandvisserij
in samenspraak met de vissers
Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum neemt begin 2018 de zaal
strandvisserij onder handen. Dat zal gebeuren in samenwerking
met Tapis Plein, het landelijk expertisecentrum voor immaterieel
cultureel erfgoed. Om de bijzondere plannen te verwezenlijken gaat
het museum zoveel mogelijk betrokkenen bevragen. Titel van het
project is De netten worden geboet…
Uiteraard zijn dat de garnaalvissers te paard en de kruwers te voet,
en uiteraard ook de vissers die een netje leggen. Verder ook hun
omgeving, maar ook de inwoners, het museumpubliek, de gidsen. De
vissers zullen door het museum gecontacteerd worden om te polsen
of ze zin hebben om aan dit project mee te werken. Tweede doel is
zo accuraat mogelijke info te verzamelen, te documenteren en in de
nieuwe opstelling te ontsluiten.
Hebt u een bijzonder verhaal, object of beeldmateriaal rond de
garnaalvissers te paard en de strandvisserij? Geef het museumteam
een seintje! Dat kan via 058 51 24 68 of info@navigomuseum.be.
“Pêcheur de crevettes” van Jan Delvin ‘’
(Olie op doek, inv. nr. 4300, NAVIGO © www.lukasweb.be)

Rusten in het groen

Week van de begraafplaatsen
In de stilte van het kerkhof groeit er héél wat. De rustplaatsen van onze dierbare overledenen worden
keurig versierd met bloemenperken, bomen en struiken. Dit jaar gaat de focus tijdens de Week van de
Begraafplaatsen naar wat er bloeit en groeit. Tijdens verschillende rondleidingen kom je alles te weten
over de beplantingen.
• Koksijde, zaterdag 27 mei, 15 u. – Hoofd Groendienst Ides Leys ontvangt je aan de ingang van
de Sint-Pieterskerk. Ides groeide op aan de rand van dit kerkhof, als zoon van Ward Leys, eerste
groendienstverantwoordelijke van onze gemeente. Hij is dus een bevoorrechte getuige van de
ontwikkeling van dit kerkhof. Hij vertelt honderduit over het concept en de visie op het beheer van deze
begraafplaats: duurzaam onderhoud zonder pesticiden, de aanleg van bloemenweides maar ook de
bestrijding van ziekten die er de beplantingen bedreigen.
• Oostduinkerke, woensdag 31 mei, 14 u. – Afspraak aan de ingang (Gerylstraat) voor een rondleiding
met coördinator Groen Klaas Hinderyckx. Deze begraafplaats ligt in de Oostvoorduinen. Doordat de
ondergrond bestaat uit duinenzand is er gekozen voor een compleet ander beheer en beplanting. Hier
krijgt de natuurlijke duinvegetatie een kans. Klaas zal
deze visie toelichten.
• Wulpen, vrijdag 2 juni, 14 u. - Hans Meyfroodt,
teamverantwoordelijke Groendienst, zal vertellen over
het kerkhof dat in de schaduw ligt van de beschermde
Sint-Willibordustoren. Momenteel ondergaat dit kerkhof
een totale metamorfose. Je komt er te weten hoe de
groendienst deze kille plaats wil omvormen tot een
groene oase. Ook over prairieplanten, muizenoortjes,
machoplanten en harmonisch parkbeheer zal Hans
boeiende info prijsgeven.
• Elke rondleiding is gratis, inschrijven is gewenst.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40,
cultuur@koksijde.be.

’s Avonds viering 10 jaar Vleugels van Hoop met Jean Bosco Safari

Zaterdag 13 mei: professionele
opname van het Koksijde-lied
In de zomer van 2016 werd het Koksijde-lied
geboren. Geschreven en gedragen door
mensen uit Koksijde, onder de professionele
leiding van Jean Bosco Safari. Op zaterdag
13 mei volgen de opnames van dit
unieke lied, samen met het jongerenkoor
Jokobeau, de groep medeschrijvers,
muzikanten, scholen én Jean Bosco Safari.
Benieuwd hoe een professionele opname
er aan toe gaat? Kom het zelf mee beleven!
De theaterzaal van CC Casino wordt op
die dag omgetoverd tot een professionele
opnamestudio onder leiding van
opnameleider Johan Bouttery. Start om 14 u.
met de opnames van de muzikanten, om
15.30 u. kan je het jongerenkoor Jokobeau
aan het werk zien, om 16.30 u. volgen de
opnames van de groep medeschrijvers
en om 17 u. zijn de scholen aan de beurt.
Om 17.30 u. is de opname met Jean
Bosco Safari gepland. Vrij en doorlopend
toegankelijk!

V.l.n.r. Isabelle Verlodt, François Verlodt en Jean Bosco Safari,
bezielers van de vzw Vleugels van Hoop voor ontwikkelingsprojecten
in Burundi, Rwanda en Uganda.

Boeiende muzikale avond

Ook ’s avonds blijft Jean Bosco Safari nog
in Koksijde. VZW Vleugels van Hoop, werkzaam in
Burundi, Rwanda en Uganda, bestaat 10 jaar en
dat wordt gevierd! Jean Bosco Safari, zelf afkomstig
uit Rwanda én peter van deze organisatie, verzorgt
om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde een leerrijke en
boeiende muzikale avond t.v.v. Vleugels van Hoop.
Zanger, songwriter en charismatisch performer
Jean Bosco Safari is niet in één woord vervatten.
Uiteraard zal het Koksijde-lied niet ontbreken. Ook
Jokobeau staat samen met Jean Bosco Safari op
de planken.
Isabelle Verlodt, zaakvoerster van Kapsalon
Savagan in Oostduinkerke, is ambassadrice voor
Vleugels van Hoop. Net als haar adoptiebroer
François (medeoprichter van Vleugels van Hoop)
en Jean Bosco Safari heeft ze Rwandese roots. Ook
al wonen ze nu al zolang in ons land en hebben ze
hun leven hier opgebouwd, toch blijft een stuk van
hun hart en hun verleden voor altijd in Rwanda.

Vleugels voor projecten

T-d: “Wat wil Vleugels van Hoop bereiken?”
Isabelle Verlodt: “Zoals de naam zelf zegt willen
we mensen ‘vleugels’ geven. We ondersteunen
heel direct lokale projecten, gedragen door lokale
mensen in het gebied van de grote meren in
Centraal-Afrika (Burundi, Oeganda en Rwanda).

Wij bieden hen ondersteuning in hun project, ook
financiële, geven hen vleugels om hun project
te doen slagen en laten ze erna ’uitvliegen’,
op weg naar een zelfstandig leven. Zoals elke
vierdepijlerorganisatie is het steeds zoeken naar
middelen om projecten te financieren. We zijn
dan ook heel blij dat we, naast de bijdrage
van veel sympathisanten, ook kunnen rekenen
op ondersteuning van de gemeente Koksijde.
Daarnaast zetten wij allerhande initiatieven op
om fondsen voor projecten te verzamelen. Zo
beklommen we vorig jaar de Mont Ventoux ten
voordele van Vleugels van Hoop.”
T-d: “Hoe ontstond het idee om een Koksijde-lied
te maken?”
Isabelle: “Het is een verhaal van verbondenheid.
Wat maakt dat mensen graag in Koksijde
wonen? Waarom voelen ze zich hier thuis? Wat
verbindt hen? Dit is de insteek geweest op de
inspiratiedagen waar het Koksijde-lied geboren
werd. Die verbondenheid met de plek waar je
geboren bent, opgroeit of woont is iets waar we
niet zo vaak bij stil staan, maar wat voor ons, als
adoptiekind, misschien duidelijker is.”
Tickets voor de avond op zaterdag 13 mei via de
Casino-balie, of www.casinokoksijde.be/
jean-bosco-safari, of 058 53 29 99).

Maurice Legein, voorzitter folkloredansgroep Oud-IJslandvaarders

“Lokale traditie van de IJslandvaarders
delen met de volgende generaties…”

Onze
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Er heerst ook een familiale sfeer, dat zie je aan
het feit dat sommige mensen al hun kinderen
en kleinkinderen lid van onze vereniging zagen
worden.”
T-d: “Welke activiteiten staan er op het reguliere
menu?”
Maurice: “Het is eigenlijk simpel: we nemen
deel aan alle activiteiten in Oostduinkerke. We
zijn present op de visserijfolkloreavonden op het
museumplein en op de opening van de kermis in
september. Verder op bijeenkomsten in het kader
van onze jumelages met Biedenkopf, La Charité,
Neustadt en Wépion, of de zeewijding. Uiteraard
staan ook de jaarlijkse Garnaalfeesten en de
Garnaalstoet met stip in onze agenda.”
Maurice Legein en echtgenote Marina Stevelinck: “De OudIJslandvaarders dansen op alle traditionele activiteiten in
Oostduinkerke.”

Maurice Legein en Marina Stevelinck zijn beiden
al jaar en dag het kloppend hart van de
folkloredansgroep Oud-IJslandvaarders. De groep
bestaat al liefst 64 jaar en wil het vissersdorp dat
Oostduinkerke was/is op de kaart blijven zetten. “We
brengen een ode aan de vissers die vele jaren op
zee hebben gesleten. Want wat blijft er anders nog
over om die stoere bonken te herdenken?” vraagt
voorzitter Maurice Legein zich af.
T-d: “Vertel eens de geschiedenis van de OudIJslandvaarders in een notendop.”
Maurice Legein: ““Onze vereniging werd officieel
opgericht in 1953, maar eigenlijk werd de groep voor
het eerst vernoemd op de eerste garnaalstoet (1950).
Het waren de vissers Henri Legein en Maria Delanghe
die de vereniging oprichtten, toen weliswaar in een
heel andere vorm. Toen wandelden de leden nog
gewoon mee in de stoet. In 1969 werden er voor het
eerst twee dansjes ingeoefend. Begin de jaren ‘70
ontwikkelden we gaandeweg een eigen programma
dat tegenwoordig drie uur kan duren.”
Marina: “In 1998 werden onze reuzen Pè en Mè
gebouwd, in 2003 vierden we ons 50-jarig bestaan.
Vier jaar terug, in 2013 was het weer feesten geblazen
naar aanleiding van de zestigste verjaardag.”
T-d: “Wat is het eigenlijke doel en wie zijn jullie
leden?”
Marina: “Enerzijds willen we het vissersberoep eren en
tegelijk de lokale traditie van de IJslandvaart delen
met de volgende generaties. Vandaar ook de keuze
om te blijven optreden in de traditionele visserskledij
van eind de jaren 1800. Vandaag zijn we met
ongeveer 40 dansers en danseressen. We vormen een
echte vriendengroep, met dansers van alle leeftijden.

T-d: “Waar willen jullie nog graag de nadruk op
leggen?”
Marina: “Met De Juttertjes bestaat er sinds enkele
jaren ook een kinderdansgroep. Ik ben er de
fiere meter van. We begeleidden de groep in de
beginfase, maar nu werkt de kring volledig zelfstandig.
Uit dank voor de energie die Maurice en ik in de
Oud-IJslandvaarders hebben gestoken, zijn we al
vereeuwigd in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
– terwijl we nog leven - een mooi eerbetoon. Ook
zijn we de gemeente erg dankbaar voor alle steun.
Vergeten we ook de leden niet: zonder hen is er geen
groep!”
T-d: “Wat moet er nog werkelijkheid zien worden?”
Maurice: “Ik beschouw onze deelname aan het
Internationaal Folklorefestival toch als een uniek
hoogtepunt, want alles wat we brengen, komt voort
uit zelfstudie. Maar in 2018 vieren we ons 65-jarig
jubileum, ik droom opnieuw van een mooi feest.
Daarnaast hoop ik dat alles blijft zoals het is, want
alles draait goed. Ook dankzij de gewaardeerde hulp
van Marijke Depoorter en Stefaan Pladys.”

Contactadressen dansgroepen
• Kindervolksdansgroep De Juttertjes: Hilde
Lowagie, Nieuwpoortstwg 22, Odk (0485 14 28 37)
• Folkloredansgroep Oud-IJslandvaarders:
Maurice Legein, Leopold II-laan 35a, Odk
(0475 38 45 26)
• Seniorendansgroep De Zeester: Freddy
Vanlerberghe, Beauvoordestraat 11, Alveringem
(058 29 80 70)
• Seniorendansgroep Ebbe & Vloed: MarieJeanne Van Herzeele, Gulden Vlieslaan 21, Koks.
(0486 97 80 53)
• Seniorendansgroep De Golfbrekers: Gilbert
Vercamer, Koksijdestwg 58, Odk (0484 66 42 00)

In 2030 is 57% van Koksijdse bevolking 60-plusser

Prof. Van Broeckhoven over Alzheimer
op algemene vergadering van de SAR
De jaarlijkse algemene vergadering van de
gemeentelijke seniorenadviesraad (SAR) - op
23 maart in een bomvolle theaterzaal van c.c.
CasinoKoksijde - kende een overweldigend succes.
De aanwezigheid van professor Christine Van
Broeckhoven als eminente gastspreker zal daar
zeker niet vreemd aan geweest zijn.

In zijn inleidend woord onderstreepte voorzitter
Wilfried Heyvaert het belang van de SAR in een
gemeente waar momenteel 46% van de bevolking
60-plusser is. Hiermee is Koksijde de meest
vergrijsde gemeente van het land.
Wilfried Heyvaert: “De demografische evolutie
voorziet een stijging tot 57% tegen 2030. Als
wij de toekomst niet willen ondergaan maar
beheersen, dringt een studie van het impact van
deze vergrijzing zich op inzake vraagstukken zoals
huisvesting, mobiliteit en zorgverlening. Daarom
startte de SAR alvast drie werkgroepen om deze
problematiek te analyseren en te vertalen in
adviezen voor het gemeentebestuur en het Sociaal
Huis. Streefdatum voor deze adviezen is begin 2018.”
Veelzijdig programma
Heyvaert gaf ook een overzicht van de vele
SAR-activiteiten in het voorbije jaar: medisch
gerichte lezingen, een dansnamiddag, een
sportdriedaagse, lessen informatica en Nederlands
voor anderstaligen. Veel aandacht gaat ook naar
de strijd tegen armoede en vereenzaming i.s.m.
het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis.
Detectie van armoede en vereenzaming blijft het
grote probleem. De voorzitter vroeg alle senioren
daarom actief mee te werken aan het signaleren
van deze problemen, en op een vertrouwelijke
manier meer te delen aan seniorenconsulente
Katleen Calcoen.
Deze activiteiten vergen een groot engagement
van alle SAR-leden. De voorzitter dankte hen
uitvoerig voor hun grote inzet. “Vrijwilligerswerk
verdient het grootste respect, zeker in een tijd
waarin sommige politici in heel het land zich
verlagen tot een verwerpelijke, beschamende
graaicultuur”, zei hij.
Wereldautoriteit
Hoofdbrok van de algemene vergadering was
de uiteenzetting over dementie en Alzheimer
door professor Christine Van Broeckhoven, een
wereldautoriteit inzake deze problematiek. Tijdens
haar ruim dertig jaar wetenschappelijk onderzoek
werd zij al vele malen nationaal en internationaal
gelauwerd. Koning Albert verleende haar de titel
van Grootofficier in de Leopoldsorde en president
Sarkozy spelde haar het ereteken van Chevalier

De leden van de gemeentelijke seniorenadviesraad ter
gelegenheid van de succesvolle jaarlijkse algemene
vergadering op 23 maart.

dans la Légion d’Honneur op.
Overzichtelijk en verstaanbaar schetste de
professor de werking van de hersenen en het
netwerk dat hersencellen vormen. Zij stelde de
aanwezigen gerust: een (milde) vergeetachtigheid
is een kwaaltje als gevolg van het ouder worden,
maar geen dementie. Ze onderstreepte dat de
oorzaken van dementie nog niet goed zijn gekend
en dat het ziekteproces nog niet afgeremd kan
worden. Er bestaat vandaag enkel medicatie met
hoogstens een tijdelijk effect.
Veel onderzoek nodig
Ze verduidelijkte visueel dat er bij de ziekte van
Alzheimer in de hersenen klonters ontstaan die de
hersencellen aantasten en finaal doen afsterven.
In een eerste fase wordt het werkgeheugen en het
kortetermijngeheugen aangetast. In een latere
fase verdwijnt, langzaam maar zeker, ook het
langetermijngeheugen. Wat laatst geleerd werd,
verdwijnt eerst.
Professor Van Broeckhoven: “Hersenen zijn een
complex orgaan. Er is nog veel wetenschappelijk
onderzoek noodzakelijk. Behalve het biologische
ziekteproces zijn er nog andere invloeden die
Alzheimer ontwikkelen. De belangrijkste factor
is veroudering, maar er is nog onvoldoende
geweten over rol van de levensstijl op het
ziekteproces. De invloed van o.a. andere hormonen,
chemische stoffen, drugs, alcohol, maar ook
voedingsgewoonten en psychische aandoeningen
moet nog verder onderzocht worden.”
Een overdonderend applaus en overhandiging van
bloemen besloten de hoogstaande lezing.

Infonamiddag van de seniorenadviesraad op 11 mei:

Hoe vandaag en morgen kiezen uit de
vele erkende seniorenvoorzieningen..?
De seniorenadviesraad (SAR) pakt op donderdag 11 mei
om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde uit met een infonamiddag
over het aanbod aan residentiële ouderenzorg in
Koksijde. Anders gezegd over het zorgaanbod van de
assistentiewoning en het woonzorgcentrum. Hoe kies je
het best?
Momenteel is/groeit er in onze gemeente een groot
aanbod aan woongelegenheden voor senioren. Daarvan
zal directeur Jan Nagels van WZC Dunecluze een deskundig
overzicht geven. Welke woonvoorzieningen zijn er thans
in Koksijde en welke zijn er op komst? De spreker zal een
duidelijk overzicht geven waar de bestaande en de nieuwe
initiatieven voor staan: prijzen, ligging, accommodatie…
Hij zal antwoorden op volgende vragen:
- “Er zijn zoveel nieuwe initiatieven in onze gemeente, hoe kan ik nu kiezen?”
- “Wat is het verschil tussen een woonzorgcentrum en een assistentiewoning?”
- “Waarop moet ik letten als ik kies voor een assistentiewoning?”
- “Wie kan mij helpen om een beslissing te nemen?”
Na de voordracht zijn alle beheerders van seniorenwoningen in de feestzaal van het Casino uitgenodigd
om aan hun infostand (een beurs) info te verschaffen.
Wegens de grote belangstelling is de SAR genoodzaakt om vooraf tickets te verkopen zodat u zeker bent
van een zitplaats in de theaterzaal.
Kaarten (2 euro, drankje inbegrepen) in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) en aan de infobalie Toerisme
(Zeelaan 303).
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be

Opnieuw Nederlandse lessen
voor anderstalige senioren
Vanaf maandag 4 september start de gemeentelijke seniorenadviesraad in samenwerking met het
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO Cervo-Go) weer Nederlandse lessen (16 weken) voor
anderstalige senioren uit Koksijde. Kunnen spreken in de taal van het land waar men woont is immers
onontbeerlijk om zich in de samenleving goed in te burgeren.
De onderwijsorganisatie CVO Cervo-Go heeft al tientallen jaren een stevige reputatie inzake onderwijs voor
volwassenen, ook voor het aanleren van Nederlands aan anderstaligen.
Wegens de stijgende belangstelling wordt het aanbod fors uitgebreid. In september wordt gestart met
vier niveaugroepen. Deelnemers worden eerst op hun actuele kennis van het Nederlands getest en bij de
passende groep ingedeeld. De lessen leggen de klemtoon op spreken, al wordt schrijven niet uit de weg
gegaan. Voor wie de eerste keer keer deelneemt, is er een gezamenlijk instapmoment.
Rooster
* Gemeentelijke bibliotheek (Casinoplein): niveau 4 op maandag van 13.30 tot
15.45 u. / niveau 2 op dinsdag van 13.30 tot 15.45 u.
* Villa Fiertel (rotonde Van Buggenhoutlaan/Kon. Prinslaan): niveau 3 op donderdag
van 13.30 tot 15.45 u. / niveau 1 op vrijdag van 9.30 tot 11.45 u.
Inschrijven (24 euro + 5 euro cursusmateriaal) enkel bij CVO Cervo-Go in De Panne
(Elisabethlaan 6) - info@cervogo.be - 058 41 51 61.
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, Sociaal Huis
(Ter Duinenlaan 34), 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be.

Infonamiddag hoe opname in een
woonzorgcentrum voorbereiden?
Samana Mantelzorg organiseert op dinsdag 30 mei van
14 tot 16 u. in zaal De Brug (Ter Duinenlaan 34) in samenwerking met WZC Dunecluze en het Sociaal Huis een
infonamiddag over hoe men het best de opname in een
woonzorgcentrum voorbereidt. Dit infomoment is bedoeld
voor familieleden en/of ouderen die over dit onderwerp
meer info wensen.
Oud worden, gezond zijn en blijven is een wens en voor
velen een werkelijkheid. Toch komt er voor talrijke ouderen
een behoefte aan zorg. De hoop is om ondanks ziekte of
ouderdom zolang mogelijk thuis te blijven. Maar als de zorg
te zwaar wordt en thuiszorg niet meer kan, is een opname
in een woonzorgcentrum een mogelijke oplossing. Dit is
een ingrijpende gebeurtenis. Een goede voorbereiding en
voldoende informatie kunnen helpen.
Griet Ballieu van de sociale dienst van WZC Dunecluze en diensthoofd Thuiszorg Carine Desaever van het
Sociaal Huis geven uitleg over belangrijke aspecten bij een opname. Zij gaan in op vele vragen: Wanneer
inschrijven? Zijn er wachttijden? Kostprijs? Bezoekregeling? Worden mantelzorgers verder betrokken?
Opvangen en begeleiding? Andere zaken om rekening mee te houden? Onder welke voorwaarden kan het
OCMW bijspringen? Moeten de kinderen helpen betalen?
Toegang: 3 euro (mapje en drankje inbegrepen). Inschrijven: mantelzorg.wvl@samana.be of
info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10 (Sociaal Huis).

Brigitte Balfoort over etiquette op
ontmoetingsnamiddag voor senioren
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis presenteert op woensdag 31 mei
van 14 tot 17 u. in de Kerkepannezaal de sprankelende en afwisselende voorstelling
De goede-manieren-show van en door Brigitte Balfoort.
Journaliste, royaltywatcher en recent gecertificeerd etiquetteconsultant Brigitte Balfoort
maakt de kijkers en luisteraars wegwijs in de wereld van de goede manieren. Met
veel humor en interactie worden de lessen wellevendheid uit onze jeugdjaren op
een luchthartige manier in hedendaagse etiquetteregels omgezet. Brigittes Goede
manierenshow is over hoe het vandaag hoort en niet hoort.
Tijdens de pauze gelegenheid om bij een kopje koffie met gebak andere senioren te
ontmoeten. Toegang 3 euro (aan de deur). Inschrijven bij projectcoördinator katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 058 53 43 19.

Koffienamiddag voor senioren
Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert in mei weer
een gezellige koffienamiddag, meer bepaald op dinsdag 16 mei van 14
tot 16 u. in de Rozenkrans (school, Albert I-laan 54) in Oostduinkerke-Bad.
Senioren krijgen er de kans buurtbewoners te leren kennen om zo hun
sociale contacten wat uit te breiden.
Toegang 2 euro (koffie en taart incl.), inschrijven via katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

met de steun van

Een groot hart voor baby’s en peuters?

Word onthaalouder
De gemeentelijke dienst Onthaalouders richt een oproep tot mogelijke
kandidaten-onthaalouder. Een onthaalouder vangt baby’s en peuters thuis
op. Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de eerste stapjes
in de wereld helpen zetten? En doe je dat het liefst in jouw huis? Dan is
onthaalouder zijn misschien iets voor jou.
Wat verwacht de dienst?
* Met de ouders overleg je over een goede
aanpak en zorg voor elk kind, en maak je goede
afspraken.
* je speelt in op het ritme van het kind, gaat op
een pedagogisch verantwoorde manier met het
kind om.
* Je garandeert een veilige en huiselijke omgeving.
* Je kan goed organiseren en zelfstandig werken.
* Je kan van je huis een thuis maken voor anderen.
* Je bent bereid om dit in samenspraak met de
dienst te organiseren en de begeleiding te volgen
in hun veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Voorwaarden:
* Je bent minstens 18 jaar, medisch geschikt en in
het bezit van een getuigschrift van goed zedelijk
gedrag.
* Je spreekt en begrijpt goed Nederlands.
* Je bent bereid flexibel te werken.
* Diploma kinderzorg of gelijkgesteld (meer info
daarover bij de dienst Onthaalouders).
* Bereid zijn om op een vlotte manier samen te
werken met een collega-onthaalouder en de
dienst.
* Slagen in de selectieproeven en blijk tonen van
voldoende zelfstandigheid.

De dienst biedt
* Tewerkstelling als
onthaalouder
onder een
speciaal statuut: je hebt recht op een
vervangingsinkomen bij afwezigheid van
kinderen, opbouw pensioenrechten, recht op
kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie en
ziekte-uitkering. De job is cumuleerbaar met
loopbaanonderbreking.
* Belastingvrije onkostenvergoeding.
* Eventueel extra vergoeding voor flexibele opvang.
* Gratis startopleiding en jaarlijkse vormingen.
* Gratis uitleendienst meubilair en speelgoed.
* Na je werkdag wacht je geen stapel papierwerk
of gedoe met administratie, rekeningen
en facturen. De dienst regelt veel van jouw
administratie en betalingen.
* Ondersteuning en coördinatie van de dienst
(die permanent onder controle staat van Kind en
Gezin).
Info en solliciteren
Dienst voor Onthaalouders, Leopold II-laan 4,
Oostduinkerke, 058 51 80 74, onthaalouders@
koksijde.be (Nathalie Leleu), meer info ook op
ikwordonthaalouder.be.

Familiemaal voor Cross to Romania
De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 11 juni vanaf 11.30 u. in zaal Witte Burg in
Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking in Roemenië.
Deze organisatie, die voornamelijk leden telt uit onze eigen gemeente en uit buurgemeente De Panne,
reist al ruim 25 jaar met een konvooi hulpgoederen naar de Roemenië. Sedert enkele jaren worden de
hulpgoederen geleverd bij Romagemeenschappen waar de armoede nog heel schrijnend is. Daarnaast
worden nog tal van maatschappelijke projecten
gesteund in de Openbare Nutsvoorziening en de
Gezondheidszorg. De adoptiedorpen Borzia en
Andreneasa zijn heden minder behoeftig maar
worden toch bezocht om de goede contacten te
bewaren. Op het familiemaal wordt gebraiseerde
ham met een groentebuffet opgediend. De
toegangsprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen
en 7 euro voor kinderen minder dan 10 jaar.
Inschrijvingen bij André Cavyn, 0479 94 58 49,
andreas.cavyn@telenet.be.
De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania.
(Foto Eric Delanghe)

Levensloop 2017 is er klaar voor
De vierde editie van Levensloop staat alweer voor de deur. Levensloop is een initiatief van de Stichting
tegen Kanker. De organisatie wil samen met alle deelnemers en bezoekers een vuist maken tegen de ziekte
waarmee elk van ons vroeg of laat, van ver of van dicht, geconfronteerd wordt.
Afspraak op zaterdag 27 mei (15 u.) tot zondag
28 mei (15 u.) op het sportpark in Koksijde-Dorp
voor weer een wervelend weekend vol actie,
loop- en wandelplezier, fun, optredens, eet- en
drankgelegenheden, verwennerijen, een lach… en af
en toe een traan!
Programma
Zaterdag 27 mei – 15 u., openingsceremonie met de
Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke
/ 16-20 u., zwerfvuilmannetjes / 16-17 u., kinderdisco
/ 17-18 u., Rita Cordy en Nicky Martinez / 17.30-18.30
u., danscrew / 18-19 u., Mister John / 20-21.30 u., Red
Legs / 21.30-21.50 u., aangepaste muziek / 21.50–22
u., Il Silencio / 22 u., kaarsenceremonie / 22-22.10
u., gedicht door Chris Tahon / 22.05-22.15 u., special
guest / 22.30-23.30 u., Brewed and Bottled / 00.00.?.u., Koksijdse dj’s tot in de vroege uurtjes.
Zondag 28 mei – 9-10 u., Motivation (dansgroep
Oostende) / 10-11 u., Adagio / 11-12 u., Jan Verdonck
/ 13-14 u., The Gate / 14 u., slotceremonie met El
Fuerte.
Vechters
Ben je zelf geconfronteerd met de ziekte? Dan ben
jij een vechter, en dus VIP op Levensloop. Registreer
je via de website en geniet mee van de vele
aanbiedingen die het Levensloop-team in petto
heeft! De aanbiedingen voor de vechters zijn o.a.
reiki, manicure, pedicure, gelaatsverzorging, massage,
workshop bloemschikken, workshop dromenvanger
maken met je kleinkind, …
Teams
Zin om mee te doen? Schrijf je dan in via de site van
Levensloop Koksijde. Loop of wandel mee met een
team, of vorm je eigen team. Bij het afsluiten van de
redactie van dit nummer (10 april) waren 21 teams
ingeschreven: Head up! / Head up juniors! / Pieko
Bello / de Blekkertrotters / de Bende van d’Ostensche
Chris / de Totetrekkers (Wingene) / Standaard
Boekhandel Nieuwpoort / de Steiger / de Kleine Ark /
KBC Oostende-Westhoek / de Truwantjes / Landelijke
Gilde Bulskamp-De Moeren / Sint-Bernardusteam
/ Oncoteam azWest / VBS de Droomvlieger /
Atletiekclub Koksijde / WZC Noordduin / Rotary Club
Nieuwpoort-Westhoek / Meishinkan Kendo / de

Gernoarskruwers / Vriendenkring PZ Westkust.
Inschrijven kan nog steeds.
Teamacties
* Volgende acties van de diverse teams zijn al voorbij:
winterbarbecue van team Head up!, quiz van de
Totetrekkers, stoofvleesavond van d’Ostendsche
Chris, vechtersmeeting, spinningmarathon van team
Head Up!
* Volgende acties vinden plaats eind april en in
de loop van mei (redactie afgesloten op 10
april): bloemenverkoop van 28 tot 30 april /
kippenbillenkaarting van team de Blekketrotters op
29 en 30 april / verkoop tweedehands speelgoed
door team De Kleine Ark op 30 april / miniLevensloop in het college Nieuwpoort op 5 mei /
crea-atelier in de gemeenteschool Koksijde op 10
mei / in de weekends van 13/14 en 20/21 mei zal
Femma bij de grootwarenhuizen kaarsenzakjes en
andere gadgets voor Levensloop verkopen.
Helpen – Levensloop kan veel helpende handen
gebruiken. Steek je graag een handje toe? Meld je
vrijblijvend via levensloopkoksijde@hotmail.com.
Opbrengst - De voorbije drie edities brachten samen
de som op van net geen 360.000 euro. Dit jaar
moet daar nog een serieuze schep bovenop. Wil je
financieel steunen? Dat kan door een gift op rek. nr.
BE09 0689 0005 6357 van Levensloop Koksijde of via
de website. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Info - www.levensloop.be/relays/koksijdeoostduinkerke-2017, levensloopkoksijde@hotmail.com

Woonmaatschappij IJzer en Zee bouwt
14 sociale koopwoningen in Wulpen
In het najaar start de Woonmaatschappij IJzer & Zee de bouw van 14 sociale koopwoningen achter de
kerk in Wulpen. Ongeveer een jaar later zullen de nieuwe woningen toegewezen kunnen worden aan de
kandidaat-kopers op de wachtlijst.
Het ontwerp van de woningen is het
resultaat van een wedstrijd. De jury koos
resoluut voor het ontwerp van PULS–
architecten uit Antwerpen. Hun plan omvat
zeven achthoekige gebouwen met telkens
twee woningen rug aan rug. Op het
gelijkvloers komt de living en open keuken
met berging en toilet. Op de verdieping is er
plaats voor drie slaapkamers en badkamer
met afzonderlijk toilet. Elke woning zal ook
over een mooie tuin beschikken. Er wordt
ook een parking aangelegd.
Woonmaatschappij IJzer & Zee investeert 2,2
miljoen euro in de woningen. De aanleg van V.l.n.r. gewezen directeur Louis Vandenberghe van de dorpsschool
van Wulpen, schepen Albert Serpieters van Huisvesting,
de wegen, nutsleidingen en groen gebeurt
burgemeester Marc Vandenbussche en voorzitter Frans Verhegge
met subsidie van het Vlaams Gewest voor
van de Woonmaatschappij IJzer & Zee.
een bedrag van 278.000 euro. Momenteel
loopt nog tot de zomer het archeologisch
bodemonderzoek. Er zijn al enkele
interessante vondsten gedaan. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt.
Kandidaten die zich willen inschrijven voor een koopwoning kunnen zich wenden tot de loketten van
Woonmaatschappij IJzer & Zee, tel 058 31 22 40 of mailen naar info@ijzerenzee.be.
Info: www.ijzerenzee.be

Week van de Opvoeding
Van 16 tot 23 mei vindt elk jaar de Week van de Opvoeding plaats.
Omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is – en ook niet altijd
even makkelijk – wordt in die week positief opvoeden onder de aandacht gebracht. Thema dit jaar is:
Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten. Het Huis van het Kind Koksijde organiseert dan samen
met de partners enkele activiteiten voor (groot)ouders en kinderen.
Levensreddend handelen bij kinderen van 0 tot 12 j. - Tijdens deze opleiding leer je juist reageren en
reanimeren. De EHBO-cursus behandelt o.m. verstikking, verdrinking, verbranding, vergiftiging, stuipen,
reanimatie van baby en kind. Bedoeld voor de kinderbegeleiders en ouders. Op woensdag 17 mei van 14
tot 17 u. in het Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke). Inschrijven via huisvanhetkind@koksijde.be.
Creatieve ateliers – Knutselen voor kinderen van 4 tot 12 j. samen met de (groot)ouders. Volgende
activiteiten, begeleid door de Feestplaneet:
springkasteel, zandtekeningen, decoratie met Foam
Clay, zelf kaarten maken, vlinders met Washi Tape
maken, make-up en glitteratelier. Op woensdag 17 mei
van 14 tot 17 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke.
Film voor 12-plussers - Op woensdag 17 mei van
16 tot 17 u. in jeugdhuis de PIT (Kursaallaan 28 in
Koksijde). Versnaperingen worden aangeboden.
Infosessie ‘Leren, bah!’ - Eerste hulp, door Shirley
Tyteca, voor ouders en kinderen van het 5de leerjaar
tot het 6de middelbaar: tips om sneller, beter en met
méér zin te leren. Op donderdag 18 mei van 19.30
tot 21 u. in het Erfgoedhuis. Beperkt aantal plaatsen.
Reserveer via huisvanhetkind@koksijde.be.

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(5)

Tip 5: reken op vrienden
In deze jaargang presenteert de gemeentelijke Werkgroep Geestelijke
Gezondheid (WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met
depressies, twijfels, angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg
met de organisaties Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). In dit
nummer tip 5: reken op vrienden.
Hoe meer mensen je kent, hoe meer kans op het
delen van je gevoelens, het vinden van steun
en het opdoen van frisse ideeën. Wie goed
geïntegreerd is in zijn omgeving, leeft doorgaans
ook langer: hij/zij leeft gezonder, voelt zich beter en
is minder ziek.
1. Leef met open geest. Altijd zijn er mensen met
wie je het goed en minder goed vindt, maar
(ver)oordeel niet te snel.
2. Vrienden helpen je om jezelf te aanvaarden. Als
anderen je de moeite waard vinden, waarom zou
je dan jezelf niet de moeite waard vinden?
3. Zorg voor een breed netwerk: collega’s,
teamgenoten, kennissen, buren, kameraden,
vriendinnen, familie… . Bij de ene kan je terecht met
je zorgen, bij de andere gewoon voor een leuke
babbel.
4. Onderhoud je relaties. Probeer regelmatig
contact te hebben met elkaar. Stuur bv. een
verjaardagskaart of bel gewoon eens een kennis
op.
5. Vergeet je losse contacten niet. Een handgroet
kost niets. Of knik eens goedendag naar een
vreemde, dat doet deugd.

6. Hoe ouder
je wordt, hoe
belangrijker
de nabije contacten. Voor senioren is een goed
contact met de buren belangrijk.
7. Vriendschap moet je ‘verdienen’: steun gerust
op iemand anders, maar zorg ervoor dat vrienden
ook op jou kunnen rekenen. Maak geen misbruik
van iemands inzet. Durf een beroep te doen op
vrienden, maar begrijp ook dat ze niet altijd tijd
voor je kunnen hebben.
8. Schrijf een vriend niet
te vlug af. Echte vrienden
mogen je terechtwijzen want
ze willen het beste met je.
9. Ook vrienden kunnen
missen. Vriendschap is
wederzijds, daar moeten
beide kanten aan werken.
Info: www.fitinjehoofd.be,
www.koksijde.be/infowijzerregio-koksijde-veurne, www.
koksijde.be/welzijn-engezondheid.

Inwandeling Zitbankenroute

met de steun van

Koksijde beschikt voortaan over een splinternieuwe zitbankenroute. Die wordt op
dinsdag 9 mei om 15 u. plechtig geopend. Het gemeentelijk project zitbankenroute
werd is een initiatief van het Sociaal Huis en het gemeentebestuur met medewerking
van studenten van Howest Brugge.
Het betreft een wandelparcours van 5 km met om de 300 m een zitbank. Ideaal dus voor minder mobiele
mensen, zwangere vrouwen, jonge ouders met een kinderwagen of om senioren weer in beweging te
krijgen en sociale contacten te verstevigen. De zeven bachelor-studenten van de opleiding Sociaal
Werk in Howest Brugge vonden het belangrijk om hun
theoretische kennis bij dit project in het sociale werkveld
te kunnen toepassen. Hun projectstage was nuttig omdat
ze in team werkten en er vele deuren opengingen door
de samenwerking met het Sociaal Huis en de gemeente.
Om deze nieuwe zitbankenroute in te wandelen
worden toeters en bellen uit de kast gehaald. Om 15
u. verwelkomt de burgemeester aan het Sociaal Huis
alle enthousiaste nieuwsgierigen om samen de route
officieel in te stappen. Er staan vele vrijwilligers klaar
om mindermobiele mensen tijdens de wandeling te
begeleiden. Ook voor rolstoelpatiënten worden vrijwilligers
ingezet. Daarna trakteert het Sociaal Huis met een natje
en een droogje.
Info: Sociaal Huis of 058 53 43 10.

Kies je ook voor een container
om je restafval aan te bieden?
Volgens onderzoek zou 70% van de Vlamingen een
container verkiezen boven de klassieke huisvuilzak.
Dat maakt het aanbieden van afval in veel gevallen
een stuk comfortabeler. Ook in Koksijde wordt deze
mogelijkheid voorzien. Vanaf de zomer start onze
gemeente stapsgewijs met de inzameling van
huishoudelijk restafval in containers. Eerst in zone 2,
3, 4 en 5.
Voordelen - Containers lekken of scheuren niet. Ze zijn
ontoegankelijk voor dieren. Ook is een rolcontainer in
veel gevallen snel en gemakkelijk klaar te zetten voor
de inzameling. Dichtknopen hoeft niet.
Verschillende types
* De standaardcontainer voor huishoudelijk restafval
heeft een volume van 140 l. Dat is zowat de inhoud
van twee en een halve huisvuilzak en moet dus
in veel gevallen volstaan. Andere volumes zijn
mogelijk.
* De groene containers voor groente-, fruit- en
tuinafval blijven in gebruik. Je kan ze nog altijd
aanvragen.
Duidelijke tarieven
De gemeente wil iedereen aanzetten om nog
beter te sorteren. Daarom bepaalt de hoeveelheid
aangeboden afval het tarief. Hoe minder afval je
meegeeft, hoe minder je betaalt. Eerlijk is eerlijk.

Het assortiment afvalcontainers voor huishoudelijk afval.
Het standaardmodel heeft een inhoud van 140 liter.

Dit zijn de tarieven:
* Huishoudelijk restafval		
0,15 euro/kg
* Groente-, fruit- en tuinafval (gft) 0,05 euro/kg
Het tarief voor huishoudelijk restafval is een kwart
goedkoper dan voor grofvuil op het Milieupark maar
drie keer duurder dan voor gft. Apart gft aanbieden
wordt dus duidelijk financieel interessant. Logisch,
want dat is goed voor ons milieu. Aardappelschillen,

Aanvraagformulier container(s)
Naam: ...................................................... Voornaam: ................................ Rijksregisternr: ...........................
Straat + huisnr: ......................................... Gemeente: ................................ Tel.:.............................................
Lever- en ledigingsadres (straat + huisnr.): ............................................................................................................
Container voor huishoudelijk restafafval (momenteel enkel in zones 2 tot 5, niet in zone 1)
¨ 40 l (opgelet: draagemmer, minder groot dan een restafvalzak)
¨ 140 l (standaardmodel)
¨ 240 l
¨ optie: ik wens een slot op de restafvalcontainer (42,35 euro/slot, BTW incl.)
Container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft)
¨ 40 l (opgelet: draagemmer)
¨ 140 l (standaardmodel)
¨ 240 l
¨ 360 l
¨ optie: ik wens een slot op mijn gft-container (42,35 euro/slot, BTW incl.)
Slot huidige gft-container
¨ optie: ik wens een slot op mijn huidige gft-container(s) (42,35 euro/slot, BTW incl.)

resten van groenten en fruit,
koffiefilters, brood, tafelrestjes horen
immers niet bij het restafval dat
uiteindelijk professioneel verbrand
moet worden.
Het nieuwe tarief voor gft is 0,05
euro/kg. De gemeente hield dat
tarief bewust zeer laag. Het is voor
de gemiddelde gebruiker dezelfde
prijs als wat nu betaald wordt
(de huidige totale gft-inkomsten
delen door het totale ingezamelde
gewicht = 0,05 euro/kg). De huidige
jaarlijkse huurprijs die tot nu
aangerekend werd, valt uiteraard
volledig weg. Tijdens de periode van
de bladval voorziet de gemeente
ook een aantal inzamelbeurten aan
nultarief. Het gebruik van een gftcontainer blijft dus heel interessant.

V.l.n.r. diensthoofd Milieu&DO Jan Vandromme, Jurgen Vansteenlandt, Ronny
Rigaux, schepen van Milieu Albert Serpieters, teamverantwoordelijke Openbare
Netheid Roland Coupillie en Marc Ryckewaert.

Eenvoudig betalen – Eerst volgt een
aanrekening om een voorschot te
betalen op basis van het type en
het aantal containers dat je wilt (van 22 tot 50 euro). Telkens de ophaalwagen je container leegmaakt, wordt
het afval gewogen en geregistreerd en vermindert je tegoed. Als je tegoed onder 10 euro gezakt is, volgt een
nieuwe aanrekening.
Stapsgewijze invoering - Het gebruik van een container is niet verplicht. De mogelijkheid wordt eerst
aangeboden in zones 2, 3, 4 en 5 (zonenummer: zie linksboven op je afvalkalender). Wie in zone 1 woont of
verblijft kan nu om praktische redenen nog niet volledig instappen. Daar werden vroeger wel al collectieve
semi-ondergrondse containers voor restafval voorzien.
De gft-containers kunnen wel overal gebruikt worden. Wie nu al een gft-container huurt, hoeft geen nieuwe
aan te vragen. Dan ontvang je enkel een bericht om je gft-container voor bechipping aan te bieden.
Aanvragen - Wil je voortaan een container voor je huishoudelijk restafval en/of gft? Vraag die dan aan via het
webformulier www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde. Geen internet? Bel de IVVO-klantendienst
(057 21 41 60) of bezorg bijgaand aanvraagformulier aan de dienst Mil&DO, gemeentehuis (Zeelaan 303).

Activiteiten in het Duinenhuis
* Workshop vegetarische burgers – Op woensdag
3 mei om 19 u. Leer met Peter Vandermeersch
(De Zonnekeuken, uit Assebroek) burgers maken
op basis van granen, groenten en vegetarische
eiwitten. Ontdek passende bindmiddelen. Proef
je zelfgemaakte vegetarische burger. Prijs 18 euro,
inschrijven (max. 15 deelnemers) via duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17.
* Eetbare planten
– Fietsuitstap (2
u.) op zondag 7
mei om 14 u. op
zoek naar eetbare
planten. Workshop
op maandag 8 mei
om 19 u. om deze
planten tot lekkere
hapjes te verwerken.
O.l.v. van herboriste
Marjan Janssens.
Prijs 15 euro (uitstap
en workshop), inschrijven via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.
* Cursus grassen, zeggen en russen – Op di 9,16
mei van 19 tot 22 u, za 20 mei, 3 en 17 juni van 14
tot 17 u. Grasachtige planten hebben een slechte
reputatie. Ze vormen weinig tot de verbeelding
sprekende bloemen. Als je met een loep de
bloeiwijzen van grassen bekijkt, betreed je wel
een verbazingwekkende wereld. Lesgever is Hans
Vermeulen. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17, prijs (syllabus incl.) 21 euro leden
Natuurpunt, 24 euro voor anderen. Org. Natuurpunt
Westkust i.s.m. het Duinenhuis.
* Workshop vegetarisch broodbeleg – Op
woensdag 17 mei om 19 u.. Maak kleurrijk, smakelijk
én eenvoudig broodbeleg op basis van tofu,
kikkererwten, kwark, seitan, granen, noten, groenten,
boter en fruit. Ook aandacht voor de kwaliteit van
brood. Lesgever is Peter Vandermeersch (zie hoger).
Prijs 18 euro, inschrijven vóór 10 mei (max. 15 p.) via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
* 1000-soortendag - Zaterdag 20 mei. Tientallen
soorten planten en dieren zijn zo sterk aangepast
aan de bodem en het typische klimaat van
onze kustduinen dat ze elders in Vlaanderen
niet of nauwelijks kunnen gedijen. Op deze dag
neemt een schare geëngageerde experten de

belangstellenden op sleeptouw. Van nachtvlinder
tot strandvondst. Streefdoel: 1.000 soorten.
Basiskennis aanbevolen. Gratis deelname,
info op www.koksijde.be/duinenhuis en
www.natuurpuntwestkust.be.
* Dauwtrip met Fair Trade ontbijt - Zaterdag 20
mei om 5.30 u. Vroege vogels kunnen tijdens deze
stevige wandeling luisteren naar andere vroege
vogels en genieten van een prachtige zonsopgang
in de Schipgatduinen. Met natuurgids René Billiau
wandeling door de duinen en kennismaking met
de prachtige fauna en flora. Nadien stevig Fair
Trade ontbijt in het Duinenhuis. Deelname 6 euro
(max. 25 deelnemers), inschrijven via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
* Voordracht buitenaards leven – Op vrijdag
2 juni om 19.30 u. door Katrien Van Der Heyden
(Volkssterrenwacht Urania en bestuurslid WGASwerkgroep). Zijn we alleen in dit heelal? Waarom
horen we niets van ET? Zoeken we op een
verkeerde manier of op de verkeerde plek? De
spreekster kijkt naar de vele zoektochten in de
geschiedenis en het resultaat ervan. Wat kan de
toekomst brengen? Toegang 5 euro, 4 euro leden
Sterrenjutters, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis
en studenten (drankje incl.), org. De Sterrenjutters,
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
Maandelijkse opendeur Sterrenkijker (derde vrijdag
van de maand): vrijdag 19 mei, 21 u.
* Gratis workshop gft thuis composteren – Heb
je te veel afval van groenten, fruit en tuin (gft)?
Maak er thuis compost van in de kringlooptuin. Op
dinsdag 23 mei om 19 u. de theorie: basisknepen
/ op dinsdag 30 mei om 19.30 u. de praktijk.
Deskundige lesgever is Sonia Hannon. Inschrijven
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Duinenhuis
i.s.m. vzw Vlaco en IVVO.

Correct buiten zetten van afval
Nog te vaak stellen de gemeentelijke gas-ambtenaren vast dat afval te vroeg buiten geplaatst wordt. Dat
kan voor overlast zorgen: een stoep vol papier of een opengepikte zak. De correcte wijze om afval aan te
bieden staat op de IVVO-afvalkalender die aan huis bedeeld werd. Hierbij overdrukjes.

Week van de Zee: programma
De Week van de Zee is na 21 jaar bij veel recreanten een vast begrip geworden. Ook nu weer kun je
tijdens de weekends van 29 april en 7 mei volop de natuur in eigen streek beleven tijdens workshops, doeactiviteiten en begeleide tochten.
Zaterdag 29 april
• 9-10.45 u., Sint-Idesbald,
strand (t.h.v. dienst Toerisme),
gratis demo garnaalkruien
(laarzen meebrengen) met
natuurgids Christa Defour en
De Spanjaardbank, vanaf 11 u.
koken en uitdeling van de verse
garnalen aan het publiek,
info dienst Toerisme, 058 51 29 10
• 14-16 u., Sint-Idesbald, parking
Ster der Zee (einde Prof.
Blanchardlaan), gratis boeiende
schelpenwandeling Over zand,
zee en schelpen met Filip
Nuyttens, info dienst Toerisme,
058 51 29 10
• 13.30-17.30 u., Koksijde-Bad,
Westendestraat (t.h.v. dienst
Toerisme), doorlopend start van
gratis tochtjes met de huifkar
(max. 30 p.), getrokken door twee
Brabanders, info dienst Toerisme,
058 51 29 10
Zondag 30 april
• 9.45-11.30 u., Sint-Idesbald,
strand (t.h.v. dienst Toerisme),
gratis demo garnaalkruien
(laarzen meebrengen) met
natuurgids Christa Defour en De
Spanjaardbank, vanaf 11.45 u.
koken en uitdeling van de verse
garnalen aan het publiek, info
dienst Toerisme, 058 51 29 10

• 10-12 u., Koksijde-Bad,
parking Panoramalaan, gratis
duinenwandeling Hoge Blekker
met gids Marjan Janssens
(wat groeit en bloeit er bij het
hoogste duin van de kust?), info
dienst Toerisme, 058 51 29 10
• 13.30-17.30 u., OostduinkerkeBad, Astridplein (t.h.v. dienst
Toerisme), doorlopend start van
gratis tochtjes met de huifkar
(max. 30 p.), getrokken door
twee Brabanders, info dienst
Toerisme, 058 51 29 10
Maandag 1 mei
• 14-16 u., Koksijde-Bad,
Zuid-Abdijmolen (Van
Buggenhoutlaan), gratis
kruidenwandeling (meidoorn,
lentekruiden) in de Noordduinen
met gids Marjan Janssens, info
dienst Toerisme, 058 51 29 10
Zondag 7 mei
• Voormiddag, Oostduinkerke,
strand, zandkastelen bouwen
• 14-16 u., Koksijde-Bad,
Zuid-Abdijmolen (Van
Buggenhoutlaan), gratis
medicinale plantenwandeling in
de Noordduinen met gids Johan
Depotter, info dienst Toerisme,
058 51 29 10

Info: www.weekvandezee.be,
www.visitkoksijde.be,
www.koksijde.be/duinenhuis

Steviger pmd-zak
Binnen de IVVO-regio wordt overgeschakeld op een nieuw type pmd-zak met een ander type sluiting, de
zogenaamde wavetop-sluiting. De vier flappen knoop je twee aan twee over elkaar dicht. De eerste knoop vormt
zo de sluiting en de tweede knoop een handvat. Dat systeem is handiger en steviger dan de klassieke pmdzak die wel eens voor ongemakken en ergernissen zorgt omdat de trekband kon
losscheuren.
Nieuwe pmd-zak sluiten in drie stappen
* Stap 1: stop de zak niet overvol, zodat je de flappen makkelijk kan dichtknopen.
• Stap 2: grijp twee flappen rechtover elkaar en leg er een dubbele knoop in. Trek
goed aan.
• Stap 3: grijp de andere twee flappen en leg er ook hier een dubbele knoop in.
Trek goed aan maar zorg dat je dat de zak aan deze lus nog comfortabel kan
grijpen.
De nieuwe pmd-zak is uitvoerig getest en al in meerdere gemeenten met succes in
gebruik. Het volume, de kunststofsoort, de kleur en de inzamelregels blijven dezelfde.
Ook de prijs wijzigt niet: 1 rol van 20 pmd-zakken kost 2,50 euro. Dat is 0,125 euro per
zak van 60 liter. De handelaars zullen eerst hun stock aan oude zakken uitputten. De
oude pmd-zak mag je uiteraard verder blijven gebruiken tot je voorraad op is.

Speelpleinwerking
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Bel 1712 voor vragen
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Party @ jeugdhuis de PIT: Vertigo plaats voor

en. Die dag is er geen
Op vrijdag 19 mei scheert de PIT hoge topp
t je mee op een reis door het
neem
go
mensen met hoogtevrees, want Verti
lokale muzieklandschap.
28 april (21-22 u.), Dylan (22-23.30
De affiche: de winnaar van de dj-contest van
Vertigo start om 21 u., toegang
u.), Spjen (23.30-01 u.) en Tourneur (01-03 u.).
amper 3 euro.
Info: www.depit.be.

Bepaal mee de toekomst van Koksijde
en win cinematickets
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cinematickets: www.depit.be/story/bepaal

Compostactie 2 halen = 1 betalen
Tot 31 mei organiseert de Intercommunale voor Vuilwijdering Veurne en Ommeland (IVVO) de compostactie 2 halen = 1 betalen. Vlaco-compost (bodemverbeteraar) is verkrijgbaar op het recyclagepark van Veurne, Albert I-laan 36.
Kostprijs ter plaatse te betalen:
- 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen
- 7 euro per aanhangwagen enkele as
- 14 euro per aanhangwagen dubbele as
Opgelet: de actie 2 halen = 1 betalen geldt enkel voor compost in bulk, niet voor zakken topdressing van 40 liter.
Nieuw: topdressing
Naast gewone Vlaco-compost biedt de IVVO nu ook topdressing aan. Topdressing is extra fijn afgezeefde
compost, bedoeld om je gazon in de winter van een fijn laagje te voorzien. Zo bescherm je je grasmat
tegen de opkomst van onkruid en geef je het bodemleven onder je gazon een extra stimulans. Je gebruikt
één zak per 25 m2. Te koop in handige zakken van 40 liter aan 3,50 euro per zak of 3 zakken voor 10 euro.
Openingsuren recyclagepark Veurne: van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 16.45 u., zaterdag van 8 tot 13.45 u.
(www.ivvo.be/recyclageparken)

Elf nieuwe gebrevetteerde hoger redders
Elk jaar organiseert onze gemeentelijke dienst
Zwembaden in samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool (Sport Vlaanderen) de cursus
zwembadredder. Met 17 cursisten was de belangstelling voor de leergang 2017 noemenswaardig.
Sportschepen Dirk Dawyndt dringt er jaarlijks op
aan opdat deze opleiding in Koksijde plaatsvindt.
Deze specifieke opleiding blijft een knelpuntenjob.
Nochtans komen de geslaagden in aanmerking
voor zowel een functie als jobstudent in een Koksijds
zwembad als voor een aanwerving in een zwembad
om het even waar in Vlaanderen. Ook in 2018 zal er
een nieuwe dergelijke opleiding zijn. Info daarover zal
eind dit jaar op www.koksijde.be/zwembaden staan. Op de foto de nieuwe brevethouders, bovenaan v.l.n.r.
observator Pascal De Naeghel, lesgever-examinator Danny Vanparys, Bart Brabandts, Koen Lesage, Kenzo Van
Holderbeke (kandidaat), Sander Tempelaere, Pieter Vandievoort, Dieter Andries, Sebastien Viste en Chris Ossieur.
Onderaan Arthur Decoene, Sammy Feys, Julaine Claeys, Alex Vandenberghe en juryvoorzitter Karel Logghe.

Volg ons, deel ons, like ons..!
Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang
geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van de
laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht
op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest.
Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van
zowel inwoners, tweederesidenten als toeristen fleuren
onze pagina’s keer op keer op.

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde
www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/gemeentekoksijde

Sport voor 50+
Tai chi – Op maandag (gevorderden) van 9 tot 10
u. in de sporthal in Koksijde-Dorp.
Zumba Gold - Op dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke (laatste les van
het seizoen op dinsdag 6 juni).
Curling - Op dinsdag van 10.15 tot 11.45 u. in
sporthal Hazebeek. Prijs (verzekering incl.) 1,50 euro
per beurt (laatste les op dinsdag 13 juni).
Netbal - Op woensdag van 9 tot 10 u. in sporthal
Hazebeek. Prijs (verzekering incl.) 1,50 euro per
les. (laatste les op woensdag 14 juni). Uitzonderlijk
geen les op woensdag 24 mei.
Badminton – Op woensdag van 9 tot 10.30 u. in de
sporthal Hazebeek (laatste les op woensdag 14
juni). Uitzonderlijk geen les op woensdag 24 mei.
Conditiegym – Op vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of

van 10.30 tot 11.30 u. in
de sporthal in KoksijdeDorp (laatste les op
vrijdag 19 mei).
Badminton en
tafeltennis – Op vrijdag
van 13.45 tot 15.45 u. in
de sporthal in KoksijdeDorp (laatste les op vrijdag 19 mei).
Info - Sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@
koksijde.be, of www.koksijde.be/sportvoor50plus.

Kijk! Ik Fiets!
Kinderen vanaf het 2e kleuter, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes,
leren in een namiddag fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor geeft
oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. Bedoeling
is om op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen
naar huis te zien keren met hun fietsdiploma op zak.
Deze les vindt plaats op woensdag 10 mei van 13.30 tot 16 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elk
kind brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes en wordt de hele les begeleid door een familielid.
Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen via
www.koksijde.be/kijkikfiets.

2de editie Sportdag voor 50+
Na een succesvolle eerste editie organiseert de sportdienst
weer een sportdag voor 50+, op donderdag 18 mei van 9 tot
16.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Je kunt kiezen uit een heel ruim sportaanbod: pilates, piloxing,
bokwa, valinitiatie, korfbal, body balance, zelfverdediging,
bouncebal, golf, fietsen, curling, qi gong, line dance, netbal,
boogschieten, easy yoga, Zumba, Nordic Walking, tafeltennis,
petanque, Swissjump, badminton, stoelfitness, aikido en spinning.
Voor elk wat wils. Er zijn ook twee boeiende workshops: EHBO
en E-fiets. Alles uiteraard onder begeleiding van professionele
lesgevers. Beweging, maar zeker ook plezier en gezelligheid staan
de hele dag centraal.
Deelnemen kost 4 euro, met sportverzekering, koffiepauzes en
broodjeslunch inbegrepen. Inschrijven bij de sportdienst of via
sportdienst@koksijde.be. Snel zijn, het aantal plaatsen is beperkt.
Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Vierde editie Golf Ter Hille-kwarttriatlon
De vierde editie van de Golf ter Hille-kwarttriatlon vindt plaats op pinksterzondag 4 juni. Het grote
sportevenement start met het zwemgedeelte (1 km in het kanaal Veurne-Nieuwpoort) om 14 u. in Wulpen
t.h.v. Dijk 9. Daarna volgt 41 km fietsen in de polders om te eindigen met een loopparcours van 10 km rond
domein Golf Ter Hille. Alle info op www.golfterhilletriatlon.be

De voorbije maand in woord en beeld
Op zaterdag 18 maart staken ook in Koksijde weer veertien verenigingen de handen uit de mouwen om
mee te werken aan de grote IVVO-zwerfvuilopruimactie in de Westhoek en aan de Westkust. Met een mooi
resultaat voor Koksijde, want dit jaar werd 25% minder zwerfvuil ingezameld. Leden van de deelnemende
verenigingen Natuurpunt Westkust, de Spanjaardbank, de Gernoarskruwers, Strandwerkgroep, Vriendenkring
Brandweer Koksijde, Tandem, de Juttertjes, Think Pink, Hondenclub de Westhoek, de Slepers, Huize
Rozenwingerd, Petanqueclub Koksijde en de surfclubs Windekind en SYCOD tijdens de Eneco Clean Beach
Cup poseren
samen met
gemeenteraadsvoorzitter
Luc Deltombe en
schepen Albert
Serpieters van
Leefmilieu bij het
ingezamelde
zwerfvuil.

De Koninklijke Automobielclub Leopard
werd op zaterdag 25 maart in het
gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan. De Autostal
Leopard werd in 1967 opgericht als
initiatief van eerste voorzitter Roger
Hautekeete met medestichters Luc
Houtsaeger, Freddy Brondeel en Marc
Allemeersch. Doel was de ondersteuning
van beloftevolle piloot Raf Delanoye.
Andere illustere figuren van de club
waren/zijn Pierre Davroux, Jean-Pierre
Leschaeve, Christophe Vandenbussche,
Francy Rys, Marc Ticket, Paul Peremans,
Jacky Bille, Marc Casselman, Jean-Pierre
Vermoote, Ronny Venus en Claude
Meersseman. Burgemeester Marc Vanden
Bussche feliciteerde huidig voorzitter
Daniël Michaux en de clubleden.

Op vrijdag 31 maart leverde de
betoncentrale De Brabandere uit Veurne de
vloerplaat voor het nieuwe politiehuis. Met
een betonpomp van 61 meter werden 110
vrachten beton uit de twee centrales van het
bedrijf nauwgezet in de bouwput gegoten
om aldus een waterdichte vloerplaat
van 1.100 kubieke meter te vormen. Nu
de onderste bodemlaag er ligt, zullen de
vier verdiepingen van het politiehuis niet
lang meer op zich laten wachten… V.l.n.r.
Pieter De Brabandere, korpschef Nicholas
Paelinck, voorzitter politiezone Westkust en
burgemeester Marc Vanden Bussche en
Robert De Brabandere.

De gemeente breidde
onlangs de huidige
vloot manuele
strandrolstoelen uit met
een elektrische versie.
De gebruiker wordt
hiermee onafhankelijk
in zijn verplaatsingen op
het strand en de Zeedijk.
Het gebruiksvriendelijk
toestel laat lange
wandelingen toe en is
ook voldoende krachtig
voor het verkennen van
glooiende terreinen. Het
toestel wordt te huur
aangeboden door fietsenverhuur Rodeo in Sint-Idesbald. De voorstelling vond plaats op vrijdag 31 maart
in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, secretaris andersvalidenraad (AVR) Christian
Vancraeynest, zaakvoerders Rik en Toon Vandewalle van Rodeo en twee afgevaardigden van de AVR.
Info: dienst Toerisme of www.koksijde.be/e-strandrolstoel.
De gemeentelijke dienst Buitenschoolse
Kinderopvang is gelukkig met de ingebruikneming van een nieuwe minibus voor de het
vervoeren van leerlingen van alle Koksijdse
scholen naar de BKO. In de zomermaanden zal
het busje ook rijden voor de speelpleinwerking
van de jeugddienst. Het vorige voertuig was 12
jaar oud en voldeed niet meer aan de strengste
veiligheidsnormen. Het nieuwe busje is voorzien
van parkeersensoren voor en achter, airbags
rondom, verwarmde zetels, airco, cruise control,
instelbare snelheidsbegrenzer, elektronische
remkrachtverdeling. Op de foto (23 maart)
burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen
Stephanie Anseeuw, Davy en Karolien
Vansteenland en diensthoofd BKO Nathalie
Leleu.

Sedert 24 maart en nog tot 15
augustus loopt de jaarlijkse
wandelzoektocht van de VVV.
De zoektocht is ca. 6 km lang,
start aan de dienst Toerisme in
Koksijde-Bad en gaat richting
Oostduinkerke, o.a. door de
Doornpanneduinen en terug.
Voor rolstoelgebruikers is het
wandelpad in die duinen,
waar ezels grazen, moeilijk
toegankelijk. Klassiekers zijn ook
de gebruikelijke hersenbrekers
en de schiftingsvragen. Doel is
foto’s langs het traject te situeren.
Er zijn tal van mooie prijzen te
winnen. Deelnameformulieren
(4 euro) in de toerismekantoren
van de gemeente. Op de foto
samensteller Frans Van Exem
(2de van links) en het VVVbestuur met voorzitster Charlotte
Castelein (4de rechts).

Margaretha Defoer is honderd jaar!
Groot feest in de familie Bedert-Defoer en verwanten op dinsdag 28
maart in zaal Witte Burg in Oostduinkerke ter gelegenheid van de
honderdste verjaardag van Margriet Defoer! Margriet is de weduwe
van Pieter Bedert. De viering vond plaats in de gemoedelijke sfeer
van het paasfeest van de Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen
(SOW) waarvan Margriet al jaren lid is.
De eeuwelinge zag op 5 april 1917 het levenslicht als dochter van
Hendrik Defoer en Valerie Louwie, beiden afkomstig van Wulpen en
landbouwers. Moeder Valerie zette veertien kinderen op de wereld
waarvan er negen in leven bleven. Vandaag leven er nog twee
van: de 100-jarige Margriet en haar 104-jarige broer Réné die in
Westende woont. Margriet trouwde op 9 juli 1938 met Pieter Bedert
Gezondheid Margriet, op je honderdste
en ze gingen wonen aan de Polderstraat 150 in Oostduinkerke, niet
verjaardag!
ver van het huidige Sunparks.
Pieter en Margriet kregen zeven kinderen: Gabrielle, Marcel,
Godelieve, Paula, Rita, Danïël en Yvonne. Met zo’n groot gezin – en
vader Pieter als enige kostwinner (metselaar) - was het elke dag hard werken en sparen om de eindjes aan
elkaar te knopen. Maar daar maalden Pieter en Margriet niet om: als de kinderen en de kleinkinderen (18)
het maar goed stelden. Inmiddels zijn er ook al 26 achterkleinkinderen.
Van de Polderstraat naar ‘t dorp
Haar echtgenote Pieter stierf in 2002 toen hij bijna 90 jaar was. Ook zoon Marcel en schoonzonen Rufin en
Georges overleden in die periode. Margriet had het toen wat moeilijk maar niettemin bleef ze flink en fit.
In maart 2003 kwam ze wonen in een appartement in de Vrijheidstraat, wat dichter bij de familie en bij de
voorzieningen in het dorp. Eind november 2005 verhuisde ze naar een appartement op de begane grond
naast het restaurant De Mikke in de Leopold II-laan, dus vlak bij haar jongste dochter Yvonne.
Daar voelt Margriet zich nog altijd goed en thuis, al krijgt ze uiteraard de nodige hulp. Ze leest nog elke dag
de krant, en ’s avonds kijkt ze naar de tv want ze blijft graag op de hoogte van het reilen en zeilen in het
land en in de wereld. ’s Zomers geniet Margriet dan aan een terras van De Mikke van het mooie weer, kijkt ze
naar alles wat er passeert, en slaat ze soms een babbeltje met kennissen die haar even komen goeiedag
zeggen. Tussendoor komen ook haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen haar vaak opzoeken, met hun
grote en kleine nieuwsjes.
Hulde van de burgemeester
Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Albert Serpieters en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum
kwamen Margriet op dinsdag 28 maart in zaal Witte Burg hartelijk feliciteren. Uit de speech van de
burgemeester: “Margriet, u bent een rechtschapen en gelukkige vrouw. Het straalt van u af, en zelf bent
u altijd de eerste om dat te beamen. Het geheim van het echte geluk is gelegen in het vermogen om
harmonie te vinden tussen het meest noodzakelijke en hetgene waar men naar verlangt. Wel Margriet,
door uw harde jeugd beschikt u nog altijd over de moed en de volharding om uw levensdoel te bereiken,
sober en gezond leven, vroeger en vandaag, met een ruime familie en in een brede gemeenschap, en
zelf gelukkig zijn om het geluk
van anderen. Daarom Margriet,
honderd keer proficiat met uw
honderdste verjaardag!”
Gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum schonk Margriet
in naam van Familiekunde
Vlaanderen haar kwartierstaat
met vijf generaties voorouders
tot het begin van de 18de eeuw.
Vanwege de gemeente waren
er prachtige bloemen en een
geschenk. De burgemeester sprak
de wens uit dat Margriet nog
vele jaren onder ons zou mogen
blijven, en hij hief met heel de
zaal het glas ter ere van haar
Margriet Defoer was in haar nopjes met het bezoek van de gemeentelijke
honderdste verjaardag.
overheid ter gelegenheid van de viering van haar honderdste verjaardag
tijdens het paasfeest van de Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Feys-Maelstaf

Op zaterdag 18 maart werden René Feys (°Leisele) en Nicole Maelstaf (°Poperinge) een ontvangst in het
gemeentehuis aangeboden ter gelegenheid van hun diamanten jubileum. Ze huwden op 27 februari 1957
in Leisele. In de Zeelaan in Koksijde-Bad waren ze 31 jaar lang de zelfstandige uitbaters van de winkel Feys
Voeding. Ze hebben twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar De Coninck-Stukkens

Op zaterdag 11 maart vierden ook de echtgenoten Alain De Coninck (°Etterbeek) en Yvette-Rosette
Stukkens (°Leuven) het gouden huwelijksfeest. Ze huwden op 29 april 1967 in Zaventem. Alain werkte 43
jaar voor de bandenproducent Michelin. Hij begon als assistent boekhouder en eindigde als commercieel
verantwoordelijke Benelux afdeling Toerisme. Rosette was 34 jaar administratief actief bij de toenmalige
ASLK. Ze hebben twee dochters en zes kleinkinderen.

Echtpaar Thybaut-Lycke

Op zaterdag 25 maart luidden de feestklokken voor het echtpaar André Thybaut (°Koksijde) en Jacqueline
Lycke (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar
geleden op 28 maart 1967 in Oostduinkerke. André werkte het grootste deel van zijn loopbaan, 22 jaar, als
elektricien voor ons gemeentebestuur. Jacqueline was kokkin in de basisschool De Letterzee in Koksijde. Ze
hebben een zoon, een dochter en vier kleinkinderen.

Echtpaar Vergauwe-Van
Hooren

Eveneens op zaterdag 25 maart
vierde het echtpaar Georges
Vergauwe-Celestine Van Hooren zijn
diamanten huwelijksjubileum, in het
woonzorgcentrum De Brink waar
mevrouw verblijft. Georges (°Brugge)
en Celestine (°Oostende) huwden
op 9 april 1957 in Blankenberge.
Georges was het grootste deel
van zijn loopbaan, 30 jaar, leraar
technische vakken en beroepspraktijk
aan de hotelafdeling van het KTA in
De Panne. Celestine bekommerde
zich met veel toewijding om het
huishouden. Ze hebben twee
zonen, twee kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen.

Echtpaar Michielsen-Deroy

De echtgenoten Jean Michielsen (°Merksem) en Frieda De Roy (°Merksem) traden vijftig jaar geleden met
elkaar in het huwelijk (Merksem, 1 april 1967). Jean werd burgerlijk ingenieur en werkte achtereenvolgens
voor de Antwerpse gasmaatschappij, Ebes en Electrabel waarvan hij CEO en directeur Informatica was.
Frieda werd regentes wiskunde, gaf zeven jaar les en bleef dan thuis om te zorgen voor man, kinderen en
huishouden. Ze hebben drie kinderen en tien kleinkinderen. Jubilarissen en familie werden op 1 april in het
gemeentehuis ontvangen.

Echtpaar Degryse-Vermeir

Ook al op zaterdag 1 april vierden de echtgenoten Daniël Degryse (°Hooglede) en Magda Vermeir
(°Vilvoorde) hun gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 17 december 1966 in Vorst. Daniël startte
als bediende bij de ASLK bij de hoofdzetel, en eindigde als kantoorhouder in Sint-Stevens-Woluwe. Magda
werkte 35 jaar voor de BRT-administratie. Ze hebben drie dochters en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Heyvaert-Van Walleghem

Zelfs een derde gouden bruiloft op zaterdag 1 april: het echtpaar Wilfried Heyvaert (°Lebbeke) en Christiane
Van Walleghem (°Tielt), die huwden op 31 oktober 1966 in Pittem. Wilfried maakt carrière in het leger: van
Leopoldsburg, alover o.a. Duitsland, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Zweden tot zijn laatste standplaats als
adviseur-kolonel bij de Belgische ambassade van de UNO in New York. Christiane werkte 26 jaar voor het
speelgoed- en kantoorbedrijf Kempenland in Leopoldsburg. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Esmée Herweyers

Philiep Louage en Marleen
Maeckelberghe, beiden uit
Oostduinkerke (1 april)

Veurne, 4 maart
dochter van Nick en Iris Vollon uit
Koksijde

OVERLIJDENS

Éden Wargé Ocula

Christian Lefebvre – 72 j.

Veurne, 5 maart
dochter van Jerôme en Bettina
Wargé-Ocula uit Koksijde

†Koksijde, 4 maart
echtgenoot van Liliane Defrance

Marielynn Cornette

Namen, 12 maart
echtgenoot van Martine Lepage

Veurne, 12 maart
dochter van Christoph en Kelly
Tyvaert uit Oostduinkerke

Chanel Smeesters

Oostende, 13 maart
dochter van Nicolaï en Axelle
Christiaens uit Oostduinkerke

Estelle De Coene Druwé

André Reiter – 61 j.

Pieter Staessens – 83 j.

†Veurne, 11 maart
echtgenoot van Denise Kestens

Marcel Coulier – 80 j.

†Koksijde, 12 maart
echtgenoot van Jeannine
Vanherweghe

Veurne, 24 maart
dochter van Maxim en Jasmien De
Coene-Druwé uit Koksijde

Lucie Penne – 84 j.

HUWELIJKEN

†Koksijde, 11 maart
echtgenoot van Marie Louise Renard

Dirk Soenen en Evelyne
Vandenberghe, beiden uit

Ginette Stubbe – 81 j.

Koksijde (17 maart)

Philippe Varrewaere en
Véronique Zwertvagher, beiden
uit Koksijde (25 maart)

Philippe Braem en Supichaya
Totaphao, beiden uit Koksijde
(1 april)

†Koksijde, 10 maart

Maurice Rinkin – 92 j.

†Koksijde, 8 maart

Cecile De Bruyne – 77 j.
†Koksijde, 21 maart

René Nowé – 87 j.

†Veurne, 16 maart
echtgenoot van Margareta Goens

Guy Pagna – 67 j.

†Koksijde, 16 maart
weduwnaar van Josiane Jacques

Willy Wittevrongel – 76 j.

†Veurne, 18 maart
echtgenoot van Jeanne Amerijckx

Cyriel De Winne - 88 j.

†Veurne, 22 maart
weduwnaar van Cyrilla Hendrickx

Gilbert Hellin - 63 j.

†Villers-la-Ville, 29 maart

Marijke Moens - 58 j.

†Brugge, 29 maart
weduwe van Jean Marie Decloedt

Derek Tyler - 95 j.

†Veurne, 30 maart
echtgenoot van Josine Juliens

Marie Desmet - 96 j.

† Bulskamp, 1 april
weduwe van Marcel Meersseman

Eddy Bracke - 65 j.

†Oostende, 3 april
echtgenoot van Nadine Strobbe

Eddy Hoedt - 69 j.

†Koksijde, 3 april
echtgenoot van Marie Louise Seghers

Nadine Duyck - 68 j.
†Koksijde, 10 april

Simonne Tonglet - 95 j.
†Koksijde, 8 april
weduwe van Roger Lecot
Paula Peeters - 88 j.
†Koksijde, 23 januari
Lya Houvenaeghel - 86 j.

†Spanje,23 januari
echtgenote van Emiel Van Ranst

Koksijdenaar Tom Vermeir brengt hedendaagse ode

CHET – getormenteerd talent
Met zijn Compagnie Cecilia brengt Tom Vermeir, afkomstig uit Koksijde, op
vrijdag 12 mei om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde een ode aan zijn muzikale
held Chet Baker, de zoetgevooisde zanger die zong zoals hij trompet
speelde. Maar Baker was ook de gevallen engel die nooit zijn duivels
heeft kunnen bedwingen. Samen met drie muzikanten (van o.a. A Brand
en Vive la Fête) blikt Tom Vermeir naar de intensiteit van het leven.
Chet Baker was een Amerikaans jazztrompettist en –zanger. Naast z’n
uitzonderlijk talent staat hij door z’n overmatig druggebruik, vroege dood,
en charismatische uitstraling ook bekend als "mooie jongen met wie het
verkeerd afliep". In de nacht van 12 op 13 mei 1988 viel hij, waarschijnlijk
onder invloed van drugs, uit een raam van z’n hotel in Amsterdam. Hij
overleefde zijn val niet.
Een sterke Tom Vermeir brengt een hedendaags eerbetoon aan Chet.
Geen concert, geen theatervoorstelling maar een mix van beide met een
knipoog naar het heden.
“Naarmate de voorstelling vordert, slagen Vermeir en de muzikanten erin
de verwarring en de radeloosheid die door Chets hoofd malen intenser
te maken. Het stuk wint aan poëtische kracht. De voorstelling zuigt je mee. Met een pakkende versie van de
Italiaanse klassieker
Volare zet Chet zijn eeuwige vlucht in. (bron: De Standaard)
Tickets 16 euro / <26 j. 13 euro / bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Slechts 10 dwergenmoppen. Beloofd!

William Boeva neemt herstart
William Boeva is een dwerg. En hij maakt dwergenmoppen. Dat
is zowat de perceptie van het grote publiek. Met z’n nieuwe
show Reset wil Boeva daar komaf mee maken. Te zien in c.c.
CasinoKoksijde op vrijdag 5 mei, 20 u.
“Boeva transformeert de niet altijd rooskleurige realiteit van
zijn bestaan in een warm, grappig betoog, met een zak vol
topgrappen en genoeg scherpe kantjes om de rock ’n roll van
zijn leren vest te rechtvaardigen.” (bron: De Standaard)
Tickets 14 euro / <26 j. 11 euro / bestellen via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Project Iedereen danser
Met het project Iedereen danser wilde Achthoek jong en oud(er)
aanzetten om via de taal van de dans een verhaal te vertellen.
Tijdens de paasvakantie vonden daarom in Koksijde, Veurne en
Diksmuide workshops plaats. Na een week intensief samenwerken
toonden de deelnemers op zaterdag 8 april in Jonkershove
(Houthulst) hun danskunsten aan het publiek. Op de foto de
deelnemers aan de workshop in Koksijde: Lut Van Malderen, Brigitte
De Cock, Claire Dezitter, Josette Van Hooydonck, Bernadette Meeus,
Charlotte Bauters, Daan Demeulemeester, Elisa Maet, Mikke Minne,
Manon Lequeux, Nina De Breucker, Amina Mortier en Vital Dawyndt.
Hun coach was Sarah Bostoen. Filmmaakster Lisa Tahon was er ook,
en regisseerde het hele dansproces. Op zaterdag 29 april (Dag van
de dans) wordt Iedereen Danser – The Making of om 20 u. in het
gemeentehuis van de Panne vertoond. Info: iedereendanser.be

Agenda MEI
Gegroepeerde activiteiten
-

Bibliotheek, bl. 9
Duinenhuis, bl. 24
Week van de Zee, bl. 25
Jeugddienst, bl. 26-27
Sportdienst, bl. 29

Doorlopende activiteiten

Tot 15 augustus wandelzoektocht (6 km),
deelname formulieren (4 euro) in de
toerismekantoren van Koksijde en Veurne

Openbare markt
- Elke dinsdag van 7 tot 13 u. op de Zeedijk in
Oostduinkerke
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad

* 19 u., Veurne, Auditorium StAPwest (Noordstraat)
Gala.nt - Laatstejaars op de planken, toegang 5 euro, leerlingen
StAPwest gratis op vertoon van academiepasje

Maandag 1 mei
* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutl.)
Geleide wandeling in de Noordduinen: bloeiende meidoorn en
heilzame lentekruiden

Woensdag 3 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film Frantz (FR, 2016, 113 min.), de pijn van de achterblijvers in een
oorlog, met Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner e.a.,
toegang 5 euro, info: www.casinokoksijde.be

Vrijdag 5 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor: William Boeva, the biggest man in comedy, maakt komaf
met dwergengrappen, zie bl. 36

Zaterdag 6 mei

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie juni op uiterlijk
dinsdag 2 mei 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.
Zaterdag 29 april
* 8.15-18 u., Oostduinkerke, parking Sint-Niklaaskerk
Vijfde veldtocht naar sites van WO I (met de bus): Poperinge
(Lijssenthoek Cemetery, Talbot House, dodencellen, executiepalen)
en ontstaan van de Frontbeweging (Alveringem), leden 56 euro,
niet-leden 61 euro.
Info : vvbbachtendekupe@icloud.com of 0477 35 36 12

* 10 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Vogels op de Hoge Blekker,
info www.iwva.be/bezoekers
* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 19-20 u., c.c. CasinoKoksijde
Gala.nt danst (laatstejaars dans StAPwest op de planken),
voorstelling door de leerlingen Hogere Graad Dans en muzikaal
intermezzo (variaties op Carmen van G. Bizet) met Cindy Schrijvers
(dwarsfluit), Eva Debruyne (hobo), Stephanie Maertens (piano) en
Luc Note (klarinet), toegang 5 euro, leerlingen StAPwest gratis op
vertoon van academiepasje.
Oproep aan de allerjongsten om de grotere meisjes aan het werk
te zien. Tickets 058 53 29 99.
* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel KWEST#3/Het Geld door Nele Van Den Broeck

Zondag 7 mei

* Koksijde, Theaterplein
Fiesta Brasil – soccer event

* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutl.)
Medicinale plantenwandeling in de Noordduinen

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide kruidenwandeling voor kinderen met leuk spel rond
kruiden en bessen, info www.iwva.be/bezoekers

* 15-19 u., Koksijde-Bad, G. Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

* 18.15 u., Koksijde, Casinoplein
Met de bus naar het concertgebouw in Brugge voor
dansspektakel Ballet van Vlaanderen, Sidi Larbi Cherkaoui en
Janah Bokaer

Dinsdag 9 mei

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Theater Lacrima door Tom Vermeir

Zondag 30 april
* 10 u., Koksijde-Dorp, Hoge Blekker/Panoramalaan
Wandeling Hoge Blekker, met focus op fauna en flora
* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden van muzikant Glenn Degeselle
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek

* 15 u., Koksijde, Sociaal Huis (Ter Duinenlaan)
Officiële inwandeling van de zitbankenroute, daarna receptie,
info Sociaal Huis, 058 53 43 10

Woensdag 10 mei
* 14 u., Oostdk., Witte Burg
Dansnamiddag met zanger-accordeonist Johnny Clarysse,
toegang 5 euro (koffie en gebak incl.), niet-leden 8 euro,
org. Vl@s Odk, freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film A Quiet Passion (GB-BE, 2016,125 min.), kluizenaarsleven
van de 19de eeuwse Amerikaanse dichteres Emily Dickinson, met
Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan Duff e.a., toegang 5 euro,
info www.casinokoksijde.be

Donderdag 11 mei

Vrijdag 19 mei

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be

* 20 u., Oostduinkerke, Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2)
Causerie door Luckas Vander Taelen (ex-Groen-parlementair)
De mislukking van de multiculturaliteit in Brussel,
info en org. vvbbachtendekupe@icloud.be

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag met Jan Nagels over het aanbod aan residentiële
ouderenzorg in Koksijde, zie bl. 16

Vrijdag 12 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Muziektheater: Compagnie Cecilia met Tom Vermeir brengt
CHET-getormenteerd talent, zie bl. 36

Zaterdag 20 mei
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Een detoxkuur met voorjaarskruiden,
info www.iwva.be/bezoekers
* Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Comdeyshow.be: Nicholas - Echt

Zaterdag 13 mei

Zondag 21 mei

* 8.30 u. Koksijde-Bad, strand, rechts Horloge
Garnaalkruiersdemonstratie ‘De Gernoarkruwers’ + initiatie

* 15-19 u., Koksijde-Bad, G. Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Professionale opname van het Koksijde-lied, zie bl. 13

Woensdag 24 mei

* 14.30 u., Koksijde-Bad, strand (rechts Horloge)
Demo garnaalkruien te voet + initiatie met de Gernoarkruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Op zoek naar pareltjes in de duinen,
info www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Seizoensvoorstelling 2017-2018, ontdek al het moois wat het
cultuurcentrum volgend seizoen te bieden heeft, gratis toegang,
info www.casinokoksijde.be

Donderdag 25 mei

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Viering 10 jaar vzw Vleugels van Hoop met optreden van zanger
Jean Bosco Safari, zie bl. 13

* 7 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Vogelsymfonie, info www.iwva.be/bezoekers

Zondag 14 mei

* 10.30 u., Koksijde-Bad
Optreden Show- en Drumkorps El Fuerte Koksijde

* 11 u., Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: Sint-George Quintet speelt British Legends,
concert rond 4 Briste componisten beïnvloed door de Groote
Oorlog, toegang 12 euro, 6 euro <26 j., info www.casinokoksijde.be
* 15-19 u., Koksijde-Bad, G. Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

Dinsdag 16 mei
* 14-16 u., Oostduinkerke-Bad, Rozenkrans,
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 17

Woensdag 17 mei
* 19 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Workshop vegetarische keuken: vegetarisch broodbeleg maken,
inschrijven tot 10 mei 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Film I, Daniel Blake (GB-FR, 2016, 100 min.), topfilm van Ken Loach,
winnaar Gouden Palm Cannes 2016, met Dave John, Hayley
Squires e.a., toegang 5 euro, info www.casinokoksijde.be

Donderdag 18 mei
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing De toekomst van de ouderenzorg door prof. dr. Dominique
Verthé (VUB), toegang (koffie incl.) 5 euro, leden 3 euro,
info, marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98,
org. UPV-Westkust en Vermeylenfonds K-Odk

* 15 u., Oostduinkerke, centrum
Optreden Show- en Drumkorps El Fuerte Koksijde

Zaterdag 27 mei
* 10 u., Oostduinkerke, Witte Burg, Tepelhoornstraat
6de Vossenjacht-zoektocht voor ruiters en menners, nieuw
en tweedehandsbeurs, mega barbecue en maxi groentafel
(reservatie), info en org. www.vossenjacht-terduinen.be en
www.paard-ruiter-tweedehandsbeurs.be
* 15 u., Koksijde-Dorp, sportpark
Start 4de Levensloop ten voordele van de Stichting tegen kanker,
zie bl. 19
* 15 u., Koksijde, Sint-Pieterskerk
Rondleiding op het kerkhof met diensthoofd Groen Ides Leys,
zie bl. 12
* 19.30-22.45 u., Wulpen, kanaal,
29ste kermiswedstrijd in het peuren,
inschrijven (3 euro) van 18 tot 19 u

Zondag 28 mei
* Koksijde-Dorp, sportpark
4de Levensloop ten voordele van de Stichting tegen kanker,
zie bl. 19
* 9 u., Oostduinkerke, Witte Burg, Tepelhoornstraat
Westkust Extreme Cowboy Race / om 14 u., American Country
met Ricky Travers, info zie zat. 27 mei
* 15-19 u., Koksijde-Bad, G. Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

Dinsdag 30 mei

TENTOONSTELLINGEN

* 14-16 u., Koksijde, zaal De Brug (Ter Duinenlaan 34)
Infonamiddag met Griet Ballieu en Carine Desaever over Hoe
opname in een woonzorgcentrum voorbereiden?, zie bl. 17

* Keramiek van Severine Demaere (Oostrozebeke)
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)
* Schilderijen van Denis De Mot en beeldhouwwerken van
Karin van Ommeren
Tot 28 mei in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere (Polderstraat
76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be

Woensdag 31 mei
* 14-17 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
De goede-manierenshow van en door Brigitte Balfoort,
org. project Samen Zorgen van het Sociaal Huis, zie bl. 17

* LIFE+ FLANDRE-project: natuurrijkdom van de
grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en
Westende
Tot 18 juni in het Bezoekerscentrum IWVA, Doornpanne 1 in
Koksijde

* 14 u., Oostduinkerke, Geryllaan
Rondleiding op het kerkhof met coördinator Groen Klaas
Hinderyckx, zie bl. 12

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Tot 30 juli in het Delvauxmuseum (Sint-Idesbald), gratis toegang
voor Koksijdenaars, www.delvauxmuseum.com

Donderdag 1 juni
* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje,
Bloedinzameling door het Rode Kruis

* De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

Vrijdag 2 juni
* 14 u., Wulpen, kerkhof
Rondleiding op het kerkhof met teamverantwoordelijke Hans
Meyfroodt, zie bl. 12

CasinoKoksijde: regeling tickets
en nieuwe openingsuren

Zaterdag 3 juni

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde is verhuisd
van de dienst Toerisme naar het cultuurcentrum.
Voortaan dienen tickets weer geregeld aan de balie in
het cultuurcentrum zelf.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van
14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van
10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie ook altijd open één
uur vóór aanvang van een voorstelling.

* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk
* 16 u., Wulpen
Start van de wielerwedstrijd Grote prijs Marcel Vanhoucke in het
kader van het Criterium van de Westhoek, inschrijving vanaf 14 u. in
d'Oede Pastorie

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino 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

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

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

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be
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WOENSDAG 24 MEI / 20.00 UUR
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De brochure 17/18 is beschikbaar vanaf eind mei.
Abonnementen kan je reserveren vanaf dinsdag 6 juni.
Losse tickets vanaf woensdag 14 juni.

CASINOPLEIN 10/11 / 8670 KOKSIJDE
CULTUURCENTRUM@KOKSIJDE.BE
VOLG ONS VIA  &

