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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

Getijden mei
dag
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hoogwater

laagwater

02.29 en 14.54
03.09 en 15.35
03.49 en 16.14
04.27 en 16.49
05.03 en 17.22
05.38 en 17.55
06.21 en 18.48
07.34 en 20.13
08.51 en 21.25
09.59 en 22.28
10.58 en 23.19
11.46
00.03 en 12.27
00.43 en 13.07
01.22 en 13.46
02.03 en 14.27
02.44 en 15.08
03.27 en 15.52
04.13 en 16.38
05.02 en 17.30
06.02 en 18.38
07.17 en 19.54
08.32 en 21.05
09.45 en 22.14
10.55 en 23.16
11.53
00.08 en 12.41
00.53 en 13.22
01.34 en 14.01
02.14 en 14.40
02.53 en 15.18

09.23 en 21.39
10.01 en 22.16
10.37 en 22.52
11.11 en 23.24
11.41 en 23.54
12.11
00.31 en 12.56
01.49 en 14.18
03.01 en 15.25
04.04 en 16.26
05.06 en 17.30
06.05 en 18.27
06.55 en 19.14
07.38 en 19.57
08.20 en 20.40
09.03 en 21.23
09.46 en 22.06
10.29 en 22.50
11.14 en 23.37
12.02
00:28 en 12:55
01.27 en 13.56
02.31 en 15.01
03.40 en 16.16
05.01 en 17.45
06.10 en 18.41
07.01 en 19.25
07.44 en 20.05
08.24 en 20.43
09.02 en 21.21
09.39 en 21.56

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2018) 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 2018”

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.
’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je
eigen huisarts contacteren.
• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.
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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Gemeentemonitor
Onze gemeente scoort sterk in
de gemeentemonitor, het jaarlijks
terugkerend onderzoek van
het Agentschap Binnenlands
Bestuur en Statistiek Vlaanderen.
Zo is Koksijde de meest veilige
fietsgemeente.

7
Week van de
begraafplaatsen
Op het kerkhof van Koksijde
en op de begraafplaats van
Oostduinkerke vindt er een
interactieve en educatieve
fotozoektocht plaats voor het hele
gezin.

11
de Jeftjes
Vroeger kenden we de Jeftjes als
Jong El Fuerte en daarvoor nog als
El Fuerte Kids. Een kennismaking
met verantwoordelijke Pino Paci.
“Momenteel hebben we 65 leden,
waaronder vijftig muzikanten.”

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Nieuwe elektrische laadpalen

9

Cultuur en erfgoed
Bunkerdag

11

Cabin Art

11

Welzijn

15
Levensloop
De vijfde editie van Levensloop staat
voor de deur. Afspraak op zaterdag
26 mei en zondag 27 mei op het
sportpark in Koksijde-Dorp voor
opnieuw een intense tweedaagse.

Veerkracht voor mantelzorgers

12

Milieu
Activiteiten in het Duinenhuis

14

Jeugd

15

Sport

17

Proficiat aan onze jubilarissen 19-20
Burgerlijke stand

21

De voorbije maand

27

in woord en beeld

22-24

Podium en evenementen

25-31

Snippers uit de raad van 26 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 inbegrepen, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Aankoop kunstwerk – De raad ging eenparig akkoord om het bronzen kunstwerk
Vogelvrij (2017) van Margrit van Nuffel aan te kopen. Het bronzen beeld is levensecht
(ca. 183 cm. hoog) en weegt ruim 250 kg. De prijs voor dit unieke stuk bedraagt 18.550 euro.

Tennisterrein Flanders Ladies Trophy – Voor de organisatie van de Flanders Ladies Trophy en de Ricoh
Men’s Trophy wordt een tijdelijk tennisterrein aangelegd in de evenementenput voor het gemeentehuis.
De basisopdracht betreft de editie van augustus 2018. Er wordt mogelijkheid voorzien om een
verlengingsopdracht toe te passen voor de drie daaropvolgende edities. Raming (basis en drie eventuele
verlengingen) van 100.000 euro werd eenparig goedgekeurd.
Koksijde-Dorp: wegenis- en
rioleringswerken De plannen voor
de herinrichting van de dorpskern
in Koksijde-Dorp werden unaniem
goedgekeurd door de gemeenteraad:
aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en renovatie van
de wegenis in het L. Hegerplein, de
Noordstraat en de Zeelaan in KoksijdeDorp. Raming: 1.802.015,54 euro.
Binnenkort volgt de aanbesteding. Eens
de aannemer bekend is, volgt nog een
infovergadering met praktische info.
Start uitvoering: najaar 2018.
Aankoop woning – Eenparig akkoord
over de aankoop van de woning Dorpsstraat 3 in Oostduinkerke. De kostprijs is 200.000 euro. De aankoop
kadert in de uitvoering van het masterplan in Oostduinkerke-Dorp. De woning is de voorlaatste waarvan de
gemeente nog geen eigenaar was.

Vraag je kids-ID tijdig aan
De zomervakantie is in aantocht en dat is voor velen het ideale moment om met de kinderen naar het
buitenland te trekken. In dat geval hebben de kinderen wel een kids-ID nodig.
Een kids-ID is van
toepassing vanaf de
geboorte t.e.m. de
leeftijd van 12 jaar.
De kostprijs bedraagt
6,40 euro en de kaart
is drie jaar geldig. De
kinderidentiteitskaart
vraag je als ouder
of voogd aan op de
dienst Burgerzaken.
Uiteraard moet het kind
ook zelf aanwezig zijn,
in het bezit van een
recente pasfoto.
Er geldt een
leveringstermijn van drie
weken. Anders moet de
dure spoedprocedure
worden aangevraagd
(tot 127,40 euro).

De burgemeester aan het woord
Vanaf mei staat alles in bloei. De vogels fluiten, de dagen duren opnieuw langer en de natuur komt terug
tot leven. Ideaal weer dus om de fiets van onder het stof te halen. Volgens de meest recente cijfers van de
Vlaamse gemeentemonitor is onze gemeente alvast de geknipte locatie voor een fietstocht.
T-d: “Burgemeester, de gemeente
Koksijde scoort zeer goed in de
gemeentemonitor. Dat doet plezier?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Ja, daar mogen we trots op zijn.
Ook in vergelijking met de andere
kustgemeenten doen we het uitstekend.
De voorbije jaren leverden we veel
inspanningen. We kunnen ook telkens
terugvallen op klantvriendelijke
medewerkers, zowel bij de gemeente als
het Sociaal Huis. Als de burger tevreden
is, dan ben ik dat natuurlijk ook.”
(Zie bl. 7)
T-d: “Onze gemeente beschikt zelfs
over de meest veilige fietspaden van
Vlaanderen?”
Burgemeester: “We zetten al sinds
jaren in op de fietsveiligheid van onze
inwoners en hun (klein)kinderen.
Dat blijven we doen. Zo komen er
binnenkort ook veilige fietspaden in
de Albert I-laan en de Kinderlaan. Als
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We blijven inzetten op fietsveiligheid.”
er wegenwerken worden uitgevoerd,
houden we meer dan ooit rekening
werk gemaakt van een kwalitatief hoogstaand en
met de zwakke weggebruiker. Er is
evenwichtig programma. Meer mag ik nog niet
trouwens sinds kort ook een nieuwe fietsstraat in
verklappen! 2018 zal alleszins een cultureel jaar zijn.
onze gemeente: de Karthuizerstraat in Oostduinkerke.
In maart waren er al de openingen van de triënnales
Voor de Doornpannestraat en een stuk van de
Beaufort en Getij-Dingen. Eind deze maand begint de
Guldenzandstraat geldt dat al sinds vorig jaar.”
tiende editie van Cabin Art. De kunstige cabines op
(Zie bl. 9)
de Zeedijk van Sint-Idesbald oogsten altijd veel lof en
behoren inmiddels tot de lokale identiteit.”
T-d: “Hoe verlopen de werkzaamheden aan de
Zeedijk?”
T-d: “Op het einde van mei is er opnieuw Levensloop.”
Burgemeester: “We zitten op schema. Tijdens
Burgemeester: “Ja, op zaterdag 26 en zondag 27
de tweede week van de paasvakantie waren
mei, op het sportpark in Koksijde-Dorp. De organisatie
er werkzaamheden ter hoogte van Ster der Zee
en hun vaste medewerkers zorgen opnieuw voor
en momenteel is men bezig aan de aanleg en
24 uur doorlopend actie en hopen zo opnieuw
nieuwe verharding van de wandeldijk. Ook de
mee een vuist te maken tegen de ziekte waar we
leuningen en trappen worden vernieuwd. Als de
allemaal al eens mee te maken kregen. De vorige
weersomstandigheden meezitten, voorzien we
vier edities brachten alles bij elkaar net geen 454.000
het einde van de werkzaamheden tegen het
euro samen. De zorg voor een goede gezondheid
zomerseizoen. Ook in Koksijde-Dorp volgt er vanaf
is de basis van alles. Daarom ben ik de volledige
eind dit jaar nog een herinrichting. Het gaat over het
organisatie, onder de begeesterende leiding van
Hegerplein, de Noordstraat en de Zeelaan. Er komt
Christel Vervenne, enorm dankbaar.” (Zie bl. 27)
nog een informatievergadering voor alle inwoners,
zoals we dat gedaan hebben bij de masterplannen
T-d: “Klinken op een goede gezondheid kan in één
in Oostduinkerke en van de reconversie van de
van de beachbars.”
luchtmachtbasis. Meer nieuws over Koksijde-Dorp
Burgemeester: “Dat klopt. Het is ondertussen al de
volgt dus nog.”
derde keer dat deze strandbars open zijn. Ook dit
jaar zullen er opnieuw drie zijn. Tijdens de voorbije
T-d: “Eind deze maand wordt het nieuwe programma
paasvakantie genoten sommige mensen al van een
van het c.c. CasinoKoksijde voorgesteld?”
glas op onze prachtige stranden. Het unieke is dat
Burgemeester: “Inderdaad, het seizoen 2018-2019 zal
elke bar een specifieke doelgroep bereikt. Daarnaast
opnieuw een voltreffer zijn. Iedereen is welkom op de
zijn er natuurlijk ook nog onze fantastische zeil- en
voorstelling op 23 mei, nadien is er tijd voor een glas.
surfclubs: Windekind, SYCOD en KYC.”
Ook voor volgende jaargang heeft het casinoteam

Beste lezer,
In het nummer van april namen we afscheid van hoofdredacteur Jan Huyghe. In dit nummer verwelkomen
we dan ook passend onze nieuwe hoofdredacteur Dries Dawyndt (30).
Dries groeide op in Koksijde en woont hier
nog steeds. Hij behaalde een bachelor in de
Journalistiek en een master in de Nationale
en Lokale Politiek. Sinds 2013 is hij werkzaam
aan het gemeentebestuur. Eerst als
onthaalmedewerker in het Abdijmuseum Ten
Duinen en daarna als cultuurmedewerker
(o.a. organisatie van tentoonstellingen).
Dries heeft ervaring als journalist bij o.a. de
Krant van West-Vlaanderen (algemeen
lokaal nieuws en als volger van KVV Coxyde).
Vanaf vandaag komt hij dus maandelijks bij
u in de bus!
Vanwege de redactieraad

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Inschrijving van EU-(niet-Belgen) en
NIET-EU-onderdanen op kiezerslijsten
De niet-Belgische onderdanen van een lidstaat van de EU(1)
kunnen een schriftelijke aanvraag doen voor inschrijving op
de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober. Hetzelfde geldt voor mensen van buiten de EU die
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Koksijde.
De aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2018 ingediend
worden bij de dienst Burgerzaken. Wie al kiezer was bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 en 2012 wordt
vanzelf opgenomen op de kiezerslijst voor oktober 2018. Dat
geldt ook voor degenen die pas later een aanvraag voor
inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend, op voorwaarde dat ze nog aan alle voorwaarden voldoen
en nog geen schriftelijke afstand hebben gedaan van hun hoedanigheid als kiezer.
Om ingeschreven te zijn, en dus om te mogen stemmen, moet de aanvrager:
* Voor EU-onderdanen – niet-Belgen: op 1 augustus 2018 beschikken over de nationaliteit van een lidstaat
van de EU buiten België.
* Voor de niet-EU-onderdanen: op het ogenblik van de aanvraag vijf jaar onafgebroken hoofdverblijf in
België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf, en zich er schriftelijk toe verbinden om de Belgische
grondwet en wetten, en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden na te leven.
* Voor EU- en niet-EU-onderdanen: op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
(bevolkings- of vreemdelingenregister) / 18 jaar zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten op
14 oktober 2018
Info: www.vlaanderenkiest.be en www.elections.fgov/be
(1) De huidige 28 EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden

Koksijde behaalt goed rapport
in gemeentemonitor
Onze gemeente scoort sterk in de gemeentemonitor, het jaarlijks terugkerend
onderzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen.
Zo geeft 95 procent van de bevolking aan graag te wonen in Koksijde.
Koksijde scoort ver boven het Vlaams gemiddelde. Onze gemeente doorstaat ook met glans de vergelijking
met de andere kustgemeenten. 84 procent is tevreden over de gemeente en 83 procent is zelfs trots om van
hier te zijn. Inwoners willen dat graag zo houden, want 85 procent heeft geen intentie om te verhuizen in de
komende vijf jaar. Het onderzoek van de Vlaamse overheid behandelde heel wat beleidsdomeinen. Globaal
behaalt Koksijde duidelijk een betere score dan het Vlaams gemiddelde.
Veiligste fietsgemeente
Op gebied van fietsveiligheid is onze gemeente zelfs de koploper in Vlaanderen. Niemand doet beter. 83
procent vindt het veilig om te fietsen in Koksijde en 81 procent vindt de fietspaden in goede staat. Ook de
tevredenheid over de conditie van de voetpaden ligt hier met 73 procent ruim boven het gemiddelde in
Vlaanderen. Koksijde is volgens het onderzoek ook een groene gemeente: maar liefst 89 procent van de
inwoners vindt dat er voldoende groen is.
Het volledige rapport staat te lezen op: www.koksijde.be/gemeentemonitor.
Enkele topscores:
NATUUR EN MILIEU
92% is tevreden over de
huisvuilvoorzieningen
89% zegt dat er voldoende groen in de
buurt is
87% geeft aan tevreden te zijn over de
natuur- en groenvoorzieningen

MOBILITEIT
83% vindt het veilig om te fietsen in Koksijde
81% vindt de fietspaden in goede staat

CULTUUR EN VRIJE TIJD
94% is tevreden over de recreatievoorzieningen
91% is tevreden over de sportvoorzieningen
88% is tevreden over de culturele voorzieningen

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
91% vindt dat er voldoende
activiteiten zijn voor ouderen
85% vindt dat er voldoende
speelvoorzieningen zijn voor
kinderen tot 12 jaar

HORECA EN WINKELEN
94% is tevreden over het aanbod van
restaurants en eetcafés
88% vindt dat er voldoende winkels
zijn in de buurt voor dagelijkse
boodschappen
83% is tevreden over de shopping- en
winkelvoorzieningen

OVERHEID EN DIENSTVERLENING
92% is tevreden over de loketvoorzieningen
91% voelt zich voldoende geïnformeerd over de activiteiten
86% is tevreden over de algemene dienstverlening
82% is tevreden over de digitale dienstverlening

ZORG EN GEZONDHEID
90% is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen
86% is tevreden over de ouderenvoorzieningen
83% vindt dat er voldoende aanbod aan kinderopvang is

ONDERWIJS EN VORMING
94% vindt dat er voldoende aanbod is aan
kleuter- en lager onderwijs
91% is tevreden over de onderwijsvoorzieningen

SAMENLEVING
93% geeft aan zich nooit of
zelden onveilig te voelen
82% van de inwoners vindt het
aangenaam om in hun
buurt met mensen te praten

BE-Alert verwittigt je bij noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie in onze gemeente willen we je graag snel verwittigen. Daarom kan
onze gemeente gebruik maken van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de
hoogte brengt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht
uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de
nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).
Registreer je
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de minister
van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel
belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers
registreren. Je woont in Koksijde en werkt in Gent? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht uitgestuurd worden op basis van locatie. Iedereen die
fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd
worden als je een dagje in de Ardennen bent, of een uitstap maakt.
Inschrijven is gratis en eenvoudig via www.be-alert.be.

Concessie brouwinstallatie en
brouwerij met gelagzaal Ten Bogaerde
Het gemeentebestuur maakt volgende onderhandelingsprocedure (zonder openingszitting – tweede
oproep) bekend: concessie voor de oprichting van een
brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met
gelagzaal Ten Bogaerde.
De inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend
gezonden te worden (datum poststempel geldt als
bewijs) of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de dienst
Secretarie, op uiterlijk 14 mei 2018 onder dubbel en
gesloten omslag. De binnenomslag draagt de vermelding
“Concessie voor de oprichting van een brouwinstallatie
en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal in de
voormalige varkensstallen Ten Bogaerde”.
De inschrijving richten aan: college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde, volgens
de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek is te verkrijgen op de dienst Secretarie, via info@koksijde.be of www.koksijde.be/concessies
(058 53 30 33).

Unieke Stadsprojecten (USP) op Focus: Symbiose jong en

minder jong in Koksijde in de kijker

Tijdens de maanden september en oktober zijn er geen Trefpunt-afleveringen voorzien
wegens de sperperiode voor de verkiezingen. Daarom biedt Focus-WTV ons in mei
een alternatief programma aan, nl. over de Unieke Stadsprojecten (USP). Hierin kunnen gemeenten projecten of realisaties in de kijker zetten waar ze bijzonder trots op
zijn. De uitzendingen over Koksijde zijn voorzien op 7, 8, 9 en 10 mei 2018. Invalshoek
voor onze gemeente is de samenhang tussen oud en jong. Wat wordt in onze gemeente allemaal gedaan voor
de jeugd en wat voor senioren? Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via www.focus-wtv.be/usp.

Werken aan de gemeente?

Ons gemeentebestuur plant enkele selectieprocedures. Voor meer info kan je terecht op
www.koksijde.be/vacatures of via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.
Schrijf in op de nieuwsbrief (www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk)
van alle vacatures om op de hoogte te blijven.

Karthuizerstraat: tweede fietsstraat
Sinds kort is de Karthuizerstraat een fietsstraat. Om het voor de fietsers
aangenamer en veiliger te maken, besliste de gemeenteraad om deze
straat om te vormen tot fietsstraat. In de Doornpannestraat en een stuk
van de Guldenzandstraat is dat al een tijdje het geval.
In een fietsstraat mag de auto de fietsers niet voorbijsteken, de maximale
snelheid is 30 km. per uur en de fietser mag de helft van de rijweg
innemen.

Nieuwe elektrische
laadpalen

In onze gemeente zijn er al elektrische oplaadpunten
voor auto’s in de Westendestraat en in de ondergrondse
garage Centrum (Kursaallaan). De twee meest recente
oplaadpunten bevinden zich op het Fabiolaplein in
Oostduinkerke-Bad en op het Lucionplein in Sint-Idesbald.
Per laadpaal zijn er twee parkeerplaatsen. Je kan er dus
je voertuig opladen, mits het nemen van een regulier
parkeerticket.
Opladen kan met een universele laadkaart, te verkrijgen bij
je garagehouder.

Gooi grachten niet zomaar dicht
Steeds meer grachten worden zomaar gedempt. Niet iedereen staat er voldoende bij stil, maar zoiets kan
ernstige gevolgen hebben voor de naburige percelen. Zomaar grachten dichtgooien is verboden.
Grachten spelen een cruciale rol in de berging en infiltratie van regenwater. Het dempen, inbuizen of
overwelven kan o.a. afvoerproblemen veroorzaken en verstoort het lokale waterbeheerstelsel.
Als het om technische redenen toch nodig is om een gracht (deels) te overwelven, is een
omgevingsvergunning vereist.
Onderhoudsplicht
Eigenaars moeten als een goede huisvader zorgen voor de gracht die op of langs hun eigendom loopt.
Concreet houdt dat in dat het water door geen enkel obstakel mag gehinderd worden. De diepte en de
oevers van de gracht moeten bij voorkeur jaarlijks gecheckt worden.
Wie moet de grachten onderhouden? Ofwel Westkustpolder, ofwel de gemeente, ofwel de privé-eigenaars.
Al naargelang het gaat om een ingeschreven of niet-ingeschreven
gracht, en ook afhankelijk van de ligging. Ter verduidelijking:
A. Niet-ingeschreven grachten
1. Openbaar domein
* Westkustpolder: ten zuiden van de zogeheten driftweg
(Vandammestraat – Houtsaegerlaan – Galloperstraat –
Koksijdesteenweg – Dorpsstraat – Nieuwpoortsteenweg)
* Gemeente: ten noorden van de driftweg
2. Privé-eigendom: eigenaars
B. Ingeschreven grachten
1. Openbaar en privé-domein
* Westkustpolder: ten zuiden van de driftweg (Vandammestraaat
– Houtsaegerlaan – Galloperstraat – Koksijdesteenweg –
Dorpsstraat – Nieuwpoortsteenweg)
* Gemeente: ten noorden van de driftweg
Info: dienst Stedenbouw, 058 53 34 38 of stedenbouw@koksijde.be

Workshop (toets)stress
bij jonge kinderen
Op vrijdag 11 mei om 13.30 u. geeft Pim Catry een
workshop over hoe ouders hun kinderen (vanaf
6 jaar) kunnen ondersteunen tijdens stressvolle
momenten, bijvoorbeeld tijdens de toetsen.
Mind- en heartfulness liggen aan de basis van
de toegepaste (wetenschappelijk onderbouwde)
methode. Kom met zoon- of dochterlief naar de
bib en ontdek de impact. Inschrijven aan de balie,
uitsluitend mogelijk voor leden van de bib. Plaatsen
zijn beperkt. Kostprijs: 5 euro. Identiteitskaart vereist.

Mei ’68: vijftig jaar later
Vijftig jaar geleden zette mei ’68 de wereld op stelten. Studentenprotest, revolutie en de Vietnam-oorlog
beheersten toen elke dag het nieuws. De bib brengt je terug in de tijd. Het boek 1968: ‘you say you want
a revolution': Parijs, Praag, My Lai, Chicago, Mexico, Amsterdam van Roel Janssen illustreert deze periode
perfect. Idem voor de film Après mai. Gelukkig was er ook muziek: de sixties zorgden voor een revolutie!

In Europese velden met Korneel De Rynck
Op donderdag 14 juni komt historicus en schrijver Korneel
De Rynck naar de bibliotheek. Hij vertelt over het Europese
strijdtoneel tijdens de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste
plaatsen komen aan bod en hij gaat dieper in op interessante
sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea in
verschillende landen.
Inschrijven in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be.
De lezing start om 19.30 u.
Kostprijs voor leden bedraagt 2 euro (niet-leden: 5 euro).

Bib-varia
* Workshop e-readers - In de bibliotheek van Koksijde is het mogelijk om gratis e-readers en e-boeken te
ontlenen. Op dinsdag 29 mei van 15 tot 16 u. en woensdag 30 mei van 10 tot 11 u. is er een workshop over
e-readers waar je kennis kan maken met de functies om het lezen aangenamer te maken. Inschrijven via
bibactiviteiten@koksijde.be
* Blind date met een boek – Op zoek naar een goed verhaal? Een selectie boeken is verpakt in bruin
papier en om toch een hint te geven over de inhoud van het boek staan de openingszin of enkele
trefwoorden weergegeven op de verpakking.
* Gesloten – De bibliotheek is gesloten op dinsdag 1, donderdag 10 en maandag 21 mei.

Vanaf 23 juni is het Kunstencentrum Ten Bogaerde opnieuw open!
Voor de derde keer landt er een selectie hedendaagse kunst vanuit het Frac Grand Large – Hauts-deFrance in Koksijde. Titel van deze tijdelijke expo is Only art can break your heart.
Noteer alvast deze data in de agenda:
* Kunst Smaakt: restaurant Mondieu pakt uit op donderdag 28 juni
* Night @ Ten Bogaerde: Gezinsnocturne met overnachting op zaterdag 7 juli
Volg ons op www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde en Facebook!

Week van de begraafplaatsen:

twee interactieve fotozoektochten voor het hele gezin

Koksijde beschikt over een rijk en gevarieerd
funerair erfgoed. Vandaar dus dat ook onze
gemeente deelneemt aan de Week van de
Begraafplaatsen. Op het kerkhof van Koksijde en
op de begraafplaats van Oostduinkerke is er een
interactieve en educatieve fotozoektocht. De gids
vertelt op kindermaat over de rijke symboliek van
de graven en de typische gebruiken die we kennen
om onze overledenen te herdenken.
* Kerkhof Koksijde (Kerkstraat) op zondag 27 mei,
om 10.30 u.– afspraak aan de ingang van de
Sint-Pieterskerk
* Begraafplaats Oostduinkerke (Geryllaan) op
zondag 3 juni, om 10.30 u. – afspraak aan de
ingang van de begraafplaats
* Voor gezinnen met kinderen in de lagere school.
* Inschrijven: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40

PRIMEUR! Ontdek vanaf 26 mei de gedigitaliseerde
funeraire erfgoedwandelingen via het begraafplaatsenloket: www.koksijde.be/begraafplaatsen.

Bunkerdag strijkt opnieuw neer in Koksijde
Op zondag 10 juni staat Bunkerdag op het programma. Dit uit Nederland overgewaaid initiatief
zorgt ervoor dat bunkers langs de kustlijn één dag opengesteld worden voor het publiek. Voor deze
tweede Vlaamse editie selecteerde Koksijde twee bunkers: één in de Karthuizerduinen en één in het
Hannecartbos.
De op de top gelegen bunker in de Karthuizerduinen
behoorde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot het
gelijknamige weerstandsnest. In het Hannecartbos
vind je een Franse radiotelegrafiepost uit de Eerste
Wereldoorlog.
* Wandelingen Karthuizerduinen om 10, 11.30, 14, 15,
16 en 17 u. (afspraak ingang duinen, Noordzeedreef)
* Wandelingen Hannecartbos om 10, 11.30,
14.30 en 16.30 u. (afspraak ingang Hannecartbos,
Noordzeedreef)
Inschrijven via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.
Info: www.raversyde.be

Cabin Art: de Abdij en de Zee
Het thema van de tiende editie van Cabin Art is de Abdij en de Zee. Het historische verhaal van de
middeleeuwse Duinenabdij van Koksijde inspireerde de kunstenaars. Dertig witte strandcabines langs
de Zeedijk in Sint-Idesbald worden daardoor precies teletijdcabines. De kunstwerken van Cabin Art zijn
vanaf 19 mei te bewonderen langs de Zeedijk van Sint-Idesbald. Informeer bij de dienst Toerisme naar het
deelnameformulier en kies de mooiste cabine. Info: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

Workshop: extra veerkracht voor mantelzorgers
Het mantelzorgcafé De Luisterschelp organiseert op maandag
7 mei van 14 tot 16.30 u. een workshop die mantelzorgers
kunnen helpen om hun veerkracht te verhogen. De sessie vindt
plaats in zaal De Brug in het Sociaal Huis Koksijde.
Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een
hulpbehoevend familielid of kennis lopen een groter risico om
terecht te komen in sociaal isolement of zelfs een depressie. Om
mantelzorgers te ondersteunen tijdens hun zorgtaak organiseert
het sociale innovatiebureau !DROPS – in samenwerking met het Sociaal Huis Koksijde – een interactieve
versterkingssessie voor mantelzorgers.
Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Koffienamiddagen voor senioren
De vorige koffienamiddagen waren een schot in de roos en daarom
blijft het Sociaal Huis hierop inzetten. De nadruk ligt nog steeds op het
leren kennen van buren.
* Oostduinkerke: woensdag 16 mei in de Rozenkrans (feestzaal school,
Albert I-laan 54)
* Koksijde-Dorp: vrijdag 25 mei in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20)
* Koksijde-Bad: woensdag 30 mei in de W. Elsschotzaal (boven de
bibliotheek)
Telkens van 14 tot 16 u. Toegang: 2 euro
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Uiteenzetting pijnbeleving door dr. Petra Maes
Petra Maes is specialiste pijntherapie en ze geeft op maandag 14 mei om 14 u. een uiteenzetting in
c.c. CasinoKoksijde over wat pijn met een mens kan doen.
Het is belangrijk dat een patiënt inzicht krijgt op de intensiteit en het soort pijn dat hij of zij ervaart. Vanaf
dan kan een arts starten met een gerichte behandeling. Dokter Maes is pijnarts in AZ West en gaat tijdens
deze uiteenzetting dieper in op de wetenschappelijke, medische en filosofische aspecten van pijnbeleving.
Wees tijdig aanwezig om zeker te zijn van een zitplaats (theaterzaal, c.c. CasinoKoksijde). Toegang: 2 euro
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42

EHBO-cursus voor senioren
De seniorenadviesraad (SAR) organiseert, i.s.m. het Rode Kruis, opnieuw een EHBO-cursus voor senioren
op vrijdag 4 mei van 9.30 tot 12 u. Locatie is zaal De Brug in het Sociaal Huis Koksijde.
Deze cursus behandelt twee thema’s: basisprincipes en -technieken EHBO (eerste hulp bij ongevallen) en
reanimatietechnieken (zoals het gebruik van een AED-toestel). Dankzij deze sessie weten deelnemers wat te
doen bij een ongeval of incident thuis of op locatie. Toegang: 2 euro. Graag vooraf inschrijven.
Info: www.sociaalhuiskoksijde.be, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10.

Wordt jouw straat of wijk geselecteerd voor
proefproject Warme Buur(t)?
Woon je in een straat met veel alleenstaande senioren, nieuwe inwoners of mensen die nood hebben aan
sociaal contact? Aarzel niet en neem contact op met het Sociaal Huis, het project Samen Zorgen zoekt een
straat of wijk om het concept Warme Buur(t) te lanceren.
Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19

IVVO zorgt voor compost van eigen kweek
De Intercommunale voor Vuilverwijdering Veurne en Ommeland (IVVO) verwerkt je groen-, fruit-, en
tuinafval tot waardevolle compost. Alle compost draagt het Vlaco-label (bodemverbeteraar) en is
verkrijgbaar op het recyclagepark van Veurne.
Het is ook mogelijk om compost in Koksijde thuis te laten leveren per
bigbag (ca. 700 kg.) voor 29 euro, excl. 15 euro waarborg.
In bulk
Wie de compost zelf wil ophalen, in bulk, kan terecht in het recyclagepark
in Veurne.
- 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en vullen
- 7 euro per aanhangwagen enkele as
- 14 euro per aanhangwagen dubbele as
- Actie 2 halen = 1 betalen: geldt enkel voor wie compost aankoopt in
bulk, niet voor topdressing
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.
Info, verkooppunt: recyclagepark, Albert I laan 36, Veurne, 057 23 08 80 –
info@ivvo.be
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)

Gemeentebestuur laat terreinen
uit jachtplannen uitkleuren
Veel terreinen zijn in het verleden verkeerdelijk
ingekleurd als jachtterrein en dat vaak zonder
medeweten van de huidige eigenaar. Dankzij de
nieuwe regelgeving is het sinds kort veel eenvoudiger
om deze gebieden in kaart te brengen en dus ook
aanpassingen te doen. Ook onze gemeente vroeg
het bestuur om enkele gemeentelijke percelen te
schrappen als jachtterrein: o.a. de terreinen nabij de
groendienst, het speelplein, het Milieupark in Koksijde
en de stationsomgeving.
Info: milieu@koksijde.be of 058 53 34 39

Milieu-varia
* Gebruik tuinnetten in plaats van pesticiden – Span tuinnetten als je op een milieuvriendelijke manier
wil komen tot een perfecte oogst. De gemeente subsidieert deze aankopen voor 30 procent (max. 30 euro
per kalenderjaar). Info, voorwaarden en aanvraagformulieren verkrijgbaar op de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling (milieu@koksijde.be, 058 53 34 39). Tip: span het net zo strak mogelijk en voorkom uitsluitend
fijnmazige netten om vogels en egels te ontzien. Meer info lees je op www.velt.be.
* Voorkom vogels tegen vensters: Rechtzetting – De stickers
van silhouetten van roofvogels die voorkomen dat vogels zich
te pletter vliegen, zijn te koop voor 1,50 euro en dus niet voor
50 euro – zo stond het verkeerdelijk in Tij-dingen april.
Info: milieu@koksijde.be, 058 53 34 39.
* Gesloten – Het Milieupark van Koksijde is gesloten op dinsdag 1 en
donderdag 10 mei.

Activiteiten in het Duinenhuis
(Gratis) Strand- en
duinenwandeling Zondag 29 april
om 10 u. O.l.v. gids
Marjan Janssens.
Inschrijven niet nodig.
Zorg voor aangepast
schoeisel. Start vlakbij
strand van Sint-André
(einde G. Scottlaan,
Oostduinkerke).

(Gratis) wandeling Lentekruiden
in de Noordduinen – Dinsdag
1 mei om 14 u. Jonge frisse
lentekruiden geven onze
dagelijkse kost meer kleur. O.l.v.
gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig.
Start ter hoogte van de Zuid-Abdijmolen,
J. Van Buggenhoutlaan Koksijde.

1000-soortendag – vrijdag 18 en zaterdag 19 mei
– Over de verscheidenheid van o.a. levensvormen
en ecosystemen op onze planeet. I.s.m. Natuurpunt
Westkust. Basiskennis is aanbevolen.
Info: www.natuurpuntwestkust.be.
Sterrenkijkmoment - Vrijdag 18 mei vanaf 21 u.
De sterrenwacht op het dak van het Duinenhuis is
bij helder weer elke derde vrijdag van de maand
open. De Sterrenjutters geven uitleg.
Info: www.desterrenjutters.be.
Ochtendwandeling met ontbijt – Zaterdag
19 mei om 6u. Ontdekkingstocht door de
Schipgatduinen. Daarna uitgebreid fairtradeontbijt
in het Duinenhuis. O.l.v. gids Luc David. Inschrijven:
Duinenhuis. 5 euro. Maximum 25 deelnemers.

Voordracht Islam en Sterrenkunde – Vrijdag
4 mei om 19.30 u. Ontdek hoe de astronomie
een bijzondere plaats nam binnen de
wetenschappelijke wereld van de Islam. O.l.v. Stijn
Van Nieuwenhuyse (licentiaat in de Arabistiek en
Islamkunde). I.s.m. De Sterrenjutters. Inschrijven:
Duinenhuis. Vier euro voor leden, inwoners en
gidsen, niet-leden betalen vijf euro.
(Gratis) wandeling Zeewieren – zondag 13 mei om
14 u. Een actieve zoektocht naar strandvondsten.
Trek stapschoenen of laarzen aan. O.l.v. gids
Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start op de
parking van het Elisabethplein in Koksijde-Bad.
Workshop Determineren – woensdag 16 mei
om 19.30 u. Paddenstoelen worden onder de
loep genomen in het Duinenhuis. Organisatie:
Paddenstoelen-werkgroep Westhoek.
Voorkennis is aangewezen. Info en inschrijven:
carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 22 08 43.

(Gratis) wandeling Vlierstruik – Maandag 21 mei
om 14 u. Ontdek hoe de vlierbloesem ons wapent
tegen allerlei infecties én hoe heerlijk deze bloesem
smaakt in cocktails. O.l.v. gids Marjan Janssens.
Inschrijven niet nodig. Startplaats: Zeelaan, ter
hoogte van het bord Hoge Blekker (Koksijde-Dorp).
Fietstocht en kookworkshop – Zondag 27 (14 u.)
en maandag 28 mei (19 u.). Geleide fietstocht
op zoek naar alles wat eetbaar is op en rond de
bloemenweide van de gemeentelijke Groendienst.
Daags nadien worden de geurige kruiden en
planten verwerkt tot lekkere hapjes. Inschrijven
alleen mogelijk voor beide activiteiten. Startplaats
fietstocht: Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp). I.s.m. de
gemeentelijke Groendienst. Deelnameprijs: 15 euro.
Maximum 20 deelnemers.
Vegetarische kookworkshop – Donderdag 31
mei om 19 u. Natuurlijke vegetarische keuken:
een salade is zoveel meer dan rauwkost en
vinaigrette. O.l.v. lesgever Peter Vandermeersch.
I.s.m. VormingPlus. Inschrijven en info: www.
vormingplusow.be of 059 50 39 52. Deelname kost
25 euro, voordeeltarief: 21 euro.
Algemeen: Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde,
058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.
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Verantwoordelijke Pino Paci van Jong El Fuerte

“We willen alle
toeschouwers entertainen”

Inwoners kennen El Fuerte als een belangrijke muzikale ambassadeur van de gemeente. Het paradekorps
doet zelfs regelmatig mee aan wedstrijden in binnen- en buitenland waarin ze niet zelden uitblinken. Door
het stijgende succes richtte het bestuur al ruim tien jaar terug een jongerenafdeling op. Vandaag kennen
we ze als de Jeftjes. Verantwoordelijke Pino Paci is trots op wat zijn jonge muzikanten al hebben verwezenlijkt.
T-d: “De Jeftjes, dat is een speciale naam. Van waar
komt dat?”
Pino Paci: “Bij de oprichting in 2005 werden we
eigenlijk gedoopt als Drumband El Fuerte Kids, maar
die benaming was niet ideaal. In 2011 koos men dan
voor een kortere en slagkrachtige term: Jong El Fuerte.
En de Jeftjes, dat is eigenlijk gewoon de afkorting van
Jong El Fuerte. Omdat die blijvende verwijzing naar
onze volwassen collega’s toch nog voor verwarring
zorgde bij het publiek – bijvoorbeeld naar aanleiding
van optredens – kozen we voor JEF. Ondertussen is die
term helemaal ingeburgerd, want iedereen noemt
ons zo. Zo staat er zelfs JEF op de grond als we ons
moeten opstellen in de stoet, een goed teken (lacht).”
T-d: “Wat is het belangrijkste doel van jullie
vereniging?”
Pino: “In eerste instantie willen we jongeren
samenbrengen om ze de muziek aan te leren, maar
ook de aspecten show en marcheren zijn belangrijk.
Als jongerengroep proberen we uniek te zijn, maar
anderzijds is het niet altijd gemakkelijk om op te
boksen tegen de grote en volwassen muziekkorpsen.
Eenmaal de jonge muzikanten alles onder de knie
hebben, is het tweede doel om de toeschouwers te
entertainen: vanaf het begin van de stoet tot in de
tribune.”
T-d: “Wat is het hoogtepunt voor jullie vereniging?"
Pino: “In 2012 probeerden we voor het eerst om een
taptoeshow aan te leren. Sindsdien zijn we daar al
drie keer in geslaagd. Het absolute hoogtepunt voor
de Jeftjes was onze deelname aan de internationale
taptoe in Zwevegem twee jaar geleden. Als
jeugdkorps – onze jongste telg was toen vijf jaar –
stonden we tussen topkorpsen uit Nederland, Frankrijk
en België. Sommigen beseffen nog steeds niet wat we
daar eigenlijk hebben verwezenlijkt. Ik krijg nog steeds
kippenvel als ik terugdenk aan dat moment.”

T-d: “Hoeveel leden hebben jullie?”
Pino: “Momenteel zijn dat er ongeveer 65, inclusief de
logistieke leden. Dus we spreken over ongeveer vijftig
muzikanten.”
T-d: “Jullie zijn een drumband, maar organiseren
jullie nog andere activiteiten?”
Pino: “Om onze doelstellingen te bereiken en
om de groepssfeer in stand te houden, doen we
inderdaad nog andere activiteiten. We spreken van
muzikale en ontspanningsactiviteiten. Die eerste
categorie verwijst altijd naar een muzikale inhoud.
Een voorbeeld hiervan is ons muzikaal kamp dat
we om de twee jaar organiseren. Tijdens dat kamp
combineren we muzikale vorming en vrije tijd: zo is
er een nachtspel en een fuif op de laatste avond.
De ontspanningsactiviteiten hebben geen muzikale
inhoud: dan gaan we bowlen, naar de cinema of het
zwembad, een dag naar zee of naar een pretpark.
Op zo’n dagen blijven onze instrumenten op stal.”
T-d: “Heb je nog een leuke anekdote?”
Pino: “Vroeger keken de volwassen muzikanten een
beetje meewarig naar de groep als ze ons zagen
optreden. Ze vonden het eerder een schattige
gebeurtenis. Vandaag zijn ze trots op ons unieke
concept. Ook andere korpsen nemen ons vandaag
serieus. Soms inspireren we zelfs volwassengroepen,
van een omgekeerde wereld gesproken. Het is
misschien niet echt een anekdote, maar dit wou ik
toch zeker meegeven.”
T-d: “Stel dat je één wens mag doen voor je
vereniging, wat zou die zijn?”
Pino: “Dat is een moeilijke vraag. Als ik toch één iets
moet kiezen, wens ik dat onze unieke groep nog jaren
mag verder bloeien en naam blijft maken in België,
Nederland en Frankrijk.”
Contact: pino@de-jeftjes.be of 0496 05 02 13

Verantwoordelijke Pino Paci van Jong El Fuerte: “Soms inspireren we zelfs volwassengroepen, van een omgekeerde wereld
gesproken.”
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Vragen over geweld, misbruik
of kindermishandeling?

Contacteer 1712

De hulplijn 1712 is er voor jongeren, kinderen
en mensen uit hun leefomgeving. 1712 is elke
n
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Info: www.1712.be
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Steun Mama Na Watoto van Wulpense Ilse Driesse
In 2014 vertrok Ilse Driesse naar Kenia om een mobiele kliniek op te
starten. Ze verblijft er nog steeds om medische en sociale hulp te
verlenen aan de bevolking.
Ilse Driesse studeerde af als vroedvrouw in 2012. Daarna deed ze
vrijwilligerswerk in Nakuru (Kenia) van september tot en met november
2013, in een plaatselijke materniteit aan de rand van de sloppenwijk
Bondeni. Deze periode inspireerde Ilse Driesse om een eigen project op
te starten en dat mondde uit in het project Mama Na Watoto.
Sinds november 2014 verblijft de Wulpense constant in Kenia waar
ze inmiddels een mobiele kliniek opstartte. Meer info, haar visie en
doelstellingen lees je op www.mamanawatoto.com. Mailen kan naar
driesseilse@gmail.com.
Het project steunen kan door over te schrijven op BE57 6528 3665 9135
op naam van Mama Na Watoto.

Aanbod opvang en kampen tijdens de zomervakantie
Ook deze zomer biedt de gemeente Koksijde verschillende opvangmogelijkheden en kampen aan voor
kinderen van 2,5 tot 18 jaar. De gemeentediensten staan o.a. in voor een kunstkamp, avonturenkamp,
sportkamp, speelpleinwerking, Summerfun, golfstages of curieuzeneuzen in de Speelplekke.
De inschrijvingen zijn al gestart, bekijk snel het volledige aanbod op de flyer
#
(meegegeven op school) of via www.koksijde.be/opvang-en-kampen.

Sportdag voor 60+

TERS
SPOR N
E
BELEV
MEER

Op donderdag 17 mei staat er een sportdag voor 60-plussers op
het programma. Beweging is het uitgangspunt, maar dat geldt ook
voor plezier en gezelligheid. Deelname kost 5 euro (incl. verzekering,
koffiepauzes en broodjeslunch).
Inschrijven bij de sportdienst 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be.

Minivoetbalseizoen 2018-2019: schrijf nu in!
Na de zomer start de 46ste jaargang van de minivoetbalcoördinatie in Koksijde-Dorp. Elke maandag en
dinsdag vinden er wedstrijden plaats tussen 18.30 en 22.30 u. Nieuwe ploegen zijn zeker welkom!
Info en inschrijven bij voorzitter Gilbert Rommelaere (Overwinningslaan 12, Koksijde), 058 51 73 52.

Vierde editie Golf ter Hille Triatlon
De vierde editie van de Golf ter Hille Triatlon vindt plaats op zondag 20 mei en start om 14 u. in Wulpen
(ter hoogte van Dijk 9) met het zwemonderdeel. Deze kwarttriatlon bevat één km. zwemmen in het kanaal
Veurne-Nieuwpoort. Daarna volgt een fietsparcours van 41 km. in de polders. Ten slotte is er nog een
looptraject van 10 km. rond het domein van Koksijde Golf Ter Hille. De aankomst is op het binnenplein van
het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Info: www.golfterhilletriatlon.be.

Volley Team Koksijde zoekt trainers
Door het toenemende aantal jeugdploegen zoekt Volley Team Koksijde extra trainers. Geïnteresseerden om
het trainerskorps deeltijds of voltijds te versterken, kunnen zich wenden tot Peter Tanghe of iemand van het
bestuur. Contact: 0498 886 802 of via peter.tanghe5@telenet.be.

Sea Coast Challenge
Tijdens het weekend van 12 en 13 mei organiseert BBC Koksijde de derde editie van de Sea Coast
Challenge, een internationaal basketbaltornooi voor de jeugdcategorieën U10, U12 en U14. Voor de
spelertjes van BBC Koksijde wordt dit een unieke sportieve ervaring. Info: www.bbckoksijde.be.

Opnieuw groot
scherm tijdens
WK voetbal
Het Theaterplein wordt tijdens het
WK voetbal in Rusland opnieuw
omgedoopt tot het Rode Duivelsplein.
De drie groepswedstrijden van onze
vaderlandse voetbaltrots worden er
uitgezonden op een groot scherm:
iedereen is alvast welkom op 18 juni
voor de eerste groepswedstrijd tegen
Panama.

Volg ons,
deel ons,
like ons!

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Lapiere-Delannoy

Gouden palmen waren er op zaterdag 17 maart voor de echtgenoten Frans Lapiere (°Moorsele) en Jenny
Delannoy (°Menen) die huwden op 14 maart 1968 in Moorsele. Frans was schilder, Jenny werkte in een
textielbedrijf en daarna was ze interieurverzorgster en keukenverantwoordelijke in het rusthuis van Moorsele.
De jubilarissen hebben twee dochters en vier kleinkinderen.

Echtpaar Claeys-Thybaut

De echtgenoten André Claeys (°Westende) en Godelieve Thybaut (°Oostduinkerke) vierden, eveneens op zaterdag
17 maart, de diamanten bruiloft met de familie. Ze huwden op 11 februari 1958 in Oostduinkerke. André was
zelfstandig marktkramer en leurder van groenten en fruit in Nieuwpoort. Godelieve was zelfstandig uitbater van een
voedingswinkel in Nieuwpoort. Ze hebben één zoon, één dochter, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Calcoen-Dewel

Op zaterdag 31 maart vierden de echtgenoten Roland Calcoen (°Veurne) en Viviane Dewel (°Veurne) hun
gouden bruiloft. Ze huwden vijftig jaar geleden op 27 maart 1968 in Koksijde. Roland en Viviane waren de
zelfstandige uitbaters van hotel Chalet de Bogaerde aan het Zeepanne-rondpunt in Koksijde. Vandaag
hebben ze twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Vandewiele-Demeulenaere

Op zaterdag 7 april luidden de feestklokken voor het echtpaar Roland Vandewiele (°Moeskroen) en Brigitte
Demeulenaere (°Herseaux) ter gelegenheid van de viering van het diamanten bruiloftsfeest. Het echtpaar
huwde 60 jaar geleden op 11 april 1958 in Luingne (Lowingen). Roland was hulpmecanicien bij het bedrijf
Motte in Moeskroen, Brigitte was er bediende. Ze hebben één zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Vandewoude-Lahousse: briljant!

Roger Vandewoude (°Oostduinkerke) en Maria Lahousse (°Zedelgem) beloofden elkaar 65 jaar geleden
(Oostduinkerke, 11 april 1953) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Roger was timmerman bij het
bedrijf Stybo in De Panne. De briljanten jubilarissen hebben één zoon en één dochter, waarvan er nu vier
klein- en vier achterkleinkinderen zijn. De ontvangst vond plaats op zaterdag 14 april.

Koksijde ontvangt delegaties uit Konz en Wanze
De jumelage tussen Koksijde en Konz (Duitsland) bestaat al 45 jaar, de stedenband tussen Koksijde en
Wanze (provincie Namen) is twintig jaar jong. Ter gelegenheid van beide verjaardagen komt er medio
juni een delegatie uit beide gemeenten naar Koksijde. Geïnteresseerde inwoners zijn welkom om het
programma mee te volgen op zaterdag 16 juni.
Programma
* 8.45 u., demonstratie garnaalkruien i.s.m. Garnaalkruiersclub De
Spanjaardbank (vertrek eerste groep)
* 9.15 u., demonstratie garnaalkruien (tweede groep)
* 11.30 u., koken en degustatie verse garnalen in het Duinenhuis
* 12.30 u., vertrek naar Bistro Bruno (lunch)
* 14 u., vertrek naar Sint-Idesbald (met de gocart)
* 14.30 u., inhuldiging Konzplein (45 jaar jumelage)
* 15 u., inhuldiging Wanzeplein (20 jaar jumelage)
* 16 u., bezoek Abdijmuseum Ten Duinen
* 17 u., drink in villa Castel Fiertel
* 19.30 u., ontvangst en academische zitting in Koksijde Golf Ter Hille, diner & dans.
Info en inschrijven: Greta Cambier (gcambier@telenet.be – 0478/77.05.44).

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Kyana en Kyara Lahib

Oostende, 2 maart
dochters van David en Kimberly
Miny uit Oostduinkerke

Liv Beghin

Pierre Snijers - 88 j.
†Nieuwpoort, 27 februari
echtgenoot van Nelly Ketels

Madeleine Maes – 100 j.
†Koksijde, 12 maart
weduwe van Seraphin Wylein

Willy Vanhaecke - 74 j.
†Veurne, 27 februari
echtgenoot van Gerda Lagrou

Alphonse Debouverie - 97 j.
†Veurne, 13 maart
weduwnaar van Marcelle
Bessemans

Veurne, 8 maart
dochter van Siel en Ellen
Vandenberghe uit Oostduinkerke

Adriana Vanlievendael – 82 j.
†Koksijde, 28 februari
weduwe van Paul Dendoncker

Arthur Versteele

Martha Kempe - 90 j.
†Koksijde, 28 februari
weduwe van Emilius Reilzen

Veurne, 15 maart
Zoon van Wouter en Jozefien
Schockaert uit Koksijde

Elias Dibrani

Veurne, 22 maart
Zoon van Mevruz en Senaza
Maljoku uit Oostduinkerke

Amélie Noseda

Brugge, 23 maart
Dochter van Frédéric en Veronique
Heylen uit Koksijde

Adriaan en Andreas Aneca

Roland Verstraete - 86 j.
†Koksijde, 1 maart
echtgenoot van Jacqueline Silegem
Solange Kinnen - 82 j.
†Veurne, 1 maart
Echtgenote van André Pannecoucke
Roger Sofys - 80 j.
†Koksijde, 2 maart
weduwe van Germaine Cnockaert

Brugge, 27 maart
Zonen van Dries en Sofie Martien uit
Koksijde

Francine Vanthienen - 83 j.
†Sint-Lambrechts-Woluwe, 2 maart
weduwe van Willy Baert

Nathan Egrise

Augustinus Vandewalle - 85 j.
†Alveringem, 3 maart
Echtgenoot van Oda Brutsaert

Veurne, 29 maart
Zoon van François en Julie
Gandibleu uit Koksijde

Ali Al-Saegh

Veurne, 31 maart
Zoon van Ismail en Aya Mohammed
uit Koksijde

Seppe Himpens

Martin Ockier - 61 j.
†Gent, 5 maart
echtgenoot van Ann Marie Verhavert
Thierry Vanderlinden - 68 j.
†Veurne, 6 maart

Veurne, 6 april
Zoon van Maarten en Ine De Deken
uit Oostduinkerke

Maria Leys - 93 j.
†Heusden-Zolder, 7 maart
weduwe van Rogerius Nowé

OVERLIJDENS

Marie Paule Lion - 76 j.
†Koksijde, 8 maart

Georgette Plaetevoet – 88 j.
†Koksijde, 23 december
weduwe van Maurits Note
Daniel Chevaillier - 77 j.
†Calgary (Canada), 1 februari
echtgenoot van Anne Marie De Wil
Luc De Waele - 86 j.
†Waterloo, 27 februari
echtgenoot van Marie-Thérèse Dumoleyn

Jacqueline Braem - 79 j.
†Koksijde, 9 maart
weduwe van Herwig Batens
Germaine Vandewalle - 88 j.
†Koksijde, 9 maart
weduwe van Roger Amery
Marc Hicketick - 56 j.
†Vilvoorde, 10 maart

Anna Plattau - 67 j.
†Koksijde, 16 maart
weduwe van Joannes Van
Grunderbeeck
Arlette Poncin - 70 j.
†Luik, 19 maart
echtgenote van Willy Jerome
Anny Verboven - 73 j.
†Veurne, 20 maart
echtgenote van Jozef Boons
Georges De Bruyckere - 76 j.
†Leuven, 21 maart
echtgenoot van Agnès Calliauw
Jan Decuypere – 40j.
†Koksijde, 22 maart
echtgenoot van Evi Meylaerts
Elisabeth Peters - 65 j.
†Koksijde, 23 maart
Raymond Boin - 81 j.
†Veurne, 25 maart
weduwnaar Lucia Gramignano
Freddy Vanhoutte - 75 j.
†Koksijde, 26 maart
weduwnaar van Liliane Popieul
Mireille Magis - 72 j.
†Koksijde, 28 maart
Jean-Baptiste Diericks – 83 j.
†Jette, 28 maart
echtgenoot van Anny De Coorde
Mariette Arnoys - 80 j.
†Koksijde, 30 maart
weduwe van Jan Prophete
Jacques Vanstippen - 82 j.
†Koksijde, 30 maart
echtgenoot van Jeannine Engelen
Mauricette Cerisier - 71 j.
†Koksijde, 30 maart
weduwe van Jacques Bertiaux

Architect Wim De Beus uit
Gent ontwierp een eigen
plek aan zee, in Oostduinkerke. Dit Duinenhuis werd
voorgesteld aan de lezers
van Knack Weekend. Ook in
Sabato, het weekendmagazine van De Tijd, staat er een
luxeappartement uit Oostduinkerke. De architect is de
Brusselaar Olivier Dwek.

De voorbije maand in woord en beeld
De jongeren van Semper
Festum overhandigden een
cheque van 1.000 euro aan
Move To Improve. Het doel
van Semper Festum is het
uitgaansleven aan de Westkust upgraden. V.l.n.r. Ewout
Vanvooren, schepen Lander
Van Hove, Wiebrand Vanvooren, Robin Herreman Aäron
Decock, burgemeester Marc
Vanden Bussche, Georges
Vermast, Hendrik Leuridan, Billy Paelinck, Sebastiaan Maes,
Ron Verhaeghe, Pepijn Vandebotermet, Steven Verlinde.
Gehurkt: Jari Delaey, Arthur
Tourlousse, Scott Gesquiere
en Maxim Vanbelleghem.

Op zaterdag 17 maart vond de zwerfvuilactie plaats. Dertien verenigingen verzamelden zwerfvuil over een
traject van 8 km: Hondenclub De Westhoek, Natuurpunt vzw Afdeling Westkust, Kruiersclub De Slepers, Tandem vzw, De Juttertjes, de Strandwerkgroep, Fietsclub De Westhoekverkenners, Vormselwerking parochies
Koksijde, Tafeltennisclub Oostduinkerke, Koksijde Yachting Club, de Gernoarskruwers, Huize Rozenwingerd en
de Spanjaardbank.

De kunsttriënnale
Beaufort schittert
ook in Koksijde met
Really Shiny Things
That Don’t Really
Mean Anything van
Ryan Gander.

Het Sociaal Huis bedankte alle vrijwilligers tijdens de Week van de Vrijwilliger. Ook in onze gemeente zijn er
heel wat mensen die zich onbezoldigd beschikbaar stellen voor het goede doel. Vandaar dus dat het Sociaal Huis alle vrijwilligers letterlijk in de kijker wilde plaatsen. Ze werden ook verwend met een doos koekjes.
Duim omhoog voor onze vrijwilligers!

De vzw Koksijde-Marowijne werd opgericht in 2008. Eén van de recente projecten is het bewustmakingsproces rond de waarde van de authentieke Carib-cultuur. Een concrete uiting hiervan is de traditionele klederdracht. Die kennis dreigde te verdwijnen. Daarom inventariseerde men de gegevens over deze cultuurvorm.
Het resultaat staat te lezen in de uitgave Traditionele klederdracht in Galibi. Van de vzw Koksijde-Marowijne
staan Marc Van Thienen, Jan Loones en Albert Serpieters op de foto. Cyriel Caudron ontbreekt.

De dames van Best Pittig
overhandigden twee
cheques ter waarde van
3.000 en 418 euro aan
vzw Boven De Wolken.
Deze vereniging zet
zich in voor ouders van
overleden baby’s. Van
links naar rechts staan
Alien Vandaele, Mona
Ceron, Anneleen Fransen,
Charlotte Deltombe,
Theja De Prins en Lien
Devloo.

De leerlingen van het
vijfde leerjaar van
de Gemeenteschool
in Oostduinkerke
maakten de
kindermusical De
muziekkoffer. De
leerlingen en leraar
Geert Vanhoutte
zorgden zelf voor het
verhaal, de muziek
en de decorstukken.
De opbrengst van de
voorstellingen gaat
naar het goede doel:
2.212 euro. Dit jaar is
dat het fonds Hand in
Hand, Samen tegen
Kinderreuma (UZ
Gent), omdat er in de
klas een leerlinge zit
die door deze ziekte is
getroffen.

Het vijftiende Filmfestival van
Videoclub Westkust Koksijde vond
plaats op zondag 11 maart in c.c.
CasinoKoksijde. Kurt Mariën won in de
categorie toerisme. In de categorie
documentaire kaapten Jürgen
Depoorter en (opnieuw) Kurt Mariën
de eerste prijs weg. Ook Patrick Van
Hooimissen (fantasie) en Gilbert
Crevits (één-minuut-film) vielen in de
prijzen. Op de foto achteraan (v.l.n.r.)
Paul Misplon (voorzitter), Rita Simoen,
Gilbert Crevits, Hubert Pouillie en Pierre
Pollet. Vooraan Willy Bolle, Roland
Rondou, Patrick Van Hooimissen,
Jürgen Depoorter en Kurt Mariën.

Op woensdag
21 maart
organiseerde de
gemeente een
koersdorp op
het kruispunt Ter
Duinenlaan/
K. Prinslaan met
animatie, spijs
en drank ter
gelegenheid
van twee
doortochten van
de Men’s Classic
(Driedaagse
Brugge-De
Panne).

Bert Gabriëls gaat
op zoek naar geluk
In zijn nieuwe show gaat Bert Gabriëls op zoek naar geluk in een zotte
wereld waarin rare mensen leven. Ontdek op vrijdag 4 mei vanaf 20 u. of
hij slaagt in dat opzet.
Kiezen voor deze voorstelling geeft je 100 procent garantie op geluk,
want een groot deel van geluk zit in gelul. Bert Gabriëls is bekend van
programma’s als Zonde van de zendtijd en Advocaat van de duivel, maar
ook met de veelbesproken docureeks Terug naar eigen land oogstte
hij veel lof. Met die ervaringen op zak is Bert Gabriëls opnieuw op de
podiumplanken te vinden voor het pure comedywerk.
Tickets 14 euro, <26 jaar 11 euro: via www.casinokoksijde.be of 058 23 29 29.

© Johannes Vande Voorde

Geluk zit in Gelul

Gratis zangplezier in de Achthoekgemeenten
Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband
Achthoek roept mensen op om samen te zingen. Het
concept Iedereen zanger loopt t.e.m. eind juni. Op vrijdag
8 juni om 20 u. is er zangplezier voor iedereen in de SintNiklaaskerk in Oostduinkerke.

© Allez, Chantez

Iedereen zanger

Het repertoire bevat hits en bekende pop- en rockliedjes van de jaren-1950 tot nu. De organisatie zorgt voor
de teksten. Tussen begin april en eind juni zijn er in totaal acht zangsessies, verspreid in de regio.
Info: www.iedereenzanger.be

Beau-re-mi en Jokobeau zingen met gerenommeerd
Berchmans Jeugdkoor over oorlog en vrede
Op zaterdag 12 mei (om 19.30 u.) zingen het Brusselse Berchmans Jeugdkoor en het Berchmans
Collegium Vocale in de kerk van Koksijde-Bad. Deze koren worden geflankeerd door kinderkoor Beaure-mi en jongerenkoor Jokobeau, allebei uit Koksijde. De opbrengst van deze muzikale avond wordt
geschonken aan de vzw Kiekafobee (project Noctiluca, Kinderkankerfonds).
Het gerenommeerde Berchmans Jeugdkoor en het Berchmans Collegium Vocale brengen liederen over
oorlog en vrede met Sound of Liberty & Peace. Beide Brusselse koren staan onder leiding van Sergio Agreda
De Ro. Op 12 mei krijgen ze het gezelschap van jongerenkoor Jokobeau en kinderkoor Beau-re-mi. Beide
Koksijdse koren werden opgericht onder de vleugels van het Beauvarletkoor. Jokobeau bestaat sinds 2013
en is voor zingende jongeren
tussen 12 en 21 jaar. Beau-re-mi
bestaat sinds vorig jaar en is
voor kinderen van 8 tot 12. De
twee koren staan onder leiding
van Sarah Decadt.
Dit unieke kwartet brengt dus
Sound of Liberty & Peace. De
toegang is gratis, maar het
concert is wel gekoppeld aan
een goed doel. Na het concert
kan iedereen een vrijwillige
bijdrage geven ten voordele
van de vzw Kiekafobee, project
Nuctiluca – Kinderkankerfonds.
Info: www.jokobeau.be

Expo atelier Textielkunst: Closing Time
De cursisten van het atelier Textielkunst van de Westhoek Academie Koksijde stellen nog een laatste keer
tentoon o.l.v. leerkracht Trui Martens die vanaf 1 september met pensioen gaat. Deze tentoonstelling focust
op de diverse mogelijkheden van werken met textiele materialen en de gebruikte technieken.
De expo vindt plaats van 5 tot 21 mei - in kapel Ster der Zee.
Open van 14 tot 18 u. op vrijdag, zaterdag en zondag. Eveneens open op do. 10 en ma. 21 mei.

Tentoonstelling:
storyboard over het zelfportret
Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone gaf tijdens het voorbije
schooljaar les over portretten vanaf de Renaissance tot vandaag. Om
deze lessenreeks te besluiten opent de leraar zijn schriften en stalt hij
deze uit tot een panoramisch schoolbord. Neem gerust een selfie met
op de achtergrond schaduwen van o.a. Caravaggio en Picasso.
De expo vindt plaats van 3 tot 19 mei in de Gaanderij (WAK).
Open tijdens de openingsuren van de Westhoek Academie Koksijde.

Week van de Amateurkunsten: Eigen-ZIN-nig
Het atelier Schilderkunst I van de Westhoek Academie Koksijde stelt tentoon tijdens de Week van de
Amateurkunsten. Docent: Rita Vansteenlandt.
Toegankelijk op 28 en 29 april – 5, 6, 12, 13, 19 en 20 mei. Open van 14 tot 18 u.
Locatie: benedenzaal van de Oude Vleeshalle (Grote Markt 1, Veurne)

Familiemaal voor Cross to Romania
De vereniging Cross to Romania organiseert zijn
traditioneel familiemaal ten voordele van de
humanitaire werking in Roemenië op zondag 10
juni vanaf 11.30 u. Locatie: zaal Kerkepanne in
Sint-Idesbald.

De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania.
(Foto Eric Delanghe)

Deze organisatie telt voornamelijk leden uit
onze eigen gemeente en De Panne. Al ruim 25
jaar reist men met een konvooi hulpgoederen
naar Roemenië. Sinds enkele jaren worden de
goederen geleverd bij Roma-gemeenschappen
waar de armoede nog heel schrijnend is. Op het
familiemaal wordt gebraiseerde ham met een
groentebuffet opgediend.
Toegang: 15 euro (kinderen <10 jaar 7 euro).
Inschrijvingen: André Cavyn, 0479 94 58 49,
andreas.cavyn@telenet.be.

Ereburger Eric Goens
komt even terug thuis
De dames van Vrouwenstemmen nodigen Eric Goens uit voor een
causerie in c.c. CasinoKoksijde op donderdag 3 mei. Maak kennis
met de journalist-reportagemaker vanaf 19.30 u.
Eric Goens groeide op in Koksijde. Hij studeerde politieke wetenschappen
en journalistiek. Daarna volgde een indrukwekkende carrière.
Toegang: 10 euro, niet-leden 12 euro.
Info: Greet Verhaeghe (greet.verhaeghe@scarlet.be, 0477/72.73.12)

Levensloop 2018 is er klaar voor
De vijfde 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 waar
elk van ons vroeg of laat mee geconfronteerd wordt.
Programma
Zaterdag 26 mei – openingsceremonie om 15
u. door Jong El Fuerte / gevolgd door diverse
artiesten op het grote podium zoals David Decoene,
Adagio, DynamiCrew, Frederic Deloor, Tamara &
Tom Davis, Kevin & Romina en Red Legs / 22 u.,
kaarsenceremonie: herdenkingsmoment ter ere van
de mensen die de strijd niet haalden / daarna pakt
The Gate uit met stevige rock- en popmuziek.
Zondag 27 mei – vanaf 7u. optredens van o.a.
Patrick Lori, Stillen Eric, het koor Wak maar Proper, Filip
D'haeze en Nicky Martinez / om 12 u. is het aan de
Vintage Hotties (coverband) / vanaf 14.30 u. geeft
Trisha het beste van zichzelf / ten slotte komen Paul
Bruna (peter van Levensloop) en de K. Harmonie
Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke.
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, een
optreden van een cabaretière.
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 23
teams ingeschreven: de bende van d’Ostendsche
Chris, De Steiger, De Totetrekkers, Pieko Bello, Tjorre
Forever!, De Torretrikers, KBC Cluster Oostende, SintAnna, Davidsfonds Pervijze, De Garagevrienden,

De Truwantjes, De Kleine Ark, Wit-Gele Kruis Veurne,
Alveringemse Harten, Wak Maar Proper, Landelijke
Gilde Bulskamp – De Moeren, Akpropolis gaat om een
zotte Brugse manier vreemd, Purasana.be, Kom Uit
voor Koksijde, Rode Kruis vrienden, Woonzorgcentrum
Noordduin, De Gernoarskruwers – Wandelclub
Nieuwpoort, Annuntiata en College Veurne.
Inschrijven is nog altijd mogelijk.
Helpen – Levensloop kan veel helpende handen
gebruiken (info & onthaal, kassa, hulp bij op- en
afbouw). Steek je graag een handje toe? Meld je
vrijblijvend via koksijde@levensloop.be.
Opbrengst – De voorbije vier edities brachten
samen de som op van net geen 454.000 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. Voor bedrijven zijn er interessante
sponsorpakketten. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar.
Kaarsenzakjes – Je kan Levensloop ook steunen door
een kaarsenzakje te kopen. Koop een kaarsenzakje
ter plaatse of reserveer op de website.
Info – www.levensloop.be
Comité Levensloop Koksijde-Oostduinkerke – Staand
(v.l.n.r.): Fioranna Truwant, Bernard Pottier, Christel
Vervenne, Nancy Deprez, Iban Bogaert, Heidi De
Maet, Stefaan Deprez, René Decorte, Thérèse Lapouter
/ Onder: Frederique Louis, Nicole Van Acker, Linda
Marvellie, Daisy Larmuseau, Rik Rikaert, Gaston Van
Laeren / Niet op de foto: Nathalie Seynaeve, Marc
Vanhove, Renzo Truwant

Agenda MEI
Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 10
- Sport, bl. 17
- Duinenhuis, bl. 14
- Jeugd, bl. 15
- Westhoek Academie Koksijde, bl. 26

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in
Koksijde-Bad
- Elke dinsdag van 8 tot 13 u. op de Zeedijk in
Oostduinkerke

Doorlopende activiteiten

- Tot 15 aug. wandelzoektocht van de VVV,
ca. 6 km, formulieren (4 euro) onthaalkantoren
dienst Toerisme
- Tot 15 aug., fietszoektocht van Tennisclub
Koksijde, formulieren (10 euro) cafetaria
TC Koksijde (Zeelaan 72) en brasserie
Wielrijdersrust (Dijk 33, Wulpen)

Opname in agenda juni
Activiteiten van verenigingen voor de ed. juni
op uiterlijk woensdag 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 van sociocultureel-educatieve
aard MET OPENBAAR KARAKTER worden
opgenomen, o.m. voordrachten, causerieën,
debatten, reportages, film, optredens, concerten,
wandelingen, open sportmanifestaties, enz.)

Zondag 29 april
* 10 u., Oostduinkerke, parking Scottlaan (Sint-André)
Geleide strand- en duinenwandeling (gratis), op zoek naar
zeevondsten, Week van de Zee, info duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17

Maandag 30 april
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert 5 jaar jongerenkoor Jokobeau, toegang 15 euro,
<26 j. 10 euro, info jokobeau@gmail.com en www.jokobeau.be

Dinsdag 1 mei
* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Geleide wandeling (gratis) Lentekruiden in de Noordduinen,
Week van de Zee, info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, zie bl. 14
* 19 u., Sint-Idesbald, c.c. Taf Wallet
Werkvergadering fotografiegroep Jomi,
info www.jomi-fotografiegroep.be

Woensdag 2 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Happy End, Drie generaties onder één dak: een
dementerende grootvader, zijn kinderen én hun kroost. Maar er
huist heel wat onderhuidse spanning in de familierelaties, toegang
6 euro of met filmpas

Donderdag 3 mei
* 13.30 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Vertrek voor muzikale lekkerbekkentocht in Poperinge, eigen
vervoer of carpooling, org. en info Neos Koksijde, Judith Ranson,
058 51 40 80
* 19.30 u., c.c. CasinoKoksijde
Causerie met Eric Goens, journalist, reportagemaker en ereburger,
toegang 10 euro (niet-leden: 12 euro), org. Vrouwenstemmen,
info greet.verhaeghe@scarlet.be, 0477 727 312

Vrijdag 4 mei
* 9.30-12 u., Sociaal Huis, zaal De Brug
EHBO-cursus voor senioren, toegang 2 euro, info en inschrijven
katleen.kalcoen@koksijde.be of 058 53 43 42, zie bl. 12
* 19.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Voordracht Sterrenkunde en Islam
(i.s.m. De Sterrenjutters), toegang 5 euro (niet-leden: 4 euro),
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, zie bl. 14
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Bert Gabriëls – Gelukzoeker, In zijn nieuwe show gaat Bert
Gabriëls op zoek naar geluk. In een zotte wereld, in rare mensen, in
dikke boeken, overal eigenlijk, toegang: € 14, <26 j. 11 euro,
info: www.casinokoksijde.be, zie bl. 25

Zaterdag 5 mei
* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk voor iedereen
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Vogels in de Doornpanne,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater Pascal Platel, Gezegd Zij (uitverkocht), Pascale Platel
vertelt de levensloop van Jezus Christus vanuit het oogpunt van
tante Elisabeth, de moeder van Johannes De Doper, toegang: € 14,
<26 j. 11 euro, info: www.casinokoksijde.be
* 20.30 u., Oostduinkerke-Dorp, theater Het Bedrijf
Theater L’étude (nu slaat de chaos toe) met Sien Eggers, Sofie
Palmers, Jessa Wildemeersch, via www.hetbedrijf.be of 0494 60 41 36

Maandag 7 mei
* 14-16.30 u., Sociaal Huis Koksijde, zaal De Brug
Mantelzorgcafé, met toelichting extra veerkracht voor
mantelzorgers, zie bl. 12
* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Woensdag 9 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino You were never really here; Joe, een griezelig
intense Joaquin Phoenix, is een afgestompte ex-militair en
huurmoordenaar. Hij spoort de vermiste zoons en dochters van rijke
New Yorkers op en brengt ze weer naar huis, toegang 6 euro of met
filmpas

Donderdag 10 mei
* 10.30 u., Koksijde-Bad
Optreden showkorps El Fuerte
* 15 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard
* 15 u., Oostduinkerke-Bad
Optreden showkorps El Fuerte

Vrijdag 11 mei
* 13.30-15 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Workshop (6-12 j.) Omgaan met stress bij jonge kinderen,
toegang 5 euro, inschrijven aan balie bib, bibliotheek@koksijde.be,
zie bl. 10
* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

Zaterdag 12 mei
* 7 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Vogelzang beleven, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Culinaire ontdekkingen in de duinen,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be
* 19.30 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Concert Brusselse Berchmans Jeugdkoor i.s.m. kinderkoor
Beau-re-mi en jongerenkoor Jokobeau, www.jokobeau.be, zie bl. 25

Zondag 13 mei
* 8 u., Koksijde-Dorp, zwembad Hoge Blekker
Themadag Moederdag zwemmen en ontbijt, 10 euro, 058 51 60 03
* 11 u.., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Concert Klassiek op zondag met Lux Beata – The Musical
Orchard, Vier viola de gamba’s brengen werk van o.a. Giovanni
de Macque, Giovanni Felice Sances en Bernardo Storace én
traditionele Armeense liederen, toegang 12 euro, <26 j. 6 euro,
info: www.casinokoksijde.be
* 14 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein
Geleide zeewierenwandeling (gratis), inschrijven carl.
vandenbroeck@gmail.com, 0475 220 843, zie bl. 14

Maandag 14 mei
* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde (theaterzaal)
Uiteenzetting pijnbeleving door dr. Maes (AZ West), toegang 2
euro, info katleen.kalcoen@koksijde.be of 058 53 43 42, zie bl. 12
* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 15 mei
* 19u., Sint-Idesbald, c.c. Taf Wallet
Werkvergadering fotografiegroep Jomi,
info www.jomi-fotografiegroep.be

Woensdag 16 mei
* 14 u., Koksijde, Noordduinen
Optreden zanger-animator Koen Vandenberghe, org. Vl@s, 5 euro
leden, 8 euro niet-leden (koffie incl.), freddy.bockstael@skynet.be,
058 51 27 20

* 14-16 u., Oostduinkerke-Bad, Rozenkrans (feestzaal school, Albert
I-laan 54)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 12
* 19.30-22 u. Koksijde-Bad, Duinenhuis
Workshop Determineren, paddenstoelen worden onder de loep
genomen, i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep Westhoek, basiskennis is
aangewezen, carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 220 843, zie bl. 14
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino, The Square, een prestigieus museum voor
hedendaagse kunst stelt een nieuwe installatie tentoon, een ruimte
waar geen regels zijn en alles kan, Winnaar van zes Europese
Oscars, toegang 6 euro of met filmpas

Donderdag 17 mei
* 10.43 u., Koksijde-Bad, tramhalte
Vertrek voor themawandeling in De Haan, org. en info Neos
Koksijde, Judith Ranson, 058 51 40 80
* 14 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing De toekomst van medische implantaten door prof. Sandra
Van Vlierberghe (VUB), 3 euro, niet-leden: 5 euro (koffie incl.),
org. Vermeylenfonds en UPV-Westkust, info marc-mortier@telenet.be,
0475 97 21 98
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro (koffie/thee incl.)

Vrijdag 18 mei
* 1000-soortendag (gratis) netwerkmoment onder kenners over
de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen in
Koksijde, i.s.m. Natuurpunt Westkust, basiskennis is aangewezen, info
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 of www.natuurpuntwestkust.be,
zie bl. 14
* 21 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Opendeur Sterrenwacht (gratis), i.s.m. De Sterrenjutters,
www.desterrenjutters.be

Zaterdag 19 mei
* 1000-soortendag (gratis) netwerkmoment onder kenners over
de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen in
Koksijde, i.s.m. Natuurpunt Westkust, basiskennis is aangewezen, info
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 of www.natuurpuntwestkust.be,
zie bl. 14
* 6 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Geleide ochtendwandeling met fairtrade-ontbijt, deelname
5 euro, inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
* 9.45 u., Koksijde, strand
Demo garnaalkruien en initiatie met De Gernoarskruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 10 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissers te paard
* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Een detoxkuur met voorjaarskruiden,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be

Zondag 20 mei
* 11-17 u., Koksijde-Bad, Evergreen B&B (Koninklijke Baan, 197)
Garageverkoop, info de-ruyver@telenet.be, 0495 12 41 59,
www.evergreenkoksijde.be
* 14 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Golf ter Hille Triatlon, www.golfterhilletriatlon.be, zie bl. 17
* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers uit Lauwe

Maandag 21 mei
* 7-11 u., Sportzaal Den Oosthoek, De Panne
Mountainbiketoertocht met doortocht in Koksijde,
org. MTB De DuneKeuntjes, info@dunekeuntjes.be
* 10 u., Frans militair kerkhof, Koksijde-Dorp
* 11 u., Koksijde-Bad, Zoeavenplein
Bloemenhulde en toespraken met aansluitende optocht, zie bl. 31
* 14 u., Koksijde-Dorp, Zeelaan (Hoge Blekker)
Geleide pinksterwandeling (gratis), het verhaal van de vlierstruik,
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, zie bl. 14

* 10.30-12 u., Koksijde-Dorp, ingang Sint-Pieterskerk
Week van de begraafplaatsen, Interactieve en educatieve
fotozoektocht voor gezinnen met kinderen (gratis), inschrijven
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40, zie bl. 11
* 14 u., Sint-Pieterskerk, Koksijde-Dorp
Geleide fietstocht, op zoek naar wat eetbaar is op en rond
bloemenweide van de gemeentelijke groendienst, daags nadien
(28 mei) is een kookworkshop waarin alles verwerkt wordt in lekkere
hapjes, i.s.m. de Groendienst, Inschrijven uitsluitend mogelijk voor
beide activiteiten, 15 euro, duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17,
zie bl. 14

Maandag 28 mei
Woensdag 23 mei
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Voorstelling seizoen 2018-2019 (gratis),
info www.casinokoksijde.be, zie bl. 25
* 18.30 u., Koksijde-Bad, restaurant De Kelle
Culinaire avond Gastronomie op hoog niveau , Org. 55+ Actief,
80 euro (incl. aperitief, wijnen en koffie) info kristibo@telenet.be,
0475 25 74 244

Vrijdag 25 mei
* 14-16 u., Koksijde-Dorp, Oud Schooltje
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 12

Zaterdag 26 mei
* 7.30 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
* 7.45 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Daguitstap Op bezoek in Klein-Brabant, Het land van Stille Waters,
org. Davidsfonds Doornpanne, 62 euro, niet-leden 66 euro, leden
met programmakaart 58 euro, info en reservatie www.davidsfonds.
doornpanne.net en davidsfonds.doornpanne@gmail.com
*10 u., Oostduinkerke, Tepelhoornstraat
Zevende vossenjacht-zoektocht voor ruiters menners en
sympathisanten (gratis), een weekend vol paardenplezier,
info www.vossenjacht-terduinen.be, 0475 721 427
* 12-17.30 u., Oostduinkerke, Rozenwingerd (Bitterzoetlaan 5a)
Opendeurdag Toelichting zorgaanbod, foodmarkt, bar en
muzikale animidatie, info www.rozenwingerd.be
* 14.30 u., Oostduinkerke, Rozenkrans (Albert I-Laan 54)
Opendeurdag Animatie, open klas en leefgroep, optreden
bewoners, kunsttentoonstelling, optreden DJ Maarten Vancouillie,
info www.derozenkrans.be
*15 u., Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2018, www.levensloop.be, zie bl. 27
*16-17 u., Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie (gratis), verplicht inschrijven, 058 53 27 10,
golfsecretariaat@koksijde.be

* 14.30-15.45 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
Stoelyoga Op een ontspannen manier je lichaam in beweging
brengen, info 0496 87 72 07, ellen.rabaey@telenet.be

Dinsdag 29 mei
* 15-16 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Workshop e-readers, bibactiviteiten@koksijde.be, zie bl. 10
* 19 u., Sint-Idesbald, c.c. Taf Wallet
Werkvergadering fotografiegroep Jomi,
info www.jomi-fotografiegroep.be

Woensdag 30 mei
* 10-11 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Workshop e-readers, bibactiviteiten@koksijde.be, zie bl. 10
* 14-16 u., Koksijde-Bad, W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 12

Donderdag 31 mei
* 9 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Verrassingsbustrip, org. en info Neos Koksijde, Judith Ranson,
058 51 40 80
* 19 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Vegetarische kookworkshop, de natuurlijke vegetarische keuken,
duinenhuis@koksijde.be, i.s.m. Vormingplus, inschrijven 25 euro,
voordeeltarief 21 euro, www.vormingplusow.be of 059 50 39 52,
zie bl. 14

Zondag 3 juni
* 10.30-12 u., Oostduinkerke, ingang begraafplaats
Week van de begraafplaatsen, Interactieve en educatieve
fotozoektocht voor gezinnen met kinderen (gratis), inschrijven
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40, zie bl. 11
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro (koffie/thee incl.)

* 19.30-22.45 u., Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Kermiswedstrijd in het peuren, info en inschrijven in d’Oede
Pastorie (Dorpsplaats 12, Wulpen)

Zondag 27 mei
* tot 15 u., Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2018, www.levensloop.be, zie bl. 27
*9 u., Oostduinkerke, Tepelhoornstraat
Zevende vossenjacht-zoektocht voor ruiters menners en
sympathisanten (gratis), een weekend vol paardenplezier,
info www.vossenjacht-terduinen.be, 0475 721 427

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren
Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt
zich in het cultuurcentrum zelf. Tickets dienen daar aan
de onthaalbalie geregeld.
Open: 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.

TENTOONSTELLINGEN
Beaufort: kunsttriënnale aan zee
Van 2 april tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke, info
www.beaufort18.be

Fototentoonstelling Kiek noa Mieke!
Tot 24 juni in het NAVIGO museum

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot
Sint-Idesbald
Tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over
8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het
Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater

Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit
(Dorpstr. 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66 en 0475 52 98 60
Beeldhouwkunst (keramiek) van Willy Vansieleghem
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux
Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald,
info www.delvauxmuseum.com

Schilderijen van Tony Blomme en beelden van Isabel
Miramontes
Tot 27 mei in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
(Polderstraat 76, Oostduinkerke),
14-18 u. op vr, za en zo, en feestdagen,
058 58 51 47, 0475 38 66 02, info@dmlgallery.be

Atelier Textielkunst Closing Time van de Westhoekacademie
Van 5 tot 21 mei in kapel Ster der Zee
(open 14-18 u. op vr., za. en zo.), zie bl. 26

Werk van Koen Van den Broek, Fred Bervoets, Andreas Golder,
Ramon Lombarte, Wang Ke, Han Yajuan, Joel Morrison, Jonathan
Meese, Melissa Gordon, Madison, Jean-Luc Moerman
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in
Sint-Idesbald), dagelijks open van 16 tot 18 u.,
info art-space@proximus.be

Expo: storyboard over het zelfportret
Van 3 tot 19 mei in de Gaanderij
(Westhoek Academie), zie bl. 26
Cabin Art
Tot 9 september op de zeedijk van Sint-Idesbald

Herdenking Zoeaven op pinkstermaandag
Op maandag 21 mei herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zoeaven die hun leven lieten in de Westhoek
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Oud-strijders uit WO I zijn er niet
meer. Tegenwoordig worden
zij vertegenwoordig door de
vaderlandslievende verenigingen
en de oud-strijders uit de Tweede
Wereldoorlog. De herdenking op
pinkstermaandag wordt opgeluisterd
door de Zoeaven van Walcourt.
Programma
* 10 u., bloemenhulde aan Frans
militair kerkhof, Koksijde-Dorp
* 11 u., toespraken en bloemenhulde
aan het Zoeavenmonument, KoksijdeBad
* 11.30 u., Start optocht met Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde
naar het gemeentehuis waar het
défilé plaatsvindt.

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 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

www.navigomuseum.be

cultuurcentrum
CasinoKoksijde

www.casinokoksijde.be

Abonnementen vanaf 4 juni
Losse tickets vanaf 13 juni
woensdag 23 mei - 20u

Seizoensvoorstelling
2018-2019

