14e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Referentieplaats is Nieuwpoort.
De gegevens zijn in zomertijd meegedeeld.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd Communicatie,
Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,5 euro op
rek. 091-0175000-41 van het
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, met vermelding
“Abonnement Tij-dingen - april tot
december”
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Foto van de maand
Sophie Vanhomwegen uit Sint-Idesbald zond ons deze foto, genomen van een
prachtig wolkenspel op het strand. Inderdaad een zeer mooi beeld waarmee
Sophie een prijzenpakket in de wacht sleept. Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 april.
Uw inzending moet van een hoge resolutie zijn (300 dpi) en Koksijde-gebonden.
Bekijk de andere inzendingen op www.koksijde.be

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke Wulpen: 058 51 78 68
Deze nummers verbinden u
automatisch door met een dokter van
dienst. Wachtdiensten lopen tijdens
weekends (za 8 u. tot en met ma 8 u.)
en officiële feestdagen (8 u ‘s ochtends
tot en met volgende dag 8 u.)

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
0900 10 500
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.

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 u door met de
dienst die u verlangt.

Inhoud

Koksijde fietsgemeente!
De Vlaamse Fietsersbond heeft onze
gemeente bekroond met de titel van
“meest comfortabele fietsgemeente
van Vlaanderen”! Loon naar werken
voor ons bestuur dat de voorbije jaren
veel inspanningen leverde om Koksijde
fietsvriendelijk te maken. De burgemeester
aan het woord..!
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Het nieuwe rusthuis
Op vrijdag 24 april vindt op het
Marktplein de eerstesteenlegging plaats
van het nieuwe woon- en zorgcentrum
Dunecluze. Het rusthuis, een initiatief
van het Koningin Elisabeth-instituut,
zal 96 woongelegenheden tellen. In het
gemeentehuis loopt daarover weldra een
tentoonstelling.
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Soldatenkerkhof
beschermd
Onze gemeente telt een groot patrimonium
dat als monument beschermd is. Ook het
Coxyde Military Cemetery kreeg inmiddels
het statuut van beschermd monument!
En er staan nog andere oorlogsmonumenten
op de wachtlijst.

8
Erfgoeddag “uit
vriendschap”
Over erfgoed gesproken… Op zondag
26 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag
plaats, deze keer in het teken van de
vriendschap. Het programma grasduint in
het vriendschapsverleden van monniken,
IJslandvaarders en wereldvermaarde
kunstenaars.
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Gemeente Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad
van 17 februari
In deze rubriek publiceert de redactie
de interessantste beslissingen
van de gemeenteraad. Indien
het agendapunt eenparig is
goedgekeurd vermelden we:
unaniem. Indien het punt niet
eenparig is goedgekeurd (omdat
sommige raadsleden zich onthielden
of tegenstemden), dan wordt dit ook
vermeld. De opgegeven bedragen
zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

1. Aankopen
- Webcamera’s – Geen aankoop, maar
huur (3 jaar) van twee webcamera’s die
beelden doorzenden naar de website,
tv-zenders, meteo-sites enz.
Raming 29.040 euro. Unaniem.
- Vlaggen – Er worden 650 nieuwe
K-vlaggen gekocht. Raming 9.500 euro.
Unaniem.
- Markttentjes – Veertien markttentjes
voor de organisatie van activiteiten in
en rond het Nationaal Visserijmuseum.
Raming 15.000 euro. Unaniem.
- Digitale schoolborden - Gezien de
uitzonderlijke didactische aanvulling die
deze borden bieden bij het lesgeven
worden voor de gemeentescholen
4 extra borden, 4 beamers en alle
noodzakelijk toebehoren aangekocht.
Raming 20.000 euro. Unaniem.
- Ademhalingstoestellen – Voor
de brandweer worden 12 autonome
ademhalingstoestellen met open
kringloop aangekocht omdat sommige
dergelijke toestellen al meer dan
25 jaar oud en vervangen moeten
worden. De Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken betaalt 75% van
de investering. Het aandeel voor de
gemeente bedraagt 31.900 euro.

2. Projecten
- c.c. CasinoKoksijde - Na
tien jaar werking dringen zich enkele
renovatiewerken op.
* Lot 1: vernieuwings- en
aanpassingswerken in de feestzaal,
nl. vernieuwen van vloer in tapijt
met ingebouwde dansvloer in parket,
vernieuwen vloer podium, toegankelijk
maken podium voor andersvaliden,
plaatsen wanden hefplatform,
schilderwerken.
Raming 110.763,07 euro. Unaniem.
* Lot 2: doortrekken van de mobiele
akoestische wand (tussen foyer en
feestzaal) op niveau van de mezzanine.
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Dit is wenselijk met oog op het
gezamenlijk gebruik van de theaterzaal
en de feestzaal.
Raming 22.708,07 euro.
Unaniem gebruik. Unaniem.
* Lot 3: installatie hefplatform tussen
de mezzanine en de theaterzaal
(bovenste inkomniveau) t.b.v. technici
en andersvaliden. Het gebruik van de
theaterzaal voorziet vaak technici in
het midden van de zaal. De nieuwe
installatie kan ook hun goederen
transporteren en is comfortabeler voor
rolstoelgebruikers.
Raming 32.307 euro. Unaniem.
* Lot 4: aanpassings- en
verfraaiingswerken aan de barmeubels
in feestzaal en foyer.
Raming 31.591 euro. Unaniem.
- Wapenschilden – Enkele
wapenschilden (cartouches) in de muur
van de abtskapel (Ten Bogaerde) zijn
dringend aan herstelling toe.
Raming 12.000 euro. Unaniem.
- Geofysisch onderzoek – Op het
domein van Golf Hof ter Hille zal
de ondergrond worden gescand om
archeologisch waardevolle elementen
op te sporen. Dit zal vermijden dat
later op de verkeerde plaats sleuven
worden gegraven. Raming 50.000 euro.
Unaniem.
- Laagspanningsnet - Gezien de
aanstaande renovatie van de Fuchsialaan
en de Capucijnenlaan dient het
laagspanningsnet ondergronds te worden
gebracht. Raming 56.757 euro. Unaniem.

3. Varia
- Vijfmeterstrook – De raad stemde
in met een vermindering van de
gebruikelijke bouwvrije strook van
minstens 5 meter als de constructie
een veranda of carport betreft. Deze
reductie is ingegeven uit overwegingen
van grondschaarste en zuiniger
ruimtegebruik. In verkavelingen werd
deze vermindering al toegepast. De
reductie wordt nu veralgemeend in
de stedenbouwkundige voorschriften.
Unaniem.
- Bus – Na lange jaren is er een
doorbraak is in het dossier openbaar
vervoer in Koksijde. Schepen Danny
Van Herck deelde mee dat er immers
vanaf 1 mei een busverbinding naar
Sint-Idesbald is. Dit is het gevolg
van de opwaardering van de lijn 69
Oostende-Nieuwpoort-Veurne die vanaf
dan 4 ritten in de spits- en 2 ritten in
de daluren zal tellen, de helft daarvan
overigens via een ontsluitende reisweg
(Sint-Idesbald).
- Personeel - Vastbenoemd hoofd dienst
Ruimtelijke Ordening en Planning
Leen Declerck werd aangesteld als
stedenbouwkundig ambtenaar. Björn
Cools werd in vast verband benoemd
als afdelingshoofd Administratie.
- Brandweer - Omdat ze niet langer
wensen actief te zijn als vrijwillig
brandweerman, verleende de raad aan
Kelly Vandenberghe en Heidi Storm
ontslag uit het brandweerkorps.
Meer info: agenda en verslag op www.koksijde.be

Interview met de burgemeester

Fietspaden: Koksijde op nummer één!
De Vlaamse Fietsersbond organiseerde op grote schaal een gedetailleerde audit van het comfort op de fietspaden in
Vlaanderen. Volgens de Fietserbond staat Koksijde “afgetekend” op de 1e plaats!

Burgemeester Marc Vanden Bussche in gezelschap van een inwoner op één van de nieuwe comfortabele
fietspaden van de gemeente.

Tij-dingen: “Koksijde is bekroond
als “meest comfortabele
fietsgemeente”. Wat doet dit met
een burgemeester?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche: “Ik ben enorm vereerd met
deze bekroning. Dit toont aan dat onze
investeringen echt lonen. We werden
in 2006 al beloond voor het mooiste
fietspad, nl. aan beide zijden van de
Robert Vandammestraat tussen de ZuidAbdijmolen en de Zeepanne. Maar nu
zijn we dus globaal voor onze fietspaden
bekroond. Die nieuwe fietspaden hebben
we zeker ook te danken aan 1e schepen
Jan Loones. Toen hij nog schepen van
Openbare Werken was, gaf hij de aanzet
ervoor. We hebben ook goed naar het
advies van OCMW-raadslid Noël Paelinck
geluisterd. Hij ijverde destijds om bijna
naadloze fietspaden te maken, d.w.z.
zonder hindernissen voor fietsers of
rolstoelgebruikers. Dit houdt in dat
fietspaden voorrang krijgen.”
T-d: “Waarom primeren fietspaden in
Koksijde?”
Burgemeester: “De mensen komen
hier om te fietsen, om te wandelen, voor
recreatie dus. We hebben een oudere
bevolking. Senioren fietsen natuurlijk nog
graag om fit te blijven en tegenwoordig
zijn er ook fietsen uitgerust met een
motor, om senioren langer mobiel te
houden. Daarnaast zijn we natuurlijk ook
een toeristische gemeente.”

T-d: “Wilt u zich profileren als een
fietsgemeente?”
Burgemeester: “Natuurlijk! Onze
gemeente heeft talrijke mooie
fietsroutes, die ons een extra
meerwaarde geven. Koksijde wil deze
troef dan ook echt promoten.”
T-d: “Waarom kiest Koksijde voor
fietssuggestiestroken bij scholen?”
Burgemeester: “Deze keuze is zeer
bewust, want studies wijzen uit dat in
woonbuurten een gemengd verkeer
veiliger is en automobilisten net door
die suggestiestroken trager gaan rijden.
Daarnaast lost het ook het probleem
van te smalle straten op. Een volwaardig
fietspad moet voldoen aan wettelijke
bepalingen. Dus als de weg niet breed
genoeg is, trachten we toch de fietser
een zeker comfort te geven met
fietssuggestiestroken.”
T-d: “De Pylyserlaan wordt een
fietsstraat. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen?”
Burgemeester: “Eerst en vooral gaan
we daar de snelheid beperken en de
straat zo comfortabel mogelijk aanleggen
voor fietsers. We willen ervoor zorgen dat
de Pylyserlaan een nieuwe functie krijgt.
Van een drukke verbindingsweg tussen
Oostduinkerke- en Koksijde-dorp naar
een autoluwe fietsstraat. Automobilisten
raden we aan om de Houtsaegerlaan
te nemen tussen Oostduinkerke- en
Koksijde-dorp.”

T-d: “Koksijdenaars worden gezien
als echte wielerfanaten, klopt dat?”
Burgemeester: “Inderdaad, we
zijn wielergek! Koksijde organiseert
onder leiding van sportschepen Dirk
Dawyndt tal van wielerevenementen.
Enkele weken geleden was er de
mountainbiketoertocht. Volgend groot
wielerevenement is de KBC Driedaagse
De Panne–Koksijde die van start gaat
op 31 maart én live te volgen is op tv.
Onze gemeente telt ook verschillende
actieve wielertoeristenclubs. Daarnaast
steunen we het jonge talent van eigen
bodem. Koksijde sponsort de sportgroep
Maes. De jonge renners krijgen een fiets,
een uitrusting en worden professioneel
begeleid. Én natuurlijk is Koksijde
organisator van het WK cyclocross 2012.”
T-d: “Zijn er op korte of lange
termijn nog plannen om fietsen in
Koksijde nog veiliger te maken?”
Burgemeester: “In september begint de
aanleg van nieuwe fietspaden langs de
Koninklijke Baan tussen Koksijde en SintIdesbald. Binnenkort krijgt het fietspad
aan de Polderstraat ter hoogte van het
Hannecartbos een andere bedekking.
Een prioriteit op lange termijn is de
N330, de verbinding met Veurne. Dit is
een geliefkoosd plekje voor vele fietsers.
Daarom willen we het fietspad daar
doortrekken.”
T-d: “Waar gaat u zelf het liefst
fietsen?”
Burgemeester: “Ik reed altijd met de
fiets naar het college in Veurne, zelfs ’s
middags reed ik op en af. Deze gewoonte
ben ik wat kwijtgeraakt. Binnenkort
stop ik professioneel als notaris. Dan
kan ik weer meer fietsen. Mijn favoriete
fietsroute? Het is moeilijk kiezen.
(Lacht.) Vooral het fietspad doorheen de
Doornpanne en de fietsroutes door het
pittoreske hinterland spreken mij het
meest aan.”
T-d: “Wilt u nog iets kwijt aan de
Koksijdenaar?”
Burgemeester: “We gaan nu in rechte
lijn naar de paasvakantie met een leuke
afsluiter, Koksijde Kids. De gemeente
kijkt dan ook enorm uit naar het nieuwe
seizoen. Ik denk dat vele mensen, net
als ik, snakken naar optimisme en de
zon. Het was tenslotte een lange, koude
winter. De eerste mooie dagen kondigen
zich al aan.”
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Infrastructuur

Openbare werken: een stand van zaken
Verfraaiing in de
Fuchsialaan en
Capucijnenlaan
De nieuwe asfaltlaag (aanvankelijk
gepland voor half oktober) moest
uitgesteld worden tot voorjaar 2009. Het
volledig uitfrezen van de weg kon niet
weerhouden worden gezien de geringe
dikte van het huidige asfalt. De optie
om de asfaltlaag er gewoon bovenop te
leggen zonder bijkomende aanleg van
greppels en slikkers was ook onmogelijk.
Vandaar dat het lastenboek uitgebreid
werd met bijkomende aanleg van
greppels en slikkers. Die aanbesteding
is nu voorbij. Men is ook aan het
nagaan of het nog haalbaar is om het
bovengronds elektriciteitsnet te slopen,
en ondergronds aan te brengen. In dit
kader werd de offerte van Eandis aan de
gemeenteraad van 16 maart voorgelegd.
Inmiddels heeft de coördinatie van de
werken plaatsgevonden. Uitvoering
hopelijk kort voor de zomer.

Asfalteringswerken
In volgende straten zullen er na de
paasvakantie herasfalteringswerken
worden uitgevoerd. In Koksijde een deel
van de Dwarsstraat, Honingklaverweg,
Veldtijmweg, een deel van de
Dageraadstraat en het resterende deel
van de Chanzylaan. In Oostduinkerke de
Hutstraat, E. Tytgatstraat, Gaupinlaan
en een stukje van de Witte Burg
(Oostduinkerke). De aannemer is recent
aangesteld en de coördinatievergadering
vond ondertussen plaats.

Koninklijke Baan:
spoorwerken en
fietspaden
SPOORWERKEN

De spoorvervanging is voltooid aan de
noordkant in zone 1 (tussen De Panne en
centrum Sint-Idesbald) en zone 3 (tussen
Ster der Zee en de Jordaensstraat in
Koksijde-bad). Na de paasvakantie
worden in dezelfde zones de sporen aan
de zuidkant vervangen. Deze werken
zouden tegen 14 juni afgerond zijn.
Het verkeer in de betrokken zones zal
6

opnieuw onmogelijk zijn op weekdagen.
’s Weekends zal enkel plaatselijk verkeer
mogelijk zijn. Het doorgaand verkeer zal
blijvend omgeleid worden.
Vanaf 14 september start de VVM De
Lijn met de werken in zone 2 (tussen
centrum Sint-Idesbald en Ster der Zee),
eerst met de vervanging van de sporen
aan de noordzijde (tot eind oktober),
en vanaf 1 november aan de zuidzijde.
Alle werkzaamheden van de VVM De Lijn
zouden tegen 15 december moeten klaar
zijn. In deze periode zal het kruispunt
Ster der Zee volledig afgesloten zijn.

FIETSPADEN

In september gaan normaliter ook de
herinrichtingswerken van start voor de
aanleg van fietspaden, voetpaden en
voor het beveiligen van de doorsteken/
voetgangersoversteken tussen de grens
met De Panne en de Kursaallaan. Dit is
een project van het gemeentebestuur in
samenwerking met de Vlaamse Overheid
(Agentschap Wegen en Verkeer WestVlaanderen).
Belangrijk is ook dat er ter hoogte
van het kruispunt Gilles Scottlaan/
Doornpannelaan een breed perron
aangelegd wordt en verkeerslichten
worden geplaatst.
Van zodra de hogere overheid groen licht
geeft, kan de coördinatievergadering
plaatsvinden. Van zodra er meer nieuws
is over de geplande verkeerscirculatie, zal
dit in Tij-dingen en op de gemeentelijke
website meegedeeld worden.

Verdere aanleg
rioleringen
* Wegen- en rioleringswerken
Ammanswalle fase 2
(Oostduinkerke) - Dit project kon
volgens planning tegen het begin van
de paasvakantie voltooid worden, op de
beplanting na.
* Rioleringsdossier
Strandjutterslaan, Baron
Empainlaan, Relaislaan, Mooi
Verblijflaan en Narcissenlaan
(Oostduinkerke) – De
coördinatievergadering kan eerstdaags
plaatsvinden. Dit project zal
vermoedelijk niet meer tegen het
zomerreces kunnen gestart worden.
* Rioleringsdossier en
heraanleg Pylyserlaan en
Vanmaldeghemstraat – Ook voor
dit project blijft het wachten op de
goedkeuring van de subsidies. In de
loop van de maand april zou het dossier
opnieuw voor de commissie komen,
die instaat voor de subsidiëring. De
gemeente hoopt dat uiteindelijk de
knoop doorgehakt wordt zodat het
dossier kan aanbesteed worden. Er
wordt nog wel gehoopt dat het werk
alsnog in het laatste kwartaal van 2009
kan aangevat worden.
Info dienst Patrimoniumbeheer: T 058 53 34 35.

In de gemeente Voor elkaar

Eerstesteen van Dunecluze (KEI) wordt
gelegd!
Op vrijdag 24 april vindt om 15 u. in de feesttent op het Marktplein de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe Woon- en
Zorgcentrum (WZC) Dunecluze dat door het Koningin Elisabethinstituut (KEI) opgericht wordt. Daar zal naast de serviceflats
Maarten Oom van het OCMW een nieuw rusthuis verrijzen met 96 woongelegenheden. Dit project beantwoordt aan de
reële vraag voor opvang van zorgbehoevende bejaarden in onze gemeente. Het wordt een eigentijds gebouw dat zich
aan de oostkant van het Marktplein met vloeiende bewegingen in de omgeving inschrijft. De bouw startte op 16 februari.
De werken moeten binnen een termijn van 2 jaar afgewerkt zijn. De opening is gepland voor begin 2011.
massagetafel kunnen komen. Op de begane grond is er een
ruimere kine-ruimte voor minder courant gebruikte toestellen.
Tussen beide leefruimtes is een verdeelkeuken waar de
maaltijden worden geportioneerd. Het voedsel wordt bereid in
de grootkeuken van de KEI.
Aansluitend bij de leefruimtes is er een wintertuin. In de winter
kunnen de bewoners hier genieten van de zon. In de zomer kan
de ruimte worden opengezet en als terras fungeren.
De kamers zijn ca. 4 bij 7 m. groot. De voorzieningen zijn:
sanitaire cel met schuifwanden, kast met ruimte voor kleine
koelkast, noodzakelijk meubilair, mogelijkheid voor persoonlijk
meubilair en TV.

Gelijkvloerse verdieping

Een mooi toekomstbeeld van het nieuwe woon- en zorgcentrum op het
Marktplein van Koksijde.

Voor elke verdieping (3) is geopteerd voor zorgafdelingen van
2 x 15 kamers. Elke verdieping telt aldus een centrale toegang,
een zorgafdeling links en rechts met elk een leefruimte. Deze
leefruimtes zijn zo huiselijk mogelijk ingericht. Alle bewoners
van de afdeling kunnen er de maaltijd gebruiken. Men kan
echter ook op de kamer eten. Er zijn zithoeken waar men kan
TV kijken, gezelschapsspelen spelen,... Een living bevat ook
een kine/ergo-ruimte waar o.a. evenwijdige baren en een

De cafetaria bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping op
de hoek van de Ter Duinenlaan en de Gladiolenlaan. Bij de
cafetaria is er een keuken en een ruim, overdekt terras.
Er komt ook een kraal voor huisdieren. Bewoners kunnen
genieten van de deugddoende zorgen van de kapper/pedicure.
Van maandag 20 tot en met zaterdag 25 april loopt er
in het gemeentehuis van Koksijde een tentoonstelling
over het toekomstbeeld van het nieuwe Woon- en
Zorgcentrum Dunecluze. Elke dag tussen 10 en
11.30 u. wordt er duiding gegeven door medewerkers
van de KEI. Iedereen kan er terecht voor meer
informatie.

Beleidsplan
in beeld
Eindelijk is hij er! Het
beleidsplan in beeld! Een
eenvoudige vertaling
van het strategische
meerjarenplan van de
gemeente voor de komende
drie jaar. Hierin worden
alle toekomstplannen
van de gemeente uit de
doeken gedaan. Ben jij ook
benieuwd naar de visie van
de gemeente? Kijk snel op
www.koksijde.be/koksijdein-2012.be. Vanaf 1 april
kan je daar het volledige
beleidsplan in beeld
raadplegen.
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In de gemeente Erfgoed

Coxyde Military
Cemetery
beschermd als
monument
Vlaams minister van Monumentenzorg
Dirk Van Mechelen heeft de Militaire
Begraafplaats Coxyde Military
Cemetery (Robert Vandammestraat)
met ingang van 22 januari 2009
beschermd als monument. De
bscherming is ingegeven uit zowel
historische, landschappelijke als
architecturale overwegingen. De
Coxyde Military Cemetery is de
grootste militaire begraafplaats aan
de Vlaamse kust.
Historische waarde.
Het dodenveld getuigt van de geallieerde
militaire activiteiten aan de kust tijdens
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
Deze oorspronkelijk Franse begraafplaats
werd in de periode juni-november 1917
door Britse troepen gebruikt. Later in
de oorlog werden er naast Fransen
ook mannen van de Britse zeemacht
begraven. Na de oorlog werden nog
meer dan 50 graven toegevoegd, terwijl
de Franse doden ontgraven werden. Er
liggen 1517 Britse doden uit de Eerste
Wereldoorlog begraven. Deze soldaten
vielen bij de verdediging van de sector
Nieuwpoort. Er liggen ook 155 Britse
doden uit de Tweede Wereldoorlog, die
stierven tijdens “Operatie Dynamo” in
mei-juni 1940 bij de verdediging van de
perimeter rond de haven van Duinkerke.
Anderzijds maken ook 45 gesneuvelden
deel uit van de luchtmacht. Het gaat om
bemanningen van vliegtuigen die vooral

in 1944, door Duitse jachtvliegtuigen of
luchtafweer neergehaald werden toen ze
op weg waren om Duitse doelwitten te
bombarderen.
De meest gekende dode is ongetwijfeld
dichter Thomas Ernest Hulme.

Landschappelijke waarde.
Het is een vrij unieke begraafplaats in
Vlaanderen gelegen in de duinen, te
midden van een zee van groen.

Architecturaal belang.
De ontwerpers, Edwin Luytens en GH
Goldsmith, creëerden een stijlvolle
toegang met toegangspijlers, bekroond
met een urne en twee paviljoentjes met
rondbogige openingen en een tentdak.
Centraal vooraan staat de Stone of
Remembrance, centraal achteraan tegen
een duinhelling het Cross of Sacrifice. Het
geheel wordt getooid met bloemperken
en jonge eiken.

Ruytingen feest met Vlado
Kumpan!

Ondertussen heeft minister
Van Mechelen ook volgende
oorlogsgedenktekens op ontwerp
van lijst voor bescherming geplaatst:
- het oorlogsgedenkteken voor de
militaire en burgerlijke doden van
Koksijde (Robert Vandammestraat)
- het gedenkteken voor de Zoeaven
(Zouavenplein)
- het gedenkteken voor de
Belgische en geallieerde piloten
van beide wereldoorlogen (J. Van
Buggenhoutlaan)
- het oorlogsgedenkteken voor de
militaire en burgerlijke doden van
Oostduinkerke (Leopold II-laan)
- het gedenkteken voor de 4de
Legerdivisie (Wulpen)
Meer info over het het militair en burgerlijk
funerair erfgoed is te vinden in het boek
“Tuinen van eeuwige rust - Inventaris van het
funerair erfgoed” door Evy Van de Voorde.
Te bestellen via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40.

Om hun 35-jarig bestaan te vieren nodigt Blaaskapelle
Ruytingen de beste blaaskapelle van Europa uit: Vlado
Kumpan! Het feest vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde op
zaterdag 25 april.
In het voorprogramma speelt het niet te missen Blaasorkest
Alpenroos uit Ingelmunster.
Ruytingen Blaaskapelle ontstond “heel toevallig” in juni 1974
toen de muzikanten van de gemeentelijke harmonie na een
wandelconcert een pintje dronken in Brasserie La Terasse.
Noël Vinquier en Eduard Saelens gaven er een vrijblijvend
deuntje ten beste en werden gaandeweg door collega’s
gevolgd tot er als vanzelf een heus hoempaorkest was
ontstaan. Het eerste officieel optreden volgde in september
1974 op een seniorenfeest te Sint-Idesbald.
Ruytingen speelt ca. 20 optredens per jaar. Uiteraard in eigen
gemeente en omgeving, maar ook in het buitenland.
Het grote verjaardagsconcert op 25 april was bij het
verschijnen van dit nummer al uitverkocht…
Meer info: www.ruytingenblaaskapelle.be.

8

In de gemeente Kunst

Bakens William Sweetlove voor Abdijmuseum
Aan de vooravond van Beaufort03,
huldigde het gemeentebestuur op
vrijdag 20 maart de 4 monumentale
beelden in die William Sweetlove
in opdracht van de gemeente
ontwierp voor het Abdijmuseum
Ten Duinen 1138. Deze inhuldiging
viel samen met de opening van
de intrigerende fototentoonstelling
”‘Kloosterlingen, beelden van een
orde: Cisterciënzers uit de Lage
Landen” van de Nederlandse
fotografe Annie van Gemert.
“Je kan onmogelijk naast de vier
monumentale monnikenbeelden
kijken”, vertelt een glimlachende
conservator. “Naast de hoogte van
meer dan vier meter, zullen de beelden
met hun knalrode kleur, een opvallende
verschijning vormen in het straatbeeld
van Koksijde. Hiermee willen we de
inwoners en de bezoekers van Koksijde
en zijn onmiddellijke omgeving attent
maken op het belang van de vroegere
Duinenabdij voor de regio.”
De vier monumentale beelden werden
door de technische dienst geplaatst.
Drie van de beelden staan op de
archeologische site. Het vierde beeld
is te zien in de Zeelaan, voor het
gemeentehuis.
Na de indrukwekkende installatie van
I Dormienti van Mimmo Paladino tijdens
de tweede editie van Beaufort (2006),
groeide het idee om ook een project op
de site uit te werken met de Cracking
Art Group en William Sweetlove. Een
project dat in 2010 wordt gerealiseerd
en dat op zijn beurt ook wil bijdragen
tot de sensibilisatie voor de opwarming
van de aarde.
De voorstelling van de
monnikenbeelden vond op hetzelfde

Kunstenaar William Sweetlove tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en 1e schepen Jan Loones.
Verder op de foto conservator Dirk Vanclooster, kunstfotografe Annie van Gemert, schepen Dirk Dawyndt,
raadsleden Rita Gantois en Rik Stekelorum.

moment plaats als de opening van de
tentoonstelling “Kloosterlingen. Beelden
van een orde: Cisterciënzers in de Lage
Landen”. Deze expo vond in 2006 ook
zijn neerslag in het schitterende fotoboek
“Kloosterlingen”. De Nederlandse
fotografe Annie van Gemert confronteert
in haar publicatie, haar opnames van
1994-2004, met historische opnames
van verschillende fotografen uit de
periode 1926 en 1965. Aan de hand
van foto’s die de dagelijkse activiteiten

van de monniken laten zien, blijkt
duidelijk dat ook de meest gesloten
abdij- en kloostergemeenschappen
een grote evolutie hebben ondergaan.
Een evolutie die ze in haar sobere en
ingetogen foto’s van het dagelijkse
leven in de abdijen heeft weten vast
te leggen voor de toekomst. Een uniek
document. Deze tentoonstelling loopt
tot 31 mei.

Cabin-art in Baaldje!
Na de alomgekende tentoonstellingen “Kunst in Baaldje”
(het jaar door in de Keunekapel en in de zomer in de
Kerkepannezaal) stelde de handelaarsbond van Sint-Idesbald
een nieuwe kunstmanifestatie voor: Cabin-art. Bedoeling
is dat geïnteresseerde kunstenaars op het strand panelen
beschilderen die aan de achterzijde van een 8-tal strandcabines
zullen gehangen worden. De schilderijen moeten uitgevoerd
worden op zaterdag 30 en zondag 31 mei.
De werken zullen dan geschonken worden aan de
initiatiefnemers om ze tijdens een openbaar opbod te verkopen
ten voordele van de vzw Vrienden der Blinden, gevestigd in
Koksijde.

© Foto Lambert Derenette
Kunstschilders die belangstelling hebben melden zich bij cultureel ambassadeur Ray
Van Duüren (T 058/ 51 30 50) of bij voorzitter Philippe Debourse (T 058 41 17 61).
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Leven Leefbaar

Uitgaan zonder overlast?
Het kan!

Toegankelijkheid
Zeedijk/Astridplein

Een heerlijk avondje uit met de vrienden. Lekker uit de bol gaan
op de dansvloer. Lol trappen met nonkel Jos op een of ander
familiefeest. Of gewoon een gezellige drink onder makkers.
In onze gemeente kan en mag het allemaal. Zolang er geen
overlast van komt. Daarom besloot het gemeentebestuur om de
reglementering rond “Herbergen en Dansfeesten” in een nieuw
politiereglement te gieten. En dat werd op 17 februari unaniem
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen besloot
volgende regeling te hanteren voor gemotoriseerde toegang
tot de Zeedijk en het Astridplein in Oostduinkerke.

Sluitingsuur...?

B. Als de slagbomen gesloten zijn:

Samengevat komt het erop neer dat uitbaters van publieke
inrichtingen vanaf 2 uur ’s nachts geen muziek meer mogen
maken. Toegegeven: het klinkt streng. Maar belangrijker
dan de letter van de wet, is de geest die erachter schuilt.
De burgemeester kan namelijk een machtiging geven om
muziekuitvoeringen langer toe te staan, en dit tot maximum
5 uur. “In praktijk zullen we deze machtigingen heel soepel
toekennen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Dit
reglement is eigenlijk meer een stok achter de deur. Vooraleer
we een dancing of café een sluitingsuur opleggen, zullen we
een stevig dossier samenstellen. Er zal ook voorafgaand overleg
zijn met de uitbaters. Enkel bij slechte wil, grijpen we naar
deze noodrem. Er komt dus zeker geen algemeen sluitingsuur.
Feesten moet zeker kunnen, maar dan zonder overlast. Het
moet voor iedereen leefbaar zijn.”

- Oprijden via Astridplein niet toegestaan. Het agentschap
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen laat niet toe dat
vergunninghouders de slagbomen kunnen bedienen omdat
zij het verkeer hinderen en voor gevaarlijke situaties
kunnen zorgen. Deze slagbomen kunnen dan ook enkel
bediend worden door hulpdiensten en in uitzonderlijke
omstandigheden.
- Dus enkel oprijden via IJslandplein en afrijden via
Europaplein

Feesten
Voor dansfeesten en bals in dans- en feestzalen geldt min of
meer dezelfde regeling. Deze moeten eindigen om 3 uur ’s
morgens. Doch ook hier kan de burgemeester een afwijking
toestaan, bijvoorbeeld ter gelegenheid van feestelijkheden,
kermissen, huwelijken en tijdens het toeristisch seizoen.

Algemene regel
Let wel: het is nog steeds zo dat muziek in publieke inrichtingen
na 22 uur zodanig gedempt moet worden dat het geluid de rust
van de buren niet stoort en niet hinderend is op straat.

Uniform
Geven we tot slot nog mee dat de “nieuwe” reglementering
eigenlijk al jaren van toepassing is in de praktijk. Het
politiereglement zorgt er alleen voor dat het geheel vlotter kan
worden toegepast. De reglementeringen rond “Herbergen en
Dansfeesten” zijn voortaan uniform in de drie gemeenten van
de politiezone Westkust.
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A. Als de slagbomen open staan:
- Op en afrijden via Astridplein altijd mogelijk
- Ook mogelijk: oprijden via IJslandplein en afrijden via
Europaplein

Omwille van bovenvermelde regeling is de rijrichting op de
Zeedijk van het IJslandplein naar het Europaplein toe (over
de volledige lengte: dit is behoud van de huidige toestand).
Deze regeling gaat in voege van zodra alle noodzakelijke
werken zijn uitgevoerd. Voor de gemeente is dit op
zeer korte termijn gepland, voor het agentschap Wegen
en Verkeer dienen aanpassingen te gebeuren aan de
verkeerslichten.

Vernieuwen trappenhuizen Zeedijk Oostduinkerke
De layout van deze trappenhuizen werd op verzoek van de
vereniging van mede-eigenaars hertekend. Dit impliceerde
dat een nieuwe stedenbouwkundige vergunning diende
aangevraagd te worden. Deze werd recent afgeleverd.
Er is intussen aangedrongen bij de ontwerper om de
gemeente zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van
de lastenboeken zodat deze werken kunnen aanbesteed
worden. Rekeninghoudend met de noodzakelijke termijnen
en te volgen procedures, is het niet haalbaar om dit project
nog vòòr de zomer uit te voeren.

Bestuur Wielerfeest

Verkeersregeling
Driedaagse De Panne-Koksijde
Op woensdag 1 en donderdag 2 april wordt een gedeelte van de rittenwedstrijd Driedaagse De Panne-Koksijde op het grondgebied
van de gemeente Koksijde verreden.

Woensdag 1 april:
2de rit Zottegem-Oostduinkerke
* Drie plaatselijke ronden - Omstreeks
15 u. komt het peloton het grondgebied
van de gemeente binnengereden via
de Ten Bogaerdelaan, RP Zeepanne,
Strandlaan, Koninklijke Baan, Bliecklaan,
RP De Poort, Lejeunelaan, Koninklijke
Baan, Albert I-laan, Leopold II-laan
–doortocht aankomstlijn– met nog
3 plaatselijke ronden van 13,35 km
over volgende omloop: Leopold IIlaan, Dorpstraat, Koksijdesteenweg,
Houtsaegerlaan, Robert Vandammestraat,
RP Zeepanne, Strandlaan, Koninklijke
Baan, Bliecklaan, RP De Poort,
Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Albert
I-laan, Leopold II-laan.
* Aankomst – Vermoedelijk omstreeks
16.15 u. in de Leopold II-laan ter hoogte
van de Guldenzandstraat.
* Parkeerverbod - Van 8 tot 18 u. is er
parkeerverbod langsheen het grootste
gedeelte van het parcours.
* Verkeersverbod - De Leopold II-laan,
tussen het kruispunt Oostduinkerkedorp en het kruispunt met de Piet
Verhaertstraat wordt tussen 8 en 11 u.,
en tussen 13.30 en 17.30 u. afgesloten
voor alle doorgaand verkeer. De nodige
omleidingen zijn aangeduid.

Verkeersplan voor woensdag 1 april, 2de rit Zottegem-Oostduinkerke

Donderdag 2 april:
rit 3b, individuele tijdrit
(van 14.25 tot 16.50 u.)
* Omloop - Komende uit de richting
De Panne, zuidelijke rijweg van de
Koninklijke Baan, westelijke rijweg
Koninklijke Prinslaan, RP Molen,
westelijke rijweg van de
Leopold III-laan, keerpunt voor het RP
Zeepanne, oostelijke rijweg
Leopold III-laan, RP Molen, zuidelijke
rijweg Van Buggenhoutlaan, keerpunt
voor het RP De Poort, noordelijke rijweg
Buggenhoutlaan, RP Molen, oostelijke
rijweg Koninklijke Prinslaan, zuidelijke
rijweg Koninklijke Baan, keerpunt voor
het kruispunt Koksijde-bad (Zeelaan),
noordelijke rijweg van de Koninklijke
Baan richting De Panne.
* Parkeerverbod - van 8 tot
17.30 u. is er een parkeerverbod in de
volgende straten langsheen het parcours
Koninklijke Baan (beide zijden) tussen
de grensscheiding met de gemeente De
Panne en kruispunt met de Blieckstraat/
Jordaenstraat, Koninklijke Prinslaan,
Leopold III-laan en Van Buggenhoutlaan.

Verkeersplan voor donderdag 2 april, rit 3b, individuele tijdrit in De Panne en Koksijde

* Verkeersverbod - Deze straten
worden ook voor alle verkeer afgesloten
tussen 13.30 en 17.30 u.

Mobiliteit
Om een optimale mobiliteit te verzekeren
zijn volgende maatregelen genomen:
- het gebied ten noorden van de
Koninklijke Baan kan bereikt worden
via de Zeelaan, Terlinckplaats en de

Zeedijk alsook langsheen de Strandlaan
en Zeedijk.
- de Zeedijk zal op 3 plaatsen geopend
zijn: t.h.v. de Terlinckplaats, de
P. Blanchardlaan en de Strandlaan.
- het verkeer met bestemming De Panne
verloopt via Koksijde-dorp.
- het verkeer van de Lijn blijft gewaarborgd.
Alle noodzakelijke omleidingen worden
aangeduid.
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In de gemeente Voor elkaar

Onthaalouders: kwalitatieve opvang voor uw kind
De Koksijdse dienst voor Onthaalouders voorziet in opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar bij onthaalouders die wonen
in Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen. Opvang in gezinsverband betekent dat je kind in een veilige en
vertrouwde omgeving verblijft waar het “thuis” is en zich geborgen voelt.

Rechtstaand v.l.n.r. Sonja Sercu, Ann Bril, Diana Vanden Ameele, Heidi Kesteloot, Edith Note, Ann Pattyn, Marijke Accou, Anne Coelus, Caroline Roets, Benedicte
Dewitte, Karen Buylaert, Monique Vandewalle, Bianca Vantournhout en Francine Goderis. Zittend: Nathalie Leleu (dienstverantwoordelijke), Sonja Gavino, Bruno
Cuvelier en Suzanne Popelier als samenwerkende onthaalouders, Katrien Vanhoucke, Chris Verschoore en Marie Georis als samenwerkende onthaalouders. Tien
onthaalouders konden niet aanwezig zijn.

De onthaalouders worden begeleid en
ondersteund door dienstverantwoordelijke
Nathalie Leleu: “Onze dienst telt
30 supergemotiveerde en heel lieve
onthaalouders. De meeste hebben
jarenlang ervaring en stonden onder
de deskundige begeleiding van mijn
vroegere collega Frieda Dornez, die
nu met pensioen is. Ikzelf werk al een
zevental jaren bij de dienst waardoor ik
de onthaalouders ook al een tijdje ken.”
Onthaalouder zijn is een niet te
onderschatten beroep: dagelijks in de
weer zijn met die kleine baby’s, hen
verzorgen, hen voeden, hen troosten,
activiteitjes voorzien die hun ontwikkeling
stimuleren, zorgen dat ze zindelijk zijn
tegen de schoolleeftijd en zoveel meer. Het
zijn ook lange, intensieve dagen: van 8 u.
’s morgens tot 18 u. ’s avonds. Sommigen
werken ook tijdens het weekend of ’s
avonds wat langer. Maar ze doen het

allemaal met evenveel enthousiasme en
inzet. Ze verdienen een pluim!

Zorg voor veiligheid
Nathalie: “Elk jaar leggen we de nadruk
op een thema. Zo werden in 2006 alle
tuinen gecontroleerd op giftige planten.
Vorige twee jaren controleerden en
vernieuwden we alle bedjes volgens de
eisen van Kind en Gezin, en volgden de
onthaalouders een vorming preventie
van wiegendood. Nu zijn we vooral met
brandveiligheid bezig. De onthaalouders
kregen in januari een extra premie
om rookdetectoren in hun woning te
installeren, een rookdeken in de keuken
te voorzien en een brandblusapparaat
aan te schaffen.”

Vorming

Meer info: dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu,

De dienst probeert de onthaalouders ook
op pedagogisch vlak mee op sleeptouw

Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74,

Bloemenjaarmarkt
Op paaszaterdag 11 april vindt vanaf 10.30 u. in de
verkeersvrije Zeelaan de jaarlijkse bloemenmarkt plaats.
Dit bloemenfeest is tegelijk de start van het nieuwe
toeristische seizoen. De Zeelaan in hartje-Koksijde geurt en
kleurt. Bloem- en tuinliefhebbers vinden er inspiratie. De
bloemenjaarmarkt is een organisatie van het comité Koksijde
in de bloemen en het gemeentebestuur.
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te nemen. Jaarlijks zijn er een 4-tal
vormingen.
Nathalie: “Van het jaar werken we rond
communicatie met ouders. Ouders
moeten dagelijks geïnformeerd worden
over het welzijn van hun kind. Goede,
mondelinge communicatie is hierbij
heel belangrijk. Het is echter niet altijd
mogelijk om alles te vertellen bij het
afhalen van hun kindje. Daarom kocht
de dienst nieuwe volgboekjes. Dit boekje
ontstond in samenwerking met het VVSG
en bestaat uit drie delen: info over het
kindje dat ouders kunnen invullen, heenen-weer tussen onthaalouder en ouder
en als derde deel de ontwikkeling van
de baby tot de derde verjaardag. Vanaf
2009 krijgen alle ouders die hun kindjes
inschrijven zo’n boekje.”

zitdag op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.

In de gemeente Voor elkaar

Hulde aan de vrijwilligers..!
Tijdens de Week van de Vrijwilliger nodigde het Sociaal Huis de vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) en
van de buurtwerking uit om hen te bedanken voor hun inzet. Momenteel telt de MMC 17 vrijwilligers, de buurtwerking
12. Na een korte vergadering volgde een bezoek aan het Nationaal Visserijmuseum en als afsluiter kregen ze een natje
en een droogje aangeboden. Waarom zijn ze vrijwilliger? Om anderen te helpen en omdat ze in een betere wereld
geloven…

De vrijwilligers van het Sociaal huis. Rechtstaand v.l.n.r. Arnold Torsy, Jacques Vandekeere, Daniël Snick, Jean Lauwers, Alfons Ramon, Germain Verfaillie,
Frans Houpelyne, Roger Vanhoutte, Jean-Claude Delepiere en Frans Detollenaere. Zittend: Annie Vandenberghe, Jeannine Moreau, Mariette Bruynseels,
Milou Van Peteghem, Nicole Vanhoutte, Ietje Jager en dienstverantwoordelijke Fien Vandooren. Waren verontschuldigd: Marc Corthals, Veronique Coulier,
Hedwig Donceel, Raoul Lema, Robert Ockerman, Germain Seys, Jean Slambrouck, Rik Van De Velde, Marcel Vanbillemont, Mariette Vanlerberghe,
Annemie Vanmarcke, voorzitter Greta Suber-Delie en secretaris Pascale Feys.

De Minder Mobielen Centrale
Het doel van de MMC is personen met verplaatsingsproblemen
en een beperkt inkomen naar noodzakelijke bestemmingen
voeren, vb. naar de arts of het ziekenhuis, de vereniging, de
kapper, op bezoek bij familie of vriend…
Om lid te worden van de MMC moet de gebruiker aan enkele
voorwaarden voldoen:
- senior zijn of gezondheidsproblemen hebben
- moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer
- niet in het bezit zijn van een wagen of geen inwonende familie
hebben waarop hij/zij een beroep kan doen
- een beperkt inkomen hebben, d.w.z. dat het gezinsinkomen
niet hoger mag zijn dan 2 x het leefloon
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Koksijde
Een lidmaatschapskaart kost 7 euro per jaar. Daarnaast betaalt
de gebruiker een kilometervergoeding (30 cent/km) aan de
chauffeur.
De Minder Mobielen Centrale was in 2008 een groot succes.
Er waren 110 gebruikers, 17 vrijwillige chauffeurs, 980 gereden
ritten voor een totaal van 22.213,25 km.

De buurtwerking
De buurtwerking voor senioren telt momenteel 12 vrijwilligers.
Het doel van dit project is tweeledig:
- tegemoet komen aan directe, kleine noden die eenvoudig op
te lossen zijn maar die voor de oudere een groot probleem
vormen zoals naar de apotheek gaan, een boodschap doen,
een lamp vervangen, formulieren invullen…
- Versneld detecteren van noodsituaties en ze signaleren aan
de bevoegde instanties zoals het OCMW, gemeente…
De vrijwilligers wonen waar een affiche aan het venster hangt
met opschrift: “Hier woont een contactpersoon van de vrijwillige
buurtwerking”.

Belgopocket:
gids voor de burger
De federale overheid
heeft een interessant
infoboekje uitgegeven, de
Belgopocket 2009. Deze
gids biedt antwoorden op
vele vragen van de burger
in verband met gezondheid,
werkgelegenheid,
huisvesting, mobiliteit,
familie, leefmilieu, justitie,
consumentenbescherming,
pensioen, fiscaliteit,
burgerschap en democratie.
Belgopocket helpt de digitale
kloof te overbruggen. Zo
hebben mensen die geen
toegang hebben tot het
internet toch toegang
tot informatie waarop ze
recht hebben. De gids telt
315 bladzijden, en is ook
online te raadplegen www.
belgopocket.be.
Ons bestuur heeft 300
dergelijke boekjes
besteld. Ze worden gratis

ter beschikking van de
bevolking gesteld. U kan
uw exemplaar afhalen bij
de bij de dienst Sociale
Zaken (Geert Beyens) of
aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis.

Meer info: Fien Vandooren, T 058 53 31 90, e fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be
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Beleven Wereld

Nieuwe publicaties
weerspiegelen rijkdom van
UNESCO-werking
Het UNESCO Platform Vlaanderen, -dat zijn zetel en hoofdkantoor in Koksijde heeft-, stelt
twee nieuwe publicaties voor: een dubbelzijdige poster over het werelderfgoed in België
en een brochure over de ethiek van wetenschap en technologie. De nieuwe titels vormen
een mooie aanvulling op het aanbod van informatiemateriaal dat deze organisatie
vanuit Koksijde opbouwt om een breed publiek te laten kennismaken met de werking
van de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (UNESCO).

Werelderfgoed in België
De poster Werelderfgoed
in België beschrijft de
rijkdom van de plaatsen en
monumenten die in ons land
als werelderfgoed erkend zijn.
Het gaat o.m. om de Vlaamse
begijnhoven, de Grote Markt
van Brussel, de Brugse
binnenstad, de OLV-kathedraal
van Doornik, het complex
woning-atelier-museum
Plantin-Moretus in Antwerpen
en de belforten van België en
Frankrijk.
De achterzijde van de poster
biedt achtergrondinformatie
over de werking van de
Werelderfgoedconventie en
gedetailleerde uitleg over
de karakteristieken van het
Belgisch werelderfgoed. Er
wordt ook verteld hoe een

site op de Werelderfgoedlijst
terechtkomt.

Ethiek van wetenschap en
technologie
In dit tijdperk van
globalisering zijn de
ontwikkeling en verspreiding
van wetenschap en
technologie een zaak van de
hele wereld geworden. Het
is dan ook van groot belang
om gemeenschappelijke
normen en waarden en
ethische principes op
dat vlak te ontwikkelen
en te verspreiden, om
de wetenschappelijke en
technologische vooruitgang
in goede banen te leiden.
UNESCO ontwikkelde
verschillende instrumenten,
programma’s en strategieën

om dit alles op internationale
schaal te stimuleren en te
sturen. Ze worden voorgesteld
in een 24 pagina’s tellende
brochure.

Gratis verkrijgbaar
De hierboven voorgestelde
titels zijn gratis af te
halen in het UNESCO
informatiecentrum van het
UNESCO Platform Vlaanderen
in Koksijde (Zeelaan 24). Je
kan er ook gratis publicaties
over andere UNESCOonderwerpen krijgen of
grasduinen in de collectie
van boeken en tijdschriften
over thema’s zoals onderwijs,
natuur- en zeewetenschappen,
immaterieel en werelderfgoed,
mensenrechten, internationale
samenwerking enz...

Meer info: UNESCO informatiecentrum,
Zeelaan 24 in Koksijde (T 058 52 36 41,
info@unesco-vlaanderen.be, open op
maandag en donderdag van 9 tot 16 u.,
op dinsdag en woensdag van 9 tot 17 u.,
op vrijdag van 9 tot 15 u.

Wereldfeest Dunia!
Zaterdag 8 augustus kleurt het strand van Oostduinkerke
weer in de kleuren van de wereld ter gelegenheid van de
zesde editie van het wereldfeest Dunia. Gezelligheid met
muziek, heerlijk proeven, sfeer en plezier met de voetjes
in het mulle warme zand zijn er weer troef! Natuurlijk is er
ook weer de boeiende en fascinerende wereldmarkt met
zijn vele standhouders. Dunia is een organisatie van de
dienst Internationale Samenwerking (dIS).
De dIS zoekt elk jaar nieuwe standhouders. Enkele
voorwaarden waaraan dient voldaan:
- liefst geen puur commerciële stand
- zelf materialen voorzien (tafel, stoelen, parasols, windzeil,
verlengkabel en verdeelstekker voor elektriciteit)
- inschrijven is aanwezig zijn gedurende de hele periode
(van 11.30 tot 18.30 u., onder voorbehoud)
Om ongezellige “gaten” te vermijden wordt aan de
standhouders gevraagd vooraf een inschrijvingsrecht te
betalen, dat nadien terugbetaald wordt als u werkelijk
gekomen bent. Inschrijven kan tot 8 mei door 25 euro te
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storten op 091-0002290-88 van de gemeente Koksijde met
vermelding: “Waarborg Dunia 2009 + inschrijvingsrecht naam
standhouder”.
Meer info: dIS, Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92 of
fien.leerman@koksijde.be, of www.dis.koksijde.be.

In de gemeente Voor elkaar

Dienst Interne Zorg voor hulp
aan eigen politiemensen en
OCMW-medewerkers

Het samenwerkingsakkoord werd ondertekend door de burgemeesters Roland Crabbe van Nieuwpoort,
Robert Butsraen van De Panne, Marc Vanden Bussche van Koksijde en Michel Landuyt van Middelkerke.
Aanwezig waren ook OCMW-secretaris Pascale Feys, een vertegenwoordiger van de PZ RIHO, zonechef
Joos Duchi van de PZ Middelkerke, psychologe Ilse Nuytens en zonechef Nico Paelinck van de PZ Westkust.

Iedereen kan het slachtoffer of getuige worden van een ingrijpende
gebeurtenis. Een onverwacht en gewelddadig feit, dat een zodanig
schokkerend effect heeft, dat het emotioneel evenwicht wordt verstoord.
Politiemensen in het bijzonder lopen een groter risico daarmee geconfronteerd
te worden. Denk maar aan het gebruik van het eigen dienstwapen, een
ontvoering of gijzeling, een collega die voor je ogen wordt verwond of zelfs
gedood… Om slachtoffers of getuigen te helpen beschikken de PZ Westkust
en het OCMW Koksijde nu over de dienst Interne Zorg met twee professionele
helpers. Ook andere PZ’s werken mee.

Door de jaren heen werd vastgesteld
dat zowel de medewerkers van de
verschillende OCMW’s als van de PZWestkust in contact kwamen met veel
conflictsituaties, stress, multi-problem
gezinnen, getraumatiseerde mensen….
Gevolgen daarvan waren ook stress
bij eigen medewerkers, absenteïsme,
alcoholisme, problemen thuis, verlies
van een emotionele balans, depressies,
burn-out symptomen, traumatisering,

gezondheidsproblemen enz. De PZWestkust en het OCMW-Koksijde vonden
het dan ook belangrijk om meer aandacht
te gaan besteden aan de persoon van de
hulpverlener binnen de eigen organisatie
en te gaan voorzien in “hulp voor de
hulpverlener”
In november 2006 vonden tussen OCMW
Koksijde en PZ Westkust de eerste
contacten plaats om de dienst Interne
Zorg op te richten, eind 2006 gevolgd

door een principeakkoord. Uiteindelijk
werd de dienst in juli 2008 operationeel.
Inmiddels maken ook nog andere
partners deel uit van deze samenwerking,
nl. politiezones RIHO (Roeselare, Izegem,
Hooglede) en Middelkerke.
De dienst Interne Zorg telt twee
personeelsleden: psycholoog en
diensthoofd Ilse Nuytens en assistentpsychologie Bo Van De Velde. Ze hebben
drie belangrijke werkvelden.
1. Na traumatische gebeurtenissen
organiseren ze zo spoedig mogelijk
een defusing. Dit is een groepsgesprek
waartoe ieder betrokken personeelslid
uitgenodigd wordt. Het heeft als doel
collegiale opvang te bevorderen, in
te grijpen om te verhinderen dat
posttraumatische problemen zich verder
ontwikkelen, en posttraumatische
problemen vroegtijdig te signaleren.
2. Ze bieden opvang na ingrijpende
gebeurtenissen en kwaliteitsvolle
individuele hulpverlening in een
vertrouwelijke sfeer met discretie en
behoud van privacy. Ze kunnen ook deel
uit maken van werkgroepen die zich
engageren in beleidsactieplannen die het
algemeen welzijn van de werknemers bij
de politie/OCMW tracht te bevorderen.
3. Ze staan de korpschefs/secretaris
bij met de opmaak van actieplannen
die kaderen in het algemene welzijn,
vb. actieplan absenteïsme, actieplan
zelfdoding enz.
Elke medewerker van de politiezones
Middelkerke, RIHO, Westkust en
OCMW Koksijde kan bij Interne
Zorg in alle discretie terecht voor
allerhande individuele problemen zowel
werkgerelateerd als problemen in de
privé-sfeer: verwerkingsmoeilijkheden,
persoonlijkheidsproblemen,
stemmingsstoornissen, angstproblemen,
aanpassingsproblemen, gezins- en
relatieproblemen, rouwproblemen.
De dienst Interne Zorg is 24 op
24 u. en 7 dagen op 7 bereikbaar voor
oproepen naar aanleiding van ingrijpende
gebeurtenissen.
Meer info: psycholoog Ilse Nuytens,
coördinator Interne Zorg van de PZ Westkust,
T 058 53 38 84, E ilse.nuytens@politiewestkust.be.
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Beleven Vriendschap

Hoogtij bij jumelagewerkgroep
Oostduinkerke
Het jaar 2009 wordt bijzonder druk voor de jumelagewerkgroep Oostduinkerke. Activiteiten in binnen- en buitenland
vragen veel aandacht en inzet van de werkgroepleden. Volgende manifestaties staan op til.

Op de jeugdkamp van de verbroederde gemeenten valt er elk jaar veel pret te
beleven!

Vijfstedentreffen
Het Vijfstedentreffen
wordt van 1 tot 3 mei in
Oostduinkerke georganiseerd.
Daaraan wordt deelgenomen
door delegaties uit Biedenkopf,
Neustadt, La Charité, Wépion
en Oostduinkerke zelf.
* Op vrijdag 1 mei worden
de delegaties ontvangen.
Omstreeks 10 u. brengen

ze een bezoek met receptie
aan het nieuw gemeentehuis
te Koksijde. Daarna vindt
in het toerismekantoor
van Oostduinkerke-bad de
officiële opening plaats van
de tentoonstelling, met
werken van kunstenaars uit
de zustergemeenten. Deze
expo blijft de hele maand mei
toegankelijk.

* Op zaterdag 2 mei is er
van 10 tot 18 u. op het
binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum een grote
folkloremarkt met standjes
uit alle gemeenten en van
Oostduinkerkse verenigingen.
Vanaf 14 u. strijden
de jongeren uit de
jumelagegemeenten voor de
beste plaatsen in het jaarlijkse
Spel Zonder Grenzen. De
jumelagewerkgroep zoekt nog
naar 6 jongens en 6 meisjes
tussen 15 en 17 jaar om mee
te strijden voor de titel van
sterkste team.
Inmiddels zorgen
muziekkorpsen uit Neustadt
en La Charité voor optredens.
‘s Avonds worden de
genodigden verwacht
in zaal Witte Burg
voor een spetterend
verbroederingsfeest.

Jeugdkamp
Van 22 tot en met 31 juli
neemt onze gemeente deel
aan het jeugdkamp, dat in
Neustadt a/d Orla plaatsvindt.

Leerlingen hotelschool maken speelfilm
De leerlingen van de Hotelschool ter Duinen zijn niet alleen koks in spe, maar ook prille
Hollywoodsterren… In het kader van vakoverschrijdende onderwijsprojecten maken ze
immers een speelfilm van de jeugdroman “Mijn Spook Van Ten Duinen” van Guy Didelez
en Patrick Bernauw. Dit is een spannend verhaal dat zich in de duinenabdij en in de
hotelschool afspeelt.
Bij dit filmproject is een groot deel van
de jongeren van Ter Duinen betrokken.
Om tot een goed eindresultaat te
komen werd er expertise van buiten de
school aangesproken zoals de auteurs,
een professioneel regisseur, een
ervaren cameraman, een grimeuse, een
special-effectsstudio, muzikanten enz.
Het boek, en dus ook de film, vertellen
het wedervaren van drie leerlingen van
de hotelschool die in de ban raken van
een eeuwenoud mysterie. De geest van
een monnik wijst in de duinenabdij een
schat aan…
Na het lezen van het boek schreven
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Gelegen op 800 km is Neustadt
de verste zustergemeente
van Oostduinkerke. Voor
deze organisatie worden de
jongeren aangeschreven,
geboren in ‘98 en ’99. Het
doel is een 20-tal jongeren
een zeer interessante reis
aan te bieden. Ze worden
begeleid door een ernstig team
monitoren. In het verleden
zijn uit de jeugdkampen grote
en blijvende vriendschappen
gegroeid.

Fietstocht
Om de zomer af te sluiten
is er nog de fietstocht
Biedenkopf–Wépion gepland.
Een deel van de wielergroep
fietst zelfs door tot
Oostduinkerke. Ook leden van
de jumelagewerkgroep vatten
deze toch wel bijzondere
tocht aan. Start op 11 juli in
Biedenkopf om op zaterdag 18
juli aan te komen in Neustadt,
waar de fietsers een warm
onthaal zal wachten.
Meer info: voorzitter Ward Samyn,
T 058 23 55 20.
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maart (in de Duinenabdij) en tijdens de
week van 16 maart (in de Hotelschool)
plaats.
De film is een ambitieus project waarin
de samenwerking van de leerlingen
onderling en met de professionelen
centraal staat. Ondertussen wordt
het project gelieerd aan vakken zoals
Nederlands, esthetica, geschiedenis,
godsdienst en informatica.
de leerlingen van 6 TSO het eigenlijke
scenario van de film. De acteurs werden
gerecruteerd uit de klassen van het 4de
beroep. De opnames vonden dinsdag 10

Meer info: Frédéric Maenhout,
Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40
(T 058 51 11 98, GSM 0472 43 55 21,
fredmaen@hotmail.com

Beleven Creativiteit

Word kunstenaar
in de vakantie!
Na het succes van de vorige edities organiseert de
gemeentelijke Westhoekacademie voor de zesde maal
de vakantie-academie in juli en augustus. Dit artistiek
initiatief geniet de volle steun van het gemeentebestuur.
Er zijn vier sessies: 20 tot 24 juli, 27 tot 31 juli,
3 tot 7 augustus en 10 tot 14 augustus. Boetseren,
steenkappen, schilderen, tekenen, glas en grafiek
staan op het programma.
Initiatiefnemer en gepensioneerd academiedirecteur Guy Van
Beckevoort i.s.m. het gemeentebestuur heeft opnieuw vijf
docent-kunstenaars voor de artistiek-didactische opdrachten
aangetrokken. Het zijn Fernand Vanderplancke (boetseren,
hout- en metaalsculptuur), Christine Vanoppen (glas), Pieter
Denuwelaere (grafiek), Pierre Gerits (beeldhouwen in steen)
en Svitlana Lyashchuk Legiga (tekenen en schilderen).
Dit bijzonder team van vijf gastleraren staat garant voor
boeiende, leerzame en kunstvolle workshops met mooie
resultaten.
Deze lessenreeksen richten zich tot een volwassen publiek
op vakantie in Koksijde, tweede residenten, leerlingen van
academies en Koksijdenaars zelf. Anderstaligen zijn ook
welkom.
Alle cursussen worden gegeven op weekdagen van maandag
tot vrijdag van 10 tot 16.30 u. Per atelier zijn er minstens
6 deelnemers, hoogstens 8 à 10. Alle sessies vinden plaats in
de ateliers van de Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald.

Elke belangstellende kan kiezen uit 5 cursussen in atelier en
open lucht: 1. Tekenen en schilderen / 2. Boetseren, hout- en
metaalsculptuur / 3. Beeldhouwen in steen / 4. Glasfusie en
–vormsmelten / 5. Vrije grafiek. Het precieze schema ziet er
als volgt uit:
- 1ste sessie van 20 tot 24 juli, en 2de sessie van 27 tot
31 juli: kiezen uit 1, 2, 3 en 5.
- 3de sessie van 3 tot 7 augustus en 4de sessie van 10 tot
14 augustus: kiezen uit 1, 2, 4 en 5
Elke vrijdagnamiddag is er tentoonstelling en receptie.
Het cursusgeld per week en per sessie/atelier bedraagt
125 euro. De inschrijving is geldig mits betaling van een
voorschot van 50 euro per persoon op rek. nr.
091-0127576-50 met vermelding “Vakantie-academie 2009”
en de gewenste discipline en periode. Mogelijkheid tot
middagmaal tijdens de cursusdagen. Steen of glas ter plaatse
te betalen.
Meer info: Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 0477 79 45 91,
F 058 53 34 14

Nieuwe Kringloopwinkel in Veurne
Sedert 3 maart bedient Kringloopwinkel West de kustgemeenten vanuit een nieuw en ruimer bedrijfsgebouw in de
Koksijdestraat 10, Industriezone II in Veurne. Ondanks een nieuwe winkel- en huisstijl blijft de Kringloopwinkel trouw aan
zijn filosofie: herbruikbare goederen aan prijzen tussen 10 en 20% van hun oorspronkelijke waarde. Natuurlijk kan u er ook
terecht met uw herbruikbare spullen.
Voor de nieuwe Kringloopwinkel in Veurne werd getrouw de
nieuwe stijl van de winkel in Ieper gekopieerd. Zeer herkenbaar
is de huisstijl. Een mooi uithangbord en de groen/witte tinten
versterken de herkenning aan de buitenzijde. Er is ruime
parkeergelegenheid. De winkel zelf is
500 m² groot. Dezelfde winkelrekken in zachte kleuren geven de
winkel een rustgevend karaker en bevorderen de gezelligheid. De
nieuwe afdelingsborden en de nieuwe prijsetiketten tonen de weg
naar de producten.
Heeft u thuis nog herbruikbare goederen staan, die u liever
kwijt wil? Breng ze dan naar de Kringloopwinkel in Veurne.
Meer info: Kringloopwinkel West, Koksijdestraat 10, Industriezone II in Veurne
(T 078 15 50 05, info@kringloopwinkelwest.be, www.kringloopwinkelwest.be).
Open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 17.45 u.,
zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15.45 u.
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In de gemeente Wereld

Koksijde is een Fair Trade-gemeente!
De titel Fair Trade-gemeente geeft aan dat onze gemeente én de inwoners eerlijke
handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. De campagne is
internationaal en succesvol. Vooral Vlaamse gemeenten doen het goed. Vlaanderen is
met 50% deelnemende gemeenten koploper.
Een concreet voorbeeld.
Het gemeentebestuur
koopt koffie gecertificeerd
door Max Havelaar voor
vergaderingen, op kantoor en
in de cafetaria’s. Ons bestuur
spoort ook de horeca aan om
deze producten te verkopen
en neemt initiatieven waaraan
ook bedrijven en scholen
deelnemen.
Fair Trade wil zeggen dat
men eerlijke prijzen geeft

aan producenten in het
Zuiden. Tussen afnemers
en producenten in de Derde
Wereld worden afspraken
gemaakt over prijszekerheid.
Er wordt ook zoveel mogelijk
rekening gehouden met
de ecologische en sociale
omstandigheden ter plaatse.
Mensenrechten en milieu
spelen dus een belangrijke rol.
Fair Trade Max Havelaar is een
onafhankelijk keurmerk voor

eerlijke handel.
Om die garanties te geven,
laat Max Havelaar de hele weg
die een product aflegt, streng
controleren.
Er zijn talrijke
voedingsproducten
verkrijgbaar met het
Max Havelaar keurmerk.
Ook kledij, bloemen en
verzorgingsproducten met
Max Havelaar keurmerk zijn
verkrijgbaar. Je vindt ze in

de Oxfam-Wereldwinkels,
in vele supermarkten,
gespecialiseerde winkels,
bedrijven, cafés en restau
rants. In het gemeentebestuur
Koksijde werd de jaarlijkse
secretaressendag ook
omgevormd tot “fair trade”
dag. Alle werknemers krijgen
dan een geschenk dat voldoet
aan de fairtradenormen.
Meer info: www.fairtradegemeenten.be en
www.maxhavelaar.be.

Fair Trade Walk zoekt standhouders
Samen met Noord/Zuid Oostende en Middelkerke organiseert de
dienst Internationale Samenwerking van Koksijde op zaterdag
9 mei een prachtige wandeling rond duurzame handel van
Koksijde tot Oostende door natuurgebieden, langs de stranden
en de tramlijn. Onderweg, o.m. in Calidris in Westende,
proeven de deelnemers lekkere waren uit duurzame economie:
bio, lokale producten en eerlijke handel. De wandeling vertrekt
tussen 9 en 11 u. op het Theaterplein in Koksijde.
Er werd gekozen voor een parcours bij de tramlijn zodat de
minder sportieve wandelaars, gezinnen en andersvaliden
sommige delen van de wandeling met de tram kunnen
overbruggen. Je krijgt bij inschrijving een tramticketje om
gemakkelijk naar de vertrekplaats weer te keren. Er zijn
verschillende bevoorradingspunten van de sponsors Oxfam Fair
Trade en biofruit Julienne/Dedrie, allemaal in de prijs inbegrepen.
’s Ochtends plant de dIS een markt met duurzame producten.
Hebt u een product dat u bekend wil maken en dat zich situeert
in volgende segmenten: bio, lokale en regionale producten,
eerlijke handel of duurzame handel? Neem dan contact op met
de dIS Koksijde en schrijf u in voor deze duurzame markt!
Inschrijven voor de wandeling door overschrijving van 5 euro
per persoon op rek. nr. 652-8048150-45 met vermelding
“ftwalk/naam/adres”, tegen uiterlijk 1 mei.
Meer info: dIS, Fien Leerman, Leopold II Laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92 of
fien.leerman@koksijde.be, of www.dis.koksijde.be.

Vraag nu gratis een energiescan
Distributienetbeheerder Eandis voert
ten huize van de geïnteresseerde
burger doordachte energiescans uit
om na te gaan waar consumenten
kunnen besparen op energieverbruik.
De energiescanner bekijkt in uw woning
grondig alles wat met energie te maken
heeft. Hij biedt interessante tips die
u onmiddellijk kan toepassen. Op die
manier kunt u gemakkelijk tot 15% per
jaar op uw energieverbruik besparen
zonder comfortverlies.
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Deze campagne startte in januari
2008 en eindigt in december 2009.
Onze gemeente kreeg van Eandis een
quotum van 366 energiescans, waarvan
er inmiddels 263 toegewezen zijn. Er
blijven er dus nog 103 beschikbaar!
Erbij zijn is dus de boodschap
want na december is de campagne
onherroepelijk voorbij.
Wie een energiescan wil kan dit aanvragen bij
Heidi Vollon (T 058 53 34 64) van de gemeentelijke
milieudienst, gemeentehuis, Zeelaan 303.

Leven Milieu

Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de gemeentelijke website
(www.milieu.koksijde.be/ophaaldata).
Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.
Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Ophaaldata papier en karton: woensdag 8 april
Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Ophaaldata papier en karton: donderdag 9 april
Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
donderdag 30 april (opgelet!) Ophaaldata papier en karton: vrijdag 10 april
Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes;
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 7 april

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op vrijdag 1 en
zaterdag 2 mei

Drankdozen): woensdagen 1, 15 en 29 april

Drankdozen): donderdagen 2, 16 en 30 april

Drankdozen): vrijdagen 3 en 17 april,

Drankdozen): vrijdagen 3 en 17 april

Winnaar boodschappentas
maart

Afval verbranden is
verboden

Veel mensen denken dat ze in hun tuin of in de weide van de
buurman-landbouwer takken en/of afval mogen verbranden.
Maar afval verbranden in openlucht is verboden! Alleen
plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen op braakliggend
terrein verbrand worden, maar dan moet het gebeuren op meer
dan honderd meter afstand van boomgaarden, bossen, huizen,
hagen, enz. Betrapte overtredingen worden uiteraard met een
boete bedacht.
Een vuurtje stoken in openlucht is zeer schadelijk! 25% van
de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin.
Bovendien komen er andere schadelijke stoffen (PAK’s, fijn
stof) vrij die we inademen of opnemen via groenten. Die stoffen
kunnen kanker, luchtwegeninfecties enz. veroorzaken. Het kan
ook de groei en de ontwikkeling van kinderen ernstig verstoren.
Een onderzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek wees uit dat afval verbranden in openlucht tot
vijfduizend keer meer uitstoot veroorzaakt dan een doorsnee
restafvalverbrandingsinstallatie. Deze installaties zijn immers
uitgerust met een rookgaswassing waardoor alle schadelijke
stoffen eruit gehaald en/of vernietigd worden.

In de loop van de maand maart werd mevrouw
Christiane Daumerie gespot met de boodschappentas
van de gemeentelijke milieudienst in de hand. Zij wint
hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars.
De milieudienst wenst haar van harte proficiat!
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In de gemeente De voorbije maand in woord en beeld…

1

11. Op zaterdag 7 maart vond in het strandsportcentrum Windekind aan Groenendijk de
officiële opening plaats van de openluchtexpo Getij-Dingen. Tot half december kan men aan de
getijdenpalen aan de laagwaterlijn, tussen de grens met De Panne en de grens met Nieuwpoort,
15 kunstwerken bewonderen van evenveel kunstenaars. Er is ook een fijne catalogus (1 euro,
dienst Toerisme) opgesteld met een korte beschrijving van het opzet, van kunstenaars en –werken.
Op de foto de deelnemende kunstenaars in gezelschap van schepen van Cultuur Jan Loones.

2

3

Wie zijn “De Kinderen van den IJzer”..?
Steven Maes, directeur van
de gemeentelijke basisschool
van Oostduinkerke, ontving
bovenstaande schoolfoto
van de familie Maes uit
Oostduinkerke. Op de foto
staan de kinderen van de
gemeenteschool, en hun
meester, die in 1920 hulde
brengen aan Koning Albert I
en aan maarschalk Foch.
Op het bord staat
geschreven:
“Gemeenteschool
Oostduinkerke - “De
Kinderen van de IJzer
huldigen hunnen Vorst en
Mlk Foch – den
19 ..... 1920”.
Herkent iemand vrienden of
familieleden? Weet iemand iets meer
over deze huldiging?
Contacteer: Caroline Beele, dienst
Archief, gemeentehuis, Zeelaan 303,
T 058 53 34 30, F 058 53 30 31,
archief@koksijde.be.
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22. In het zwem-& recreatiebad
Hoge Blekker werden voor
blinden en slechtzienden
infobordjes in braille
geplaatst. Voorzitter Freddy
Beun van het Autonoom
Gemeentebedrijf en
zwembadbeheerder Marc
Supeley vatten post bij het
nieuwe infobord. Bovenaan
staat de tekst in het
Nederlands, eronder volgt de
omzetting in brailleschrift.
Ook de sanitaire ruimte kreeg
dergelijke infobordjes. Het
zwem-& recreatiebad Hoge
Blekker scoorde hiermee een
primeur.
33. Bij de aanvang van
de gemeenteraadszitting
van maandag
16 maart legde Herman
Vandenberghe in handen van
gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe de eed af als nieuw
raadslid. Voor het Vlaams
Belang volgt
hij raadslid
De
Kurt
voorbije
Deman
op die
maand in
verkoos
ontslag
woord en
te
beeld…
nemen.

In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Wandelaere-De Pessemier
Zestig jaar geleden, op 24 februari 1949, stapten Isidoor Wandelaere (°Adinkerke) en Catherine De Pessemier (°Zegelsem) in
Zegelsem in het huwelijksbootje. Isidoor was huisschilder en kunstschilder, Catherine was naaister. Het echtpaar heeft
drie kinderen, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. De jubilerende echtgenoten werden op zaterdag 28 februari in het
gemeentehuis gefeliciteerd.

Proficiat!
aan alle
jubilarissen
Echtpaar Mesmans-Goossens
Ook op zaterdag 24 februari was het de beurt aan de
echtgenoten Marcel Mesmans (°Vossem) en Marie Goossens
(°Duisburg) om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband
te vieren (26 februari 1949, Duisburg). De h. en mevr.
Mesmans werkten als bewakers in het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika in Tervuren. Ze hebben een dochter en
twee kleinkinderen. Het college bracht de jubilarissen een
bezoek ten huize.

GEBOORTEN

Theo Lambert

Oostende, 22 februari

zoon van Dieter en van Nathalie
Ghyselen uit Oostduinkerke

Henri Florizoone
Ieper, 23 februari

zoon van Tom en van Michèle
Somers-Geuens uit Koksijde

Lauren de Zegher
Jette, 24 februari

dochter van Tijl en van Veerle
Verstraeten uit Koksijde

Bjarne Marteel

Veurne, 25 februari

zoon van Birger en van Wendy
Ackerman uit Koksijde

Merel De Creus

Gent, 25 februari

HUWELIJKEN
Didier Smidts & Josiane
Serkeyn,

beiden uit Koksijde - 14 februari

Thomas Moerman & Charlotte
Castelein,

beiden uit Koksijde - 6 maart

OVERLIJDENS

Rachel Becelaere - 79 jaar
Jacques Lebon - 69 jaar

echtgenoot van Bernadette Le Nouvel

Bruno Keulemans - 45 jaar
ongehuwd

Albert De Letter - 93 jaar

weduwe van Maurits Aeles

Rudy Lemay - 42 jaar
Ongehuwd

Armand Hollaert - 62 jaar

zoon van Walter en van Miarka
Marteel uit Koksijde

Huguette Vanden Eeckhoutte

zoon van Dirk en van Vu Thi Vinh uit
Koksijde

echtgenoot van Annie Van Ackere

Adriana Soete - 89 jaar

Joran Clauw

Veurne, 3 maart

Danny Devlies - 74 jaar

Herman Vermeersch - 68 jaar

weduwe van Victor Vanhemelryck

Frans Rolly - 75 jaar

Alex Deman

weduwnaar van Maria De Kinder

Hélène Desmedt - 99 jaar

dochter van Frederik en van Tieneke
De Wandel uit Koksijde
Veurne, 1 maart

Adrianus Kerckhoffs - 89 jaar

Ongehuwd

- 74 jaar

weduwe van Théophile Vandenbussche

ongehuwd

echtgenoot van
Philippine Van Buggenhoud

Philomène Michielsen - 90 jaar
weduwe van Jean Vergauts

Herman Vleminckx - 66 jaar

weduwnaar van Alberta Verhavert

Aliate Bureau - 95 jaar

Tijdens de paasvakantie,
van zaterdag 4 april 2009
tot en met zaterdag 18
april 2009, is er een
extra boeken- en cdverkoop in de bibliotheek.
Afgevoerde materialen
worden verkocht aan
democratische prijzen.
Voor elk wat
wils.

weduwe van Léopold Delpire

Antoinette Dekeyser - 78 jaar

Estelle Struive - 92 jaar

echtgenote van
Robert Vandenbussche

Anna Le Juste - 84 jaar

Michel Hardy - 55 jaar

Georgette Pouilly - 86 jaar

Andrée Théate - 82 jaar

weduwe van René Regnier

Extra
boeken- en
cd-verkoop

echtgenote van José Michel

21

Beleven Sport

952 tevreden
mountainbikers!
Op zaterdag 7 maart organiseerde de sportdienst van Koksijde
in samenwerking met de sportraad en de sportdienst van De
Panne, de jaarlijkse mountainbiketoertocht. De 952 deelnemers
konden kiezen tussen de afstanden 33, 44 en 55 km en dit
onder een mooi lentezonnetje. Na de toertocht mochten de
bikers aanschuiven voor de tombola met voor 7.500 euro aan
naturaprijzen. De eerste prijs, een mountainbike ter waarde
van 2.199 euro, werd gewonnen door de Poolse ex-prof
mountainbike Olli Kasperjzak. De schepenen Dawyndt en Van
Herck geflankeerd door de gemeenteraadsleden D’Haveloose,
Gantois, Verlinden en Vancayseele waren dan ook fier om de
mountainbike te kunnen overhandigen aan de merkwaardige
Pool.

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert voor de 10de maal
minivoetbaltornooien in de Sporthal Hazebeek van
Oostduinkerke voor alle leerjaren van het lager onderwijs uit
Koksijde: op woensdag 29 april voor de 1ste graad, woensdag
6 mei voor de 3de graad, woensdag 13 mei voor de 2de graad.
Elk tornooi start om 13.30 u. Zowel jongens als meisjes kunnen
deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven.
Meer info bij de turnleraar van de school.
Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
www.sport.koksijde.be.

Sport overdag: sport- en
seniorenacademie

Met de bus naar Telindus
Oostende

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de
sportdienst en sportraad, loopt nog tot 15 mei. Elke vrijdag,
niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren
terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief
programma: conditiegymnastiek voor dames en heren van
10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van
13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis
van 14.45 tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering inbegrepen)
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal is
gratis ter beschikking.

De sportdienst en de sportraad organiseren op woensdag
6 mei een spannende sportavond. In de Oostendse
baskettempel wordt immers de wedstrijd Telindus OostendeOkapi Aalstar bijgewoond.
De bus vertrekt stipt om 19 u. aan de sporthal in
Oostduinkerke. Het busvervoer is gratis. Er zijn 50 plaatsen
beschikbaar. Voor de wedstrijd, die om 20.30 u. begint, betalen
volwassenen 12 euro, kinderen tot 16 jaar 6 euro.
Inschrijven tot uiterlijk 25 april bij de gemeentelijke
sportdienst. Men is pas ingeschreven na betaling.

Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke

Meer info: Sportdienst, sporthal, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke

(T 058/53.20.01).

(T 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be, www.sport.koksijde.be).
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Beleven Bibliotheek en Jeugd

Poppenkast in de bib!
Bubbelkes Poppentheater uit
Wulpen brengt op vrijdag
17 april om 16 u. en op
zaterdag 18 april om 14.30 u.
en om 15.30 u. in de Willem
Elsschotzaal van de bib de
poppenkastvoorstelling “De
vermiste juwelen”.
In het kasteel van Koning
Framboos spookt het en
regelmatig verdwijnen er
juwelen van de Koningin.
Heeft het spook er iets mee te
maken of Gerarke, de beste
vriend van Bubbelke? Hoe

dan ook, Bubbelke, de trouwe
secretaris van de Koning zoekt
het uit.
Voor kinderen van 3 tot 10
jaar. Inschrijven aan de balie
van de boekenafdeling. Leden
van de bib krijgen voorrang.
Het lidmaatschap voor
kinderen is gratis.
Openingsuren: van maandag
tot zaterdag van 10 tot 12 u. /
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 16 tot 19 u. /
woensdag en zaterdag van
14 tot 17 u.

Basiscursus computer
Poppenkast: “De koning
snurkt”
De jeugddienst vergast de
kinderen op woensdag 15 april
om 14.30 u. op een leuke
poppenkast met Bubbelkens
Poppentheater uit Wulpen dat
het spel “De koning snurkt”
brengt! Er is paniek in het
paleis, de koning snurkt
ongehoord en niemand in het
paleis slaapt nog. Er moet
daar dringend iets aan gedaan

worden. Bubbelke is de man
die misschien dit probleem
kan oplossen. Waarom
heeft de Koning opeens de
snurkziekte en wat zit er
in het bos verscholen. Kan
Bubbelke de koning genezen?
Toegang 2,50 euro, reserveren
kan.
Meer info: jeugddienst, via
jocdepit@koksijde.be of T 058/53.34.44.

Vragen? Jin Helpt je ervan af

Tienermoeders en
-vaders: alleenstaande
gevallen?
Volgens de wet ben je strafbaar wanneer je seks hebt als je
jonger bent dan 16 jaar. De paradox is wel dat meisjes en
jongens alsmaar vroeger geslachtsrijp worden. Een jongen
kan al vruchtbaar zijn vanaf 10 of 11 jaar. Een meisje kan
zwanger worden vanaf haar eerste maandstonden. De invloed
van de voeding op de hormonen speelt hierin een grote rol.
Vrijen verbieden helpt niet altijd. Met alle gevolgen vandien.
Ouders kunnen hun steentje bijdragen door seksuele
voorlichting te geven aan hun kind. Beter voorkomen dan
genezen. We leven niet meer in de tijd dat over seks praten
taboe is. Seksualiteit hoort nu eenmaal bij het leven. Als
ouder praat je dus best over relaties en seks. Zo zal je kind
op tijd om een voorbehoedsmiddel vragen.
Naar aanleiding van een actie van de Bond Moyson en in het
kader van dit thema verkoopt de jeugddienst “condoosjes”
(6 durex + 3 smaak condooms) voor de luttele prijs van 2 euro.
Meer info: Jin, jeugddienst, T 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be /
Interessante websites: www.jeugdenseksaliteit.be, www.sensoa.be,
www.condoshop.be.

Deze cursus richt zich tot mensen die
nog nooit een pc gebruikten maar het
altijd al hebben willen doen.
De eerste handelingen worden
aangeleerd: aanzetten van computer,
klikken met de muis, uitleg scherm
en bediening knoppen. Kennismaking
met klavier, muis, computer als
apparaat. Teksten intypen in word,
verbeteren, bewaren, opvragen en afdrukken.
De reeks is de ideale start voor een echte beginner die
wil weten of een pc iets voor hem of haar is en vormt een
goede basis voor die mensen die een cursus Word en/of
Internet overwegen, maar misschien nog niet echt de stap
durfden zetten.
Op maandag 11 en vrijdag 15 maart van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen).
Plaats: afdeling Beeld en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).
* Inschrijven vanaf woensdag 1 april
* Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
* Max. 10 deelnemers
* Info en inschrijvingen aan de balie (afdeling Beeld
en Geluid, 1ste verdieping)
* Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling

Luisterboeken vanaf 1 april!
Vanaf 1 april kan je in de
bibliotheek ook kiezen uit een
wisselcollectie van meer dan
100 luisterboeken.
Als lezen voor jou niet zo
vanzelfsprekend is, kan je
toch nog leesplezier vinden
met je oren maar ook met je
vingers dankzij Daisy. Daisy
is een computerprogramma
waarmee je boeken kan
beluisteren. De Daisy-lezer
kan je uitlenen in de bib of via
de Daisy-software (gratis) op
je computer installeren.
Deze toepassing werd
gerealiseerd in samenwerking
met de Luisterpuntbibliotheek.

Meer info: aan de balie van de
bibliotheek of T 058 53 29 53.
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Beleven Jeugd

In de kijker:
fuifsubsidies
Al enkele jaren geeft onze gemeente
subsidies voor het inhuren van
professionele stewards voor fuiven.
Tot voor kort konden die subsidies
enkel worden aangevraagd door
erkende Koksijdse verenigingen.
Dat reglement werd aangepast en
uitgebreid. Nu kan iedereen die een
fuif geeft, in een gemeentezaal op
grondgebied Koksijde, een subsidie
aanvragen voor het inhuren van
professionele stewards. Het maximale
subsidiebedrag werd verhoogd van 300
naar 500 euro per fuif. Als organisator
mag je de subsidie twee keer per jaar
aanvragen. In de begroting is daarvoor
5.400 euro voorzien.
Meer info: jeugddienst, T 058 53 34 44 of
jocdepit@koksijde.be.

In concert:
hardcore vs
metalnight
Op zaterdag 4 april zet het jeugdhuis
zijn deuren open voor loeiharde muziek.
Vijf groepen passeren de revue.
* Abstract is een metal/hardcore
band uit Lichtervelde. De band
vergelijkt zich graag met de muziek
van “in Flames” en “All that remains”.
Op www.myspace.com/abstract123.
* Link is een stevige punk/hardcore
band, die al sinds ‘98 meedraait in de
Europese scène. Op www.myspace.
com/linkrocks lees je er meer.
* Urge for Blood is een loeiharde
hardcore/trashband uit de eigen
stal. De groep repeteert immers
in de Muze. Op 4 april spelen ze
een thuismatch, maar meteen ook
hun laatste optreden. Ambiance
verzekerd! Beluister hen op www.
myspace.coom/urgeforblood.
* Visions of War is een zeskoppige
hardcore formatie, die inmiddels al
goed is voor 170 optredens in 12
landen. Hun stijl doet denken aan die
van bands als “Doom” en “Discharge”.
Hun site: www.myspace.com/
deadnothing.
* Liar is een Kortrijkse metalcore
band. Gekend in heel Europa. Liar
heeft de kenmerkende sound van de
H8000, de West-Vlaamse hardcore
scène. Al bezig van ‘95, maar nog
steeds vernieuwend:
www.myspace.com/liarH8000.
De concertavond start om 19 u. en
kost 4 euro (5 euro voor niet-leden).

Buitenspeeldag
op 1 april
Eén april (een woensdag deze keer) werd
officieel uitgeroep tot “Buitenspeeldag”,
een dag waarop alle kinderen
worden aangemoedigd om buiten te
spelen. Nickelodeon zendt zelfs geen
programma’s uit! Hou Nickelodeon de
dagen ervoor goed in de gaten.
Op www.buitenspeeldag.be kan je daar
alles over lezen.
Dit initiatief werd opgestart door
de Vlaamse overheid en de
gemeente Koksijde
doet er ook aan
mee. Die dag
vinden overal
in Vlaanderen
toffe activiteiten
plaats.

Kinderfilm: Wall E
Op donderdag 9 april wordt zaal JOC
de PIT opnieuw omgetoverd in studio
jeugdraad voor vertoning van de
kinderfilm Wall E om 14.30 u. Door
oververvuiling heeft de mens de Aarde
verlaten. Het kleine robotje Wall-E is op
zijn eentje bezig met de schoonmaak.
Op een dag wordt de robot EVE naar de
Aarde geschoten. Zij moet uitzoeken
of leven op de aarde opnieuw mogelijk
is. Als zij Wall-E ontmoet, ontstaat er
een bijzondere vriendschap. Nederlands

gesproken. Toegang 2,50 euro,
reserveren kan.
Meer info: jeugddienst, via jocdepit@koksijde.be of
T 058/53.34.44.

Kinderzoektocht

Vanaf woensdag 1 april kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar deelnemen aan een
zoektocht doorheen Koksijde, ofwel te voet of met de fiets. Er zijn leuke prijzen te
winnen. Formulieren kan je vanaf 14 u. afhalen op de jeugddienst.
Prijzen af te halen in JOC de PIT (Kursaallaan 28) vanaf woensdag 29 april.

In concert: March of the local bands
Op zaterdag 25 april krijgen plaatselijke groepen vrij spel in jeugdhuis de PIT. Evil
Toys, Just as June en Sisterslammer krijgen de kans om een groter publiek aan zich
te binden.
* Evil Toys is een band uit de Muze. De
groep speelt een mix van eigen nummers
en covers uit de goede oude doos. Ze
brengen stevige rock ’n roll zonder veel bla
bla. Zie www.myspace.com/eviltoysband.

* Just as June zijn drie Koksijde
gasten. Hun liedjes worden bepaald door
meeslepende ritmes en een rauwe stem.
Voor het eerst live te zien in de PIT. Hun
site: www.myspace.com/justasjune.

Meer info: www.depit.be of

* Sisterslammer is een 5-koppige
stonerockformatie uit hartje Koksijde.
Hun stamlokaal is de Muze. Vanavond
spelen die gasten hun eerste thuismatch.
En dat zul je geweten hebben. Bezoek
www.myspace.com/sisterslammer.
De concertavond start om 20.30 u. en
kost 3 euro (5 euro voor niet-leden).

www.myspace.com/jhdepit.

Meer info: www.depit.be of
www.myspace.com/jhdepit.
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Beleven Evenementen

Catherine Delasalle:

chanteuse van het eerlijke Franse chanson
Liefhebbers van Franse chanson, en gewoon eerlijke muziek tout court, zullen verheugd zijn te vernemen dat c.c.
CasinoKoksijde op vrijdag 17 april om 20 u. Catherine Delasalle verwelkomt. Deze Franse zangeres spoelde lang geleden
aan in Vlaanderen en is hier nog steeds actief.

Catherine Delasalle, Franse zangeres die al jaren
in Vlaanderen verblijft, op vrijdag 17 april in c.c.
CasinoKoksijde.

Tij-dingen: “Het programma “Je
chante” is een bloemlezing uit
de chansons die je inspireerden
doorheen je carrière. Welke artiesten
hebben onmiskenbaar een stempel
op je muzikale loopbaan gedrukt en
wat spreekt je aan in hun muziek?”
Catherine Delasalle: “Het is een
verzameling van een aantal liedjes
die bij mij speciale herinneringen
oproepen. De artiesten die me het
meest van al inspireerden, zijn
Barbara, Brel en Nougaro. Ze waren
alle drie compromisloze figuren die een
aanmoediging waren om mijn eigen
teksten en muziek uit te brengen en
vooral om mezelf te blijven. Barbara
heeft ontzettend pijnlijke ervaringen
weten te kanaliseren via poëzie en
heeft met haar intieme gevoelens een
universele snaar geraakt.”
T-d: “Hoe kom je als Parijse
jongedame eigenlijk in Vlaanderen
terecht?”
Catherine: “Ik ben op heel jonge leeftijd
in Vlaanderen terecht gekomen. Per
toeval eigenlijk, op zoek naar andere
manieren om te leven. Ik ben hier
gebleven, aangetrokken door een aantal
mensen en wat ze betekenden. In
Vlaanderen ben ik uiteindelijk op een
podium terecht gekomen. Ik ontmoette

Koen de Cauter en de Zigeuners en ook
Dree Peremans, Dirk van Esbroek en
Wannes van de Velde. En ik ben hier
blijven plakken.”
T-d: “Je wordt vooral geassocieerd
met het chanson, maar doorheen je
carrière heb je al deelgenomen aan
heel diverse projecten. Zijn er nog
bepaalde stijlen, muziekgenres,… die
je zeker nog eens wil aanpakken?”
Catherine: “Voor mij staan eigenlijk de
teksten centraal. Ik zou niet zeggen dat
chanson mijn lievelingsstijl is. Ik heb
schitterende muzikanten die allemaal
goed kunnen improviseren en elke
nummer is anders bij elk concert. Ik hou
van “de waarheid van het moment”. In
China heb ik op jazzfestivals opgetreden,
in Taiwan stond ik op een festival vol
wereldmuziek, en op internet ben ik
vooral met popmuziek bezig… Ik hou van
alle muziek, als er maar een ziel in zit.
Ik hou van authenticiteit. Ik heb graag
ontmoetingen. Ik zing graag in andere
talen ook. Ik geef elk jaar stemlessen
in Neufchâteau en dat is de gelegenheid
om nieuwe dingen en samenwerking
uit te proberen zoals zingen met Madjid
Khaladj, Tcha Limberger. Volgend jaar
zou ik graag met N’Fali Kouyaté zingen.
Zo’n ontmoetingen zijn altijd heel
verrijkend.”

T-d: “Je mag nu even ongegeneerd
reclame maken voor het optreden.
Waarom moeten de mensen zeker
naar “Je Chante” komen kijken in het
c.c. CasinoKoksijde?”
Catherine: “Ik kan alleen zeggen dat
mensen die houden van eerlijke muziek
kunnen “geraakt” worden. Je moet
helemaal geen liefhebber zijn van
“chanson” of Frans begrijpen. Ik hoop
dat tekst en muziek een landschap
creëren waarin iedereen zijn eigen wereld
kan dromen. Natuurlijk is het voor de
liefhebber van Frans chanson een kans
om sommige nummers te herontdekken.”
T-d: “Ken je Koksijde? Kom je af en
toe uitwaaien aan de Vlaamse kust of
is de stad meer je biotoop?”
Catherine: “Ik heb in het verleden al in
dit cultureel centrum gezongen en kreeg
hier een heel warme ontvangst. Maar
ik ben eigenlijk meer vertrouwd met de
kust tussen de Haan en Wenduine waar
ik lange wandelingen heb gemaakt toen
ik in Brugge woonde. Ik hou van een
lege kust zonder veel gebouwen. De stad
is echt niet mijn biotoop. Sinds vorig
jaar begeleid ik wandeltochten door de
woestijn en daar voel ik me echt thuis.”
Meer info: www.casinokoksijde.be of
T 058 53 29 99 (ook voor tickets, 9 euro)
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CasinoKoksijde
ontvangt
een ware
(Vlaamse) diva!
De Vlaamse diva Leah Thys zingt en speelt op zondag
5 april om 15 u. in c.c. CasinoKoksijde een uitzonderlijk
concert waarin ze hulde brengt aan die andere diva
Marlène Dietrich onder de titel “My tribute to the diva”.
De pers prijst deze voorstelling met vijf sterren de hemel in!
Leah Thys was altijd al geïntrigeerd door deze legendarische
actrice. Vorig seizoen kroop ze al in de huid van Marlene
Dietrich in het toneelstuk Marlene. Na het succes van
die productie werd gekozen voor een groots concert met
bigband, filmbeelden en de bijhorende galajurken. Een feest
voor oren en ogen. Bij dit concert hoort trouwens een even
indrukwekkende hommage-cd.
Marlène Dietrich was (en is) één van ’s werelds beroemdste
actrices-zangeressen. Ze begon haar carrière in de film Der
blaue Engel en werd wereldberoemd met haar versie van Lili
Marlene. Tot op vandaag is Marlène Dietrich een symbool voor
velen. Haar opstandigheid, haar uiterlijke verschijning en haar
seksuele uitstapjes roepen zowel bewondering als afschuw op.
Zo beweerde ze zelfs openlijk biseksueel te zijn en stak haar
relatie met o.a. J.F. Kennedy niet onder stoelen of banken.
Gazet Van Antwerpen gaf de voorstelling door Leah Thys
het maximum van vijf sterren: “Leah Thys speelt niet alleen
Marlene Dietrich, ze ís Marlene Dietrich. Von Kopf bis Fuss.
Ze heeft de liedjes helemaal naar zich toe getrokken, ook in
de bindteksten.”

De Vlaamse diva Leah Thys als de Duitse diva Marlène Dietrich..!

Leah Thys kan ook een diva genoemd worden, een Vlaamse
diva. Ze is als Marianne één van de sterkhouders van de
één serie Thuis, maar heeft evenzeer een indrukwekkende
carrière in zowel binnen- als buitenland (Nederland, Engeland,
Rusland, Oostenrijk,…) opgebouwd.
Meer info: www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99 (ook voor tickets)

20ste Paasconcert Lions voor goed doel!
De serviceclub Lions De Panne-Westkust
organiseert op paasmaandag 13 april
om 20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk zijn
20ste Paasconcert. Het Symfonieorkest
Vlaanderen onder leiding van dirigent
Siebens brengt werk van Strauss,
Korngold en Van Beethoven. Solist is Bart
Vandenbogaerde op viool.
Met de opbrengst van het jaarlijkse
Paasconcert en het Sylvestergalabal
kan de Lions Club De Panne–Westkust
fondsen bijeenbrengen voor diverse
sociale projecten in de regio. Eén van
die projecten is Havenzate, een tehuis
voor werkenden en niet-werkende
andersvaliden in de Noordstraat
in Veurne. Zo overhandigde Lionsvoorzitter Geert Vanden Broucke op
20 januari een cheque van 15.000
euro aan voorzitter Jean Cosaert van
Havenzate in aanwezigheid van de leden
van Lions Club De Panne–Westkust.
Dit mooie bedrag is zeer welkom voor
vzw Havenzate, meer bepaald ter
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ondersteuning van het nieuwbouwproject waarvan de werken zopas zijn
aangevat.
De toegang tot het concert bedraagt

20 euro in voorverkoop (bij leden van Lions
Club en balie dienst Toerisme Koksijde), op
13 april zelf 25 euro aan de kassa.
Meer info: Lieven Dehaene, T 0478 79 51 13

Op 20 januari overhandigde Lions-voorzitter Geert Vanden Broucke een cheque van 150.000 euro aan voorzitter Jean Cosaert van Havenzate.
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Erfgoeddag 2009 : “Uit vriendschap”
“Uit vriendschap” is het thema van Erfgoeddag 2009, zondag 26 april. De afdeling Cultuur & Vrije Tijd en de
beide gemeentelijke musea gingen grasduinen in het vriendschapverleden van monniken, IJslandvaarders en
wereldvermaarde kunstenaars die ooit Koksijde bevolkten. De organisatie stelde volgend interessant programma samen.

Rondrit Paul Delvaux & George
Grard: uit vriendschap…
Dit is een gegidste rondleiding met een
treintje, om 10 u., 14 u. en 16 u. met
vertrek aan de dienst Toerisme, Zeedijk
26 in Sint-Idesbald. Gratis deelname.
De trein was één van de vele
inspiratiebronnen van Paul Delvaux. De
trein en gids brengen u naar belangrijke
plaatsen toen kunstenaars George
Grard en Paul Delvaux in Sint-Idesbald
leefden. De gids vertelt honderduit
anekdotes over hun belevenissen.
Hoogtepunten zijn een bezoek aan
het atelier van George Grard, en aan
de expo in het gemeentehuis over de
vriendschap tussen beide kunstenaars.
(Zie hieronder)
Info en inschrijving (noodzakelijk): dienst Toerisme,
Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be.

Tentoonstelling Paul Delvaux &
George Grard
Unieke expo in het gemeentehuis met
nooit eerder getoonde persoonlijke

foto’s over de vriendschap tussen
Delvaux en Grard. Samengesteld met
exclusieve foto’s uit de privé-collecties
van de families en de Stichtingen van
Delvaux en Grard. U bent getuige van de
talloze mooie momenten die zij samen
beleefden. Open van zondag 26 april van
10 tot 18 u. Verder van maandag 27 april
tot zaterdag 16 mei tijdens openingsuren
gemeentehuis (van maandag tot
zaterdag van 9 tot 12 u., op maandag
en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.).
Gratis toegang.

Kinderworkshop: maak je eigen
Grard-mix-Delvaux kunstwerk
Van 14 tot 16 u. in het gemeentehuis
(Zeelaan 303). Gratis.
Kinderen (8-12 jaar) kunnen op zondag
26 april (14 tot 16 u.) hun eigen
kunstwerk maken! Naar het voorbeeld
van beeldhouwer George Grard wordt
een beeldje in klei gemaakt. Deze
beeldjes krijgen vervolgens een plaats
in geprojecteerde taferelen van Paul
Delvaux (treinen, verlaten stations,

vrouwen met grote, mysterieuze ogen).
Van het geheel worden nadien mooie
foto’s gemaakt. Zo wordt een eigen
Grard-Delvaux geïnspireerd kunstwerk
gecreëerd!
Info en inschrijving (noodzakelijk): dienst Toerisme,
Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be.

Rondleiding en parcours:
vriendschap in een abdij
Doorlopend van 10 tot 18 u. in het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(Koninklijke Prinslaan 8 in Koksijde),
gratis toegang.
Liefde is een religieus kernwoord, maar
bedoelt men eigenlijk, want lichamelijke
is immers taboe in kloosters…
Vriendschap sluit hier nauw bij aan,
maar was dat ook niet gevaarlijk? In een
geanimeerde rondleiding wordt op een
interactieve manier met deze begrippen
kennis gemaakt.
Info : Abdijmuseum Ten Duinen 1138, T 058 53 39 50,
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be

Rondleiding: bij vissers en
IJslandvaarders
Om 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.
in het Nationaal Visserijmuseum (P.
Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke),
gratis toegang.
Het leven van de visser vormt de rode
draad tijdens een rondleiding doorheen
het nieuwe Nationaal Visserijmuseum.
Tijdens de lange scheiding, -bij
de IJslandvaarders duurde die zes
maanden-, was er vrijwel geen contact
tussen de visser en het thuisfront.
Desondanks was er een hechte band
tussen de visser op zee en de familie
thuis.
Een schuifpuzzel, een museumspel en
diverse computers met aanraakscherm
verhogen de belevingswaarde van het
museum voor het hele gezin.
Info: Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke,
T 058 51 24 68, E info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be

Eddy Van Vliet, Paul Delvaux en George Grard in
1977 tijdens een partijtje petanque in de duinen.
(Foto Stichting George Grard).
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Programma
Week van de Zee
De Week van de Zee is een jaarlijkse aandachtsweek die natuur en milieu aan
de kust in de kijker wil plaatsen. Deze themaweek werd 12 jaar geleden door
het provinciebestuur opgestart om vooral kustkinderen terug voeling te geven
met deze unieke biotoop, want “onbekend is onbemind”.

Om het halfuur kan men kennismaken
met de paardenkar aan de vloedlijn.
Geniet van een extra portie jodium…

ZONDAG 3 MEI

De milieudienst werkt, samen met de
westkustgemeenten en lokale actoren,
een gratis aanbod uit voor de plaatselijke
scholen. Hierbij kan de milieudienst
o.a. rekenen op kosteloos aangeboden
activiteiten van het bezoekerscentrum de
Doornpanne, de gemeentelijke bib en het
Nationaal Visserijmuseum.
U kan de klassen aan het werk zien van
24 april tot 8 mei. De leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs gaan zee,
strand en duin (her)ontdekken van
25 tot 29 mei. De activiteiten
vinden vooral plaats aan het
Stranddienstencentrum in Koksijde-bad.
Behalve voor leerlingen in schoolverband
zijn er op 1, 2 en 3 mei (Weekend van
de Zee) ook activiteiten voor het brede
publiek, georganiseerd door de dienst
Toerisme.

VRIJDAG 1 MEI
- avondwandeling - van 20 tot
22 u., Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk
(afstapplaats tram: Koksijde-bad). Kom
méér te weten over vleermuizen en
andere nachtegalen.
- windpainting - van 14.30 tot 16.30 u.,
Koksijde-bad, horloge aan het strand
(afstapplaats tram: Koksijde-bad).
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Met fijngemalen krijt in verschillende
kleuren en een gewone koffiefilter
worden tekeningen en/of woordjes in het
zand gemaakt.

ZATERDAG 2 MEI
- lentewandeling – van 14.30 tot
16 u., Oostduinkerke, Sint-André, einde
G. Scottlaan (parking), (afstapplaats
tram: Oostduinkerke, Sint-AndréScottlaan
Op het strand en in de duinen met de
5 zintuigen speuren naar de eerste
symptomen van de nieuwe lente: de
chocoladebruine kap van de kokmeeuw,
het zand voelen kriebelen tussen je
tenen, de zilte geur van het zeewier op
de branding…
- garnaalkruien – van 13.30 tot
15.30 u. (laagtij om 14.17 u.), SintIdesbald, horloge aan het strand,
(afstappplaats tram: Sint-Idesbald)
Maak kennis met de kruiers van de
Spanjaardbank. De gevangen garnalen
worden gekookt en aangeboden aan
het publiek.
- paardenkar – van 13.30 tot 17.30 u.,
Oostduinkerke, op het strand bij het
openluchtzwembad, (afstapplaats tram:
Oostduinkerke-bad)

- garnaalkruien en natuurgids – van
14.30 tot 16.30 u. (laagtij om
15.27 u.), Koksijde-bad, horloge
aan het strand, (afstapplaats tram:
Koksijde-bad).
Maak kennis met de kruiers van de
Spanjaardbank en de natuurgids die
zal vertellen over de garnaalkruiers.
De garnalen worden gekookt en
aangeboden aan het publiek.
- windpainting - van 14.30 tot
16.30 u., Sint-Idesbald, horloge aan
het strand (afstapplaats tram: SintIdesbald).
Met fijngemalen krijt in verschillende
kleuren en een gewone koffiefilter
worden tekeningen en/of woordjes in
het zand gemaakt.
- paardenkar – van 13.30 tot 17.30 u.,
Oostduinkerke, op het strand bij het
openluchtzwembad, (afstapplaats tram:
Oostduinkerke-bad)
Om het halfuur kan men kennismaken
met de paardenkar aan de vloedlijn.
Geniet van een extra portie jodium…
Meer info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
erika.leuridan@koksijde.be,
alle activiteiten zijn gratis.

Beleven Evenementen

Kinderparadijs
“Koksijde Kids”!
De paasvakantie wordt in Koksijde afgesloten met een absolute topper voor de kinderen.
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april wordt hartje Koksijde-bad omgetoverd in het gratis
Kinderparadijs “Koksijde Kids”.

Alle attracties zijn
gratis toegankelijk en de
ballonplooiers, muzikale
clowns, steltenlopers
zorgen voor de ludieke sfeer.

Zowel op vrijdag 17 als op
zaterdag 18 april wordt de
Zeelaan, het Theaterplein
voor het gemeentehuis en het
achterliggende Casinoplein te
Koksijde-bad een grandioos
speeldorp. Op beide dagen,
van 10.30 tot 18 u., kunnen
de kinderen zich uitleven op
de verschillende attracties,
zowel voor de allerkleinsten
als voor de tieners.

Kleuterdorp
Het Theaterplein voor
het gemeentehuis
wordt een echt
kleuterdorp met
springkastelen,
fietsjes voor de
allerkleinsten,
ballenbad, klauterparcours.
In de Zeelaan worden
verschillende opblaasbare
attracties opgezet waar
iedereen naar hartelust kan
spelen en springen. Zo zijn
er tal van springkastelen,
een speelbed voor de
kleuters, een echte

speeltrein van maar liefst
25 meter lang, jungle
run, een opblaasbare
klimtoren en glijbaan. Er is
een kindercarrousel, men
kan er krijttekenen en in de
Samson-bus kan je een heel
avonturenparcours afleggen.
Of beleef dolle pret op de
verschillende gekke fietsen
of trek gekke bekken voor de
lachspiegels! Voor
de kleinsten
is er ook

poppenkast in de
bibliotheek en er zijn
verschillende gratis
grimestanden.

mega trampolines, er is
een klimmuur met vier
klimbanen, een luchtberg of
probeer je tegenstander weg
te duwen op de sling-ball.
Maak kennis met de nieuwste
rage en waag je aan een
ritje met de streetsurfers.
Op het Casinoplein kan je
de echte circustechnieken
aanleren of probeer je
tegenstander te verslaan bij
de reuzegezelschapspelen.

Dé blikvanger wordt
ongetwijfeld de sky-watch,
een platform dat 50 meter
de lucht ingaat van waaruit
je een exclusief zicht hebt op
de gemeente. Met de hele
familie wordt dit ongetwijfeld
een unieke belevenis.
Tenslotte kunnen de kids zich
amuseren met de spannende
lasergame in de verduisterde
feestzaal van het c.c.
CasinoKoksijde, waar je tijdens
Koksijde Kids in een spannend
decor je tegenspelers kan
uitschakelen met een lasergun. De lasershooting gebeurt
in groepjes van 10 spelers,
vooraf inschrijven is niet
noodzakelijk. Men dient zich
hiervoor ter plaatse aan te
melden. De toegangsprijs voor
zowel de sky-watch als de
lasergame is telkens 1 euro per
persoon.
De flyer met alle attracties en
situeringsplan is te verkrijgen
in de toerismekantoren.
Meer info: dienst Toerisme,

Voor de rakkers
Maar ook de coole rakkers
en meiden komen zeker
aan hun trekken: er zijn

Zeelaan 303, T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be –
www.koksijde.be
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Lenteactiviteiten
in de kijker

Bedevaart naar
Baaldjes Kruis
Op maandag 20 april vindt de jaarlijkse bedevaart plaats
naar Baaldjes Kruis, het kapelletje van de Zalige Idesbald.
De bedevaart begint om 14 u. met een korte plechtigheid
in de kerk van OLV-ter-Duinen. Voorganger is abt Leo
Van Schaverbeeck van de cisterciënzerabdij in Bornem.
Hij wordt geassisteerd door abt Gerardus Hopstaken van
de cisterciënzerabdij Mariënkroon in Nederland. Na de
plechtigheid wordt in processie naar Baaldjes Kruis gestapt
waar nog een bezinning plaatsvindt met liederen. Aan elke
aanwezige wordt een gedachtenisprentje overhandigd.
Vorig jaar werd een nieuw Idesbalduslied gelanceerd,
gedicht door pastoor Paul Dehullu. Het lied wordt gezongen
op de wijze “Gij dienaars aan de Heer gewijd”, getoondicht
door L. Bourgeois.

We publiceren graag de tekst van dit nieuwe Idesbalduslied.
Vraag de gratis evenementenbrochure “Lentekriebels 2009”
bij de dienst Toerisme met een volledig overzicht van alle
activiteiten tot eind juni!
Meer info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be

Diensten tijdens de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden volgende vieringen plaats in
de kerken:
Palmzondag 5 april (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in Sint-Pieter
(Koksijde-dorp)
- zaterdag 18 u., zondag 10 u. en zondag 18 u. in
OLV-ter-Duinen (Koksijde-bad)
- zaterdag 16 u. en zondag 11.15 u. in Sint-Idesbald
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in Sint-Niklaas
(Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
Biechtviering maandag 6 april: voor heel de federatie
om 18 u. in Sint-Idesbald
Witte Donderdag 9 april: om 18 u. in Sint-Idesbald,
om 18 u. in OLV-ter-Duinen en om 20 u. in Sint-Niklaas
Goede Vrijdag 10 april: om 15 u. in Sint-Idesbald,
OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Passiespel op Goede Vrijdag 10 april: om 20 u. in
Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 11 april: om 20 u. in
OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Paaszondag 12 april: om 11 u. in Sint-Pieter / om 10 en
18 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.15 u. in Sint-Idesbald / om
10 u. in Sint-Niklaas / om 9.30 u. in Sint-Willibrord
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Een dorpsheer in het polderland
bestuurt de streek met vaste hand,
waakt over ’t kiemen van het graan
en dat geen onrecht wordt gedaan
Maar in zijn hart is stil verdriet
dat zijn geliefde hem verliet.
Van het gezin dat God hem gaf
droeg hij er velen naar het graf.
Heer Idesbaldus kent de graaf,
dient vorst en bisschop, boer en slaaf.
Met eerbied klopt men bij hem aan:
“Uw wijsheid om ons bij te staan!”
Koksijde in het duingebied
lokt Idesbaldus met zijn lied.
Zijn woonplaats wordt het kloosterhof
om God te prijzen met zijn lof.
De broeders kiezen hem dan uit
en melden blij hun vroom besluit:
“Heer Idesbald zal een termijn
voor ons een abt en vader zijn”.
Nu ’t Vlaamse volk zijn abt vereert
naar ’t kruis nog ieder jaar weer keert:
bezing de Zoon van God die leeft
en Idesbald geroepen heeft!

Agenda April 2009

Elk weekend:

Vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: Initiatievluchten
of luchtdopen
Koksijde, WAC, Koninklijke West Aviation
Club, Ten Bogaerdelaan 15
Info: en afspraak: T 058.31.23.67,
T 0497.30.55.90

Woensdag 1 april

10-16.30 uur / De valbus

14 uur / Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, www.iwva.be

14-18 uur / Open Museumdag:
museum gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

Koksijde, Theaterplein, Zeelaan 303
Op deze mobiele bus komen de senioren
alles te weten over vallen, valgevaar en
valpreventie. In de bus kan men op z’n gemak
rondkijken, enkele testjes uitvoeren, een
kopje koffie drinken…
Wie de valbus bezoekt, maakt kans om een
pakket nuttige valpreventie geschenken te
winnen. Deze activiteit is gratis en staat los
van de infonamiddag.

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

14.30 uur / Die skoonste van al God se
plekke Zuid-Afrika

Koksijde, Joc de Pit / Zie Tij-dingen p. 24

Org. Seniorenraad,
dorine.vansteertegem@koksijde.be

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Gastspreker is Jooris Van Hulle die alle
facetten van dit prachtige land belicht.
€ 2, info & org.:
Vlaamse seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

± 16 uur / Driedaagse De PanneKoksijde

Aankomst Oostduinkerke, Leopold II-Laan
Zottegem - Koksijde
Zie Tij-dingen p. 11
Info: Sportdienst Koksijde en Driedaagse,
T 058 53 20 02

20 uur / De Andere Film

Koksijde, c.c. Casinokoksijde, Theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 2 april

Driedaagse De Panne-Koksijde
De Panne - De Panne
+ tijdrit De Panne - Koksijde
Zie Tij-dingen p. 11

Info: Sportdienst Koksijde + Driedaagse,
T 058 53 20 02

13.30 uur & 19.30 uur /
Bloemschikken rond Pasen
Koksijde-aan-Zee, Parochiaal centrum,
Tulpenlaan 41

Info & inschrijvingen: Gezinsbond Koksijde,
Gerda Van den Steen, Zeelaan 47, Koksijde,
T 058 51 17 97

19-21 uur / Workshops KLEUR door
Brigitte Pattyn
Koksijde, Westhoek Academie Koksijde,
Veurnelaan 109
Inschrijvingen: T 058 51 65 27 of
westhoekacademie@koksijde.be

Vrijdag 3 april

14 uur / Geleide fietstocht

Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 34 02

20 uur / Theater: ’t Arsenaal,
‘De Pruimelaarstraat’ UITVERKOCHT
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Jazz@baaltje

Sint-Idesbald, Ruytingen, Strandlaan
Info: R. van Duüren, T 058 51 30 50

Zaterdag 4 april

11 uur / Garnaalsoep

Oostduinkerke, Zeedijk, t.h.v. Astridplein
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10
Org. Orde van de Paardevissers

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

20 uur / Hardcore/Metal Night met
Urge for Blood, Visions of War
en Liar, doors
Info: Jeugddienst, T 058 53 34 44

20 uur / Humor: Alex Agnew,
‘More Human than Human’
UITVERKOCHT
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 5 april

10-17 uur / Muziekbeurs

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Tweedehands LP’s, CD’s, instrumenten, HIFI,
…, Inkom: € 1
Info: Ronny De Craemer,
ronny.decraemer@skynet.be, T 058 51 60 30,
Didier Derck, T 0495 24 19 31

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

15 uur / Matinée: Leah Thys,
‘My Tribute to the Diva’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Zie Tij-dingen p. 26

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Dinsdag 7 april

10 uur / Geleide erfgoedwandeling
Sint-Idesbald door de ogen
van Paul Delvaux

Sint-Idesbald, dienst Toerisme, Zeedijk 26a

Info: Toerisme Sint-Idesbald, T 058 51 39 99,
vooraf inschrijven deelname € 1 - max 25/30
pers. per wandeling

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

Woensdag 8 april

10 uur / Geleide erfgoedwandeling,
Koksijde door de ogen van de
Zouaven
Koksijde, dienst Toerisme Koksijde,
Zeelaan 303

Info: Toerisme Koksijde, T 058 51 29 10,
vooraf inschrijven, deelname € 1 - max 25/30
pers. per wandeling

14 uur / Paasfeest

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 34 02

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

15 uur / Zandlopers: Nederlandstalige
interactieve rondleiding voor
kinderen vanaf 6 jaar
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

Donderdag 9 april

10 uur / Geleide erfgoedwandeling
Oostduinkerke vanuit de ogen
van Felix Timmermans
Oostduinkerke, Toerismekantoor,
Astridplein 6

Info: Toerisme Oostduinkerke,
T 058 51 13 89, vooraf inschrijven, deelname
€ 1 - max 25/30 pers per wandeling

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

14.30 uur / Kinderfilm Wall-e
Koksijde, Joc de Pit

Start om 14.30 uur, toegang: € 2,50
Info: Joc de Pit, T 058 53 34 44

Vrijdag 10 april

14 uur / Hoevenwandeling 5 of 8 km
Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan

Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 52 37 77

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39.50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

20 uur / Passiespel

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk

Info: passiegroep Sint-Niklaasparochie,
T 058 51 37 44

Zaterdag 11 april

8 uur / Garnaalkruiersdemonstratie
de Slepers, gevolgd door
koken en verkopen van de
garnalen
Oostduinkerke, strand

Info: Garnaalkruiersvereniging De Slepers,
T 058.51.14.00, fb026958@skynet.be

9.30 uur / Geleide duin- en
schelpenwandeling

Koksijde-aan-Zee, Elisabethplein, einde
Zeedijk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058.51.29.10, toerisme@koksijde.be

10.30-18 uur / Bloemenjaarmarkt
Kokijde-aan-Zee, Zeelaan

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53.39.50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

16-18 uur / Optreden showkorps
El Fuerte - Internationaal
kampioen der Lage Landen
2008 - 2009
Oostduinkerke-aan-Zee

Info: Feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee,
T 0476 99 72 00

19.30 uur / Vertrek met bus naar
Théâtre Le Bateau Feu
Duinkerke

Koksijde, Casinoplein. Danstheater
Les Ballets G. de la B./Koen Augustijnen,
Ashes m.m.v. Théâtre Le Bateau Feu

Zondag 12 april

8 uur / Internationale ruilbeurs +
rommelmarkt

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan

Info: feestcomité Sint-Idesbald, T 058 53 30 42
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10.30 uur / Paaseierenraap + optreden
El Fuerte Kids
Koksijde-dorp, Zeelaan, t.h.v Hoge Blekker
Info: Feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

16 -18 uur / Wandelconcert fanfare
St. Cecile Moulbaix

Koksijde-aan-zee, centrum, vertrek O.L.V.ter-Duinenkerk
Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

Maandag 13 april

9.15 uur / Garnaalvissers te paard
+ koken en verkopen van de
garnalen op de Zeedijk
Oostduinkerke, Astridplein, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

9.30 uur / Garnaalkruiersdemonstratie
De Spanjaardbank
Oostduinkerke, strand

Info: garnaalkruiersvereniging
De Spanjaardbank, Jean Lycke,
T 0496 25 01 44

10 uur / Geleide erfgoedwandeling
Willem Elsschot aan zee

Sint-Idesbald, Toerismekantoor, Zeedijk 26a
Info: Toerisme Sint-Idesbald, vooraf
inschrijven, deelname € 1, max 25/30 pers
per wandeling, T 058 53 39 99

11 uur / Aperitiefconcert Aërofoon
o.l.v. Luc Note
Oostduinkerke, Witte Burg

€ 6 ADD; € 5 in VVK
Kinderen < 12 jaar betalen € 2
Kaarten te bekomen bij: bestuursleden
van het Davidsfonds, bij het secretariaat,
Bitterzoetlaan 22a, Oostduinkerke,
T 058 51 49 20 en dienst Toerisme
Info & org.: Davidsfonds
Oostduinkerke-Wulpen

15 uur / Paaseieren rapen voor
kinderen tot 12 jaar
Oostduinkerke-aan-Zee

Info: Feestcomité Oostduinkerke-aan-Zee,
T 0476 99 72 00

16-18 uur / Wandelconcert showkorps
El Fuerte, Internationaal
kampioen der Lage Landen
2008-2009
Koksijde-aan-zee, centrum

Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475.25.74.24

20 uur / Paasconcert Lionsclub
De Panne-Westkust

Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Symfonieorkest Vlaanderen met als
dirigent Etienne Siebens, met werken
van Johann Strauss, Erich Korngold en
Ludwig van Beethoven met als solist Bart
Vandenbogaerde (viool)
Zie Tij-dingen p. 26
Kaarten (vvk: € 20, add: € 25) en info:
Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Dinsdag 14 april

14 uur / Geleide wandeling naar het
infiltratiegebeid met accent
op waterwinning en natuur
Oostduinkerke, bezoekercentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

19.30 uur / Bloemschikken met
Max Havelaarbloemen

Koksijde-dorp, Trefcentrum Ligerius,
Zeelaan 29

Info: Nancy Soetaert, T 058 52 24 12,
www.kav.be/koksijde

Woensdag 15 april

10 uur / Geleide erfgoedwandeling,
Koksijde door de ogen van de
Zouaven

Koksijde, dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10, vooraf inschrijven, deelname
€ 1 - max 25/30 pers. per wandeling

14 uur / Gezelschapsnamiddag met
kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Inkom leden: gratis; niet-leden: € 1
Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 51 34 02

14 uur / Kindernamiddag

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info: feestcomité Koksijde-dorp,
T 0498 10 69 03

14.30 uur / Kindervoorstelling
Bubbelkes
Koksijde, Joc de Pit,

Inkom: € 2,50
Info: Jeugddienst Koksijde, T 058 53 34 44

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

14 uur / Paaseierenrapen met
Paashaas

Koksijde-aan-Zee, Zeedijk centrum

Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

15 uur / Zandlopers: Nederlandstalige
interactieve rondleiding voor
kinderen vanaf 6 jaar
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

20 uur / Film Vicky Cristina Barcelona
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99,
www.casino.koksijde.be,
cc.casino@koksijde.be

Donderdag 16 april

10 uur / Geleide erfgoedwandeling
Oostduinkerke vanuit de ogen
van Felix Timmermans

Oostduinkerke, Toerismekantoor, Astridplein 6
Info: Toerisme Oostduinkerke,
T 058 51 13 89, vooraf inschrijven, deelname
€ 1 - max 25/30 personen per wandeling

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

Vrijdag 17 april

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

10.30 - 18 uur / Koksijde Kids

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan, theaterplein en
Casinoplein
Zie Tij-dingen p 29
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14 uur / Petanque op de pleinen
Oostduinkerke, feestzaal Ameubla,
Leopold II-Laan

Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen
T 058 51 34 02
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20 uur / Muziek: Catherine Delasalle,
‘Je Chante…’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Zaterdag 18 april

10.30 - 18 uur / Koksijde Kids

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan, Theaterplein en
Casinoplein
Zie Tij-dingen p 29
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14 uur / Themawandeling: geleide
kruidenwandeling
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Frans (duur 1,5 uur)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

18.30 uur / Eetfestijn ten voordele
van de Vrienden der Blinden
Koksijde, Blindengeleidencentrum
Ganzestraat 9

€ 30
Vooraf inschrijven tegen 8 april via
reknr. 001-2372723-82
Info: Ann Engelen, secretaris Vrienden der
Blinden, vrienden.der.blinden@skynet.be

20 uur / Karaoke

Koksijde, Joc de Pit

Info: Jeugddeinst, T 058 53 34 44

20.30 uur / Theater: Ensemble
Leporello, ‘Hydra’

Oostduinkerke, Het Bedrijf, leopold II-Laan 9a
Tickets & info: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 &
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be;
www.hetbedrijf.be

Zondag 19 april

14.30 uur / Vertrek
Solidariteitswandeling

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Samen 20 miljoen stappen in de goede
richting. Organisatie: Pasar en Ziekenzorg
Koksijde & Oostduinkerke i.s.m. Okra
Oostduinkerke-Wulpen.
Keuze tussen 6 km (ook door de duinen),
3,5 km (rolwagenvriendeljk) en een ‘toerke
blok’ rond de Witte Burg.

Deelname: € 4 (kinderen jonger dan 12
jaar betalen 2 euro). Hiervoor krijg je een
stappenteller en een kopje koffie + cake.
De opbrengst van de wandeling gaat naar
organisaties die zorgen voor vakanties voor
wie anders door ziekte, handicap of financiële
problemen nooit op vakantie kan.
Info: Daniel Lips: T 058 51 57 51.

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

16-18 uur / Wandelconcert Mo-Chito
Koksijde-aan-Zee, centrum

Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

Maandag 20 april

14 uur / Bedevaart naar Baaldjes
Kruis

Koksijde, O.l.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Zie Tij-dingen p. 30
Organisatie: Idesbaldusgenootschap
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Dinsdag 21 april

11 uur / Eucharistieviering in de SintNiklaaskerk gevolgd door
feestmaal in de Witte burg
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Info: S.0.W., Seniorengroep Oostduinkerke
Wulpen, Roger Billiet, T 058 51 65 00

Agenda April 2009 / Tentoonstellingen

Woensdag 22 april

14 uur / Lentefeest van de Vlaamse
Senioren

Met aangepaste animatie
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info: H. Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

14 uur / Gezelschapsnamiddag met
kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom leden: gratis; niet-leden:
€ 1: T 058 51 34 02

Donderdag 23 april

14.30 uur / Discussienamiddag
Kongo is onze balans positief,
ingeleid door Willy Franchet
Koksijde, W. Elsschotzaal, boven de bib
Org.: A. Vermeylenfonds, R. Lema,
T 0497 90 52 12
Inkom: € 2,50 pp (koffie inbegrepen)

19 uur / Paella-avond Multiple
sclerose – Liga Westhoek
20ste feestelijke editie
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Aperitief, voorgerecht, paella en dessert,
€ 25 per persoon
Inlichtingen: mevr. Greet Ardies, voorzitter,
T 058 23 61 67, mevr. Christine Monsieur,
secretaris, T 058 51 02 73

24/04 - 10/05 / Q-linair Horecafestival,
Week van de zee

Koksijde, verschillende restaurants
De restaurants stellen u graag verschillende
menu’s voor, samengesteld met duurzame
vis in het kader van week van de zee.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.koksijde.be

Vrijdag 24 april

14 uur / Polderwandeling van 4 of 8
km

Dinsdag 28 april
8.45 uur

Sint-Idesbald, Kerk, Strandlaan
Vertrek met bus naar Heuvelland naar een
bedrijf die oesterzwammen en shii-take teelt.
Daarna brengen we een bezoek
aan WIJNGOED SIX, die met zijn
productiecapaciteit van 12000 liter per jaar
één van de grootste wijngaarden van de
streek runt.
Na een proevertje met aansluitend een lichte
lunch rijden we richting Ieper, waar we de
sneukelroute zullen volgen. Daar worden we
verwend met typische Ieperse producten.
Daarna gaan we naar de grote markt naar
een trendy restaurant voor een uitgebreid
avondmaal!
Dan sluiten we de dag af met The Last Post.
Prijs: gids, vervoer, bezoeken, lunch en
avondmaal!: leden Markant € 60,
partners € 65 en niet-leden: € 70.
Info : markant Sint-idesbald
Inschrijvingen en betalen: T 058 51 51 37 of
jacques.proot@skynet.be,
reknr. 800-2075762-40

Woensdag 29 april

14.30 uur / Het boek, “een vrouw
hoort niet te werken’ van
Kavita Daswani wordt
besproken.
Leesclub

Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43,
org. Vlaamse seniorenclub Koksijde,
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

14.30 - 17 uur / Gespreksnamiddag
thema: geheugen en ouder
worden
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Gratis leden S.O.W.
Info: SOW Seniorengroep Oostduinkerke
Wulpen

Donderdag 30 april

20 uur / Muziek/theater: De Werf, ‘A
Funny Thing Happened to me’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Wulpen, Kerkplein

Organisatie OKRA Oostduinkerke-Wulpen,
T 058 52 37 77

20 uur / Humor/circus: Les Witloof,
‘Sous Pression’
20 uur / Fuif alternatieve elektro
Koksijde, Joc de Pit

Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

18 uur / Concert 35 jaar Ruytingen
Blaaskapelle

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Voorprogramma Blaasorkest Alpenroos
21 uur Vlado Kumpan und Seine Musikanten
Deuren open om 18 uur,
vvk € 12,50, add € 15
Info & boekingen: T 0472 92 97 89,
www.ruytingenblaaskapelle.be

20.30 uur / March of the local bands,
met Evil Toys, Just as June
en Sisterslammer
Koksijde, Joc de Pit

Inkom: € 20.30 uur
Info: Joc de Pit: T 058 53 34 44

Zondag 26 april

14-18 uur / Erfgoeddag: Uit
vriendschap

Koksijde,
Museum gratis toegankelijk: zie afzonderlijk
programma
Zie Tij-Dingen blz p. 27
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be;
www.tenduinen.be

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

28/03-04/10 / Beaufort03 Krijn De koning
Expo Kloosterlingen
(Annie van Gemert)
van 21/03-31/05

Week: 10-18 u. Weekends en feestdagen:
14-18 u.; gesloten op maandag Koksijde,
site Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan 6-8 /Verbouwelaan

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57, info@
tenduinen.be, www.tenduinen.be

28/03 – 04/10 / Beaufort03 hedendaagse Kunst aan zee

Koksijde - Oostduinkerke - Sint-Idesbald
Met Krijn De Koning in Abdijmuseum
Ten Duinen 1138, Evan Holloway
op het strand van Sint-Idesbald en
Valerie Mannaerts op het strand van
Oostduinkerke.
Info: samen met Beaufort organiseert
de dienst Toerisme van Koksijde
dagarrangementen voor groepen, die
bestaan uit het bezoek met gids van
een museum naar keuze, een 3-gangen
menu, een rondleiding en uitleg bij de
kunstwerken van Koksijde-Oostduinkerke
en een bezoek aan Beaufort Inside in
het museum voor Moderne Kunst te
Oostende. Ook is er een kunstwandelgids
ter beschikking bij de toeristische dienst.
Daarnaast bieden sommige Koksijdse
hotels speciale kunstformules aan.

Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan

Inkom: € 20
Info: Jeugddienst, T 058 53 34 44

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef

Info: Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, T 058 51 24 68,
info@visserijmuseum.be;
www.visserijmuseum.be

April / Ronny Paasbrugge,
Pollinkhove (Lo-Reninge),
brons en terracotta

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

14 uur / Geleide wandeling in Ter
Yde, Hannecartbos

Oostduinkerke, Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke.
Deze tentoonstelling geeft stand van
zaken van het onderzoek van een 18de
eeuws scheepswrak voor de Vlaamse kust.
Je kan de zoektocht naar een exacte
datering en identificatie van het gezonken
schip volgen via grondige analyse van
scheepsonderdelen en ander gevonden
materiaal.

Info: toerisme Koksijde, T 058 51 29 10,
www.koksijde.be, toerisme@koksijde.be

Koksijde, c.c. Casinokoksijde

Zaterdag 25 april

Tot 30/04/2009 /
Gewrakt en gewogen

Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

Dinsdag 12 mei / daguitstap
Brugge ‘Bier en chocolade’

Kostprijs : € 32 p.p.
Info & org.: Neos Koksijde, inschrijven uiterlijk
tegen 15 april 2009.
Bij Jeanine Nowé, T 058.51.33.01 of bij Judith
Ranson, T 058.51.40.60, door betaling op
reknr 068-2180509-73 met vermelding daguitstap
Brugge + aantal personen

Vrouwencirkel
Ontmoet 1x per maand jezelf en anderen
in de veilige en helende ruimte van een
vrouwencirkel, om samen open te bloeien en
te groeien, om samen onszelf en ons leven in
balans en harmonie te brengen.
Cirkelbijeenkomsten: 1 x per maand
Voor wie: voor vrouwen van alle leeftijden,
max. 8 deelneemsters
4 dinsdagnamiddagen: 3 maart, 31 maart,
28 april en 26 mei 2009, van 13.45u tot 16u.
OF
4 donderdagavonden: 5 maart, 2 april, 30 april
en 28 mei 2009, van 19.45u tot 22u.
Vervolgreeks vanaf september, eveneens op
dinsdagnamiddag of donderdagavond.
Plaats: Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke
(Koksijde)
Prijs: 20 € voor de vier bijeenkomsten
Info en inschrijvingen: Verheyen Reini,
T 058 51 05 78 – 0475 37 77 22,
verheyenreini@hotmail.com

03/04-19/04 / Hilde Fraticola,
schilderkunst
Elke dag 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan 40

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57

04-11/04 / Tentoonstelling
Provinciale wedstrijd
voor schilderkunst,
georganiseerd door het
Vermeylenfonds

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, mezanine
Info: Vermeylenfonds

04/04-31/05 / Leo Jacobs en Guy
Timmerman
Oostduinkerke, Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere

Info: De Muelenaere & Lefevere Art
Gallery, Polderstraat 76, T 058 51 47.57,
dml@skynet.be, www.dmlgallery.be

14/03-26/04 / Het maritiem gemis
met schilderkunst van
Nick Vermeersch
Elke dag van 9-12 & 14-17.45 uur
Oostduinkerke, Toerismekantoor
Oostduinkerke, Galerie Welnis,
Astridplein 6

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57
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Agenda Activiteiten met regelmaat

Dagelijks
Kinderoppasdienst

bij Ingrid Pylyser, org. Gezinsbond Koksijde,
T 058 51 89 82 bereikbaar van 18 tot 20 uur

20.15 uur-22.30 uur / Repetities
Beauvarletkoor

in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128,
St. Idesbald, org. Beauvarletkoor Koksijde,
T 0476 45 27 50, pierrottossyn@yahoo.com.

Kinderoppasdienst

14 - 18 uur / Petanque

Wekelijks
Elke maandag

19.30 -21.30 uur / Sos-depressie hoe omgaan met depressie zelfzorg

Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1,
Oostduinkerke, T 058.51.89.61

13.30 - 17 uur / Doe-Mee-Namiddag,
hobbynamiddag in gezelschap
Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 39, Koksijde,
org. KAV Koksijde, T 058 51.06.92.
Deelname: leden KAV e 1,50 /
niet-leden e 2,50. (kopje koffie inbegr.)

13.30 uur / Bridge-namiddag

La Rose des Sables, Gaupinlaan 1,
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust
T 058.23.98.04 of 51 44 63. Iedereen welkom.

Wandelen

Na iedere wekelijkse uitstap wordt bepaald waar
en wanneer het volgende vertrekpunt zal zijn,
alsmede het voorziene doel van de wandeling.
Voor verdere inlichtingen: Roger Billiet,
T 058.51.44.35, T 0497.63.06.58

19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 - 17 uur / Kaarting

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde Oostduinkerke,
T 058 51 75 45 of T 058 51 23 95.

14 - 17 uur / Kaarting in de
Kerkepannezaal

Strandlaan Sint-Idesbald, info & organisatie
OKRA, T 058 51 44 37, daniellajean@telenet.be
(tot eind juni)

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen
voorjongens en meisjes
(vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke,
T 0476.41.86.02.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

(voor leden), Ruytingen Hotel, Strandlaan 283
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058.51.35.58.

14 - 18 uur / Fietsen

van half maart tot eind april & half
september tot eind oktober

vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 17.30 tot 18.30 uur / Turnen
voor 50+

Sporthal Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

elke 1ste en 3de maandag van de maand,
Koksijde, Robert Vandammestraat 266,
Info: T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56
(24/24u), sos-depressie@skynet.be,
www.sos-almedrua-vzw.be

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken

van 20 - 21 uur / Zazen
(zittende meditatie)

beginners graag 20 min. vroeger,
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

19.30 - 20.30 uur / Sportiva:
Conditietraining (1/2 uur)
en recreatief basketbal
(1/2 uur) voor heren

Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat,
Oostduinkerke), org. L. Leroy, T 058 51 77 78.

van 20.30 - 22 uur / Sportiva:
Conditietraining (1 uur) &
recreatief badminton (1/2
uur) voor dames

Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. S. Chamon, T 058 51 97 73.
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De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

19.30 - 21 uur / Training Shotokankarate

gemeentelijke basisschool, Abdijstraat, Koksijde,
org. Karateclub Koksijde, T 058 52 02 42,
johan.vanmassenhove@scarlet.be

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate

Sportzaal Basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde.
Eerste 2 proeflessen gratis ! T 0472 70 31 71,
T 058 51 63 70, T 058 51 94 73;
mai@kami.be, www.mai.kami.be

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde

20 - 22 uur / Yantra Budokai-do

in de O.L.V.-ter-Duinenkerk (via zij-ingang)
te Koksijde-bad. T 058.51.59.14 of
T 058.62.08.36, of T 0479.73.49.79

14 uur / Recreatief fietsen
van april tot oktober

vertrek aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk.
Afstand ongeveer 30 km.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058.51.75.51

Elke dinsdag

om 14 uur / Recreatief fietsen
(ca 35 km)
in de winter om 13.30 uur

vertrek: brandweerarsenaal Koksijde-dorp,
org. W.T.C. ‘Sport u gezond’ T 058 51 70 40.
Verzekering verplicht.

14 - 18 uur / Fietsen

van mei tot half september

vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128,
St.-Idesbald. Ontspannend en leerrijk.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque
(of darts)
terreinen aan zaal Kerkepanne,
Strandlaan 128, St.-Idesbald.
Gezellig, geen competitie.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Rummikub met
cijfers
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128,
St.-Idesbald. Org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde (info 058 51 03 93)

om 14 uur / Kantklossen

zaal voor Vloersporten, Koksijde,
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0494 13 63 93 www.sensei.be. Met elke eerste maandag van
de maand: gratis proefles.

vanaf 19 uur / Biljart

elke 1ste en 3de maandag van de maand

19.30-20.30 uur / Stille Meditatie

21 - 22 uur / KoBuDo

van 20.30 - 21.30 uur / KaraTe Shotokan

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

vanaf 20 uur / Scrabble

14 - 18 uur / Kaarting

zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

9-12 de woensdagvoormiddag

Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

19 - 21 uur / AiKiDo

zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp,
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06,
www.sensei.be. 3 gratis proeflessen.

van 16 - 18.30 uur / Zitdag ‘Kind &
Gezondheid’

feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92,
Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke
Wulpen (SOW),T 058 51 65 00.

Van begin sept. - eind juni

Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde,
T 058 51 87 12 of 0495 15 14 46.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep
De Zeester, T 058 29.80.70 of T 058.51.93.16.

14 - 17.30 uur / Ontmoetingsnamiddag
voor mindervaliden

Ameubla, Leopold II-laan 98, Oostduinkerke,
org. Scrabbleclub Xantippe, T 058 51 58 28.
Eigen scrabbledoos meebrengen!
zaal voor Vloersporten Kok-dorp,
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be.

8-13 uur / Wekelijkse Markt
van april t.e.m. september

Oostduinkerke, Groenendijk

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

19 - 20.30 uur / Repetities Onze-LieveVrouw-Ten Duinenkoor
O.L.V.-Ten Duinenkerk,
J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad,
T 058 52 24 56. Iedereen welkom.

van 14-18 uur / kaarting

van 2 oktober tot 29 april 2008

feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Elke woensdag

Lentelessen Kidstennis in TCK
Koksijde voor 3 tot 12 jarigen.
Info: TCK Stephan Wydooghe, T 058.52.35.03

10 - 11 uur / Turnen voor 50+

o.l.v. ervaren kinesiste, zaal voor
Vloersporten, achter politiekantoor,
Koksijde-dorp, org. KAV-Koksijde,
T 058 51 64 74. Bijdrage : leden KAV e 1,75 /
niet-leden e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).

vanaf 14 uur / Kaart- en
boldernamiddag

zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S-Plus Koksijde,
T 058 51 28 33 of 0495 42 86 15.

om 14 uur / Fietsuitstap voor
senioren

van begin april tot eind september

vertrek: tennisclub Koksijde, org. Westhoekverkenners, T 058.51.28.33, T 0495.42.86.15

vanaf 14 uur / Zitdag ‘Kind &
Gezondheid’

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V., T 058 51 41 47

14.30 - 17.30 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep de
Golfbrekers, T 058 51 51 09 & T 058 51 32 92.

Ons Heem St.-Rita, Pylyserlaan 11,
org. Kontaktgroep Mindervaliden
Groot-Koksijde, T 058 51 56 97.

15-17 uur / Bowling voor senioren

elke 1ste en 3de dinsdag van de maand

16-17.30 uur / Yantra Budokai-do
(jeugd)

14-17.30 uur / Salon- en jazzdansen
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 - 058.51 56 64.

van 14 - 17.30 uur / Disco en lijndansen
elke 2de en 4de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 - T 058 51 56 64.

Bowling Stones, De Pannelaan 81, Adinkerke,
org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of
058 51 31 13.

zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp,
org. Yantra Budokai-do T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be.

van 19 - 20 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging.
Contact: André Verveckken, penningmeester,
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke,
T 0472 26 59 18.

Agenda Activiteiten met regelmaat
19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 – 18 uur / Petanque

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

van 20 - 21 uur / Zazen
(zittende meditatie)

beginners graag 20 min. vroeger,
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald,
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde

op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde

vanaf 19 uur / Kookworkshop
wereldkeuken, lentekeuken,
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54,
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of
T 0476.4091.62

19-20.15 uur en 20.15-21.30 uur / Yoga
Willem Elsschotzaal, boven Bibliotheek,
Info: Vormingplus, T 058.31.14.94

19.30 - 21 uur / Repetities St.Niklaaskoor Oostduinkerke

Parochiehuis, Vrijheidstraat 6a,
Oostduinkerke, org. St.-Niklaaskoor
Oostduinkerke, T 058 51 49 20, dirigent Paul
Depondt, Paul.depondt1@telenet.be.
De repetities zijn toegankelijk voor het publiek.

Elke donderdag

14 - 17 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde,
T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.

9 - 12 uur / Zitdag
‘Kind & Gezondheid’

laatste donderdag van de maand

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque
(of darts)

zaal Kerkepanne (Strandlaan 128,
St.-Idesbald). Gezellig, geen competitie.
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde
(info 058 51 03 93)

14 uur / Recreatief wandelen

vertrek: OLV-Ter-Duinenkerk,
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 31 18 71. (niet in juli en augustus)

14 - 18 uur / Petanque

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

19.30 - 20.30 uur / AiKiDo

Sportzaal basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde,
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

14 uur / Fietsuitstapjes
van april tot september

start Witte Burg, org. Vlaamse Seniorenclub
Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of
T 058 51 23 95.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen

Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De
Zeester, T 058 51 93 16 of T 0486 87 29 63.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283,
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058 52 04 65.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen
voor jongens en meisjes
(vanaf 6 jaar)

sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat,
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke,
T 0476.41.86.02.

van 14 - 17 uur / prijskaarting
manillen

zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, Sint-Idesbald.
Spannend en aangenaam. Org. Vlaamse
Seniorenclub Koksijde, T 058.51.23.01

20 uur / Scrabble

Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde
Info: scrabbleclub COXHYDE, T 058.23.85.22

20 uur / Kleurwishkaarten

enkel elke 2de donderdag van de maand

café ’t Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde,
org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04

20 - 22 uur / Repetities Gemeentelijke
Harmonie Koksijde

17 - 18 uur / Repetities Gemeentelijke
Jeugdharmonie Koksijde

Badmintonclub Westhoek, trainingen

18 - 19.30 uur / Repetities
Gemeentelijke Harmonie
Koksijde

Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk. T 058.51.99.47,
T 0485.94.07.56 - 24/24 Sosalmedrua.
vzw@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57

20 - 22 uur / Harmonie Vrienden van
de brandweer Oostduinkerke

Lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32, Oostduinkerke
Trommellessen: 19.30-20 uur. Herhalingen
voor het trommelkorps 20-20.30 uur
samen met de Harmonie. Repetities van de
Harmonie: 20-22 uur.
Belangstellenden kunnen altijd komen
kennismaken. Voor alle info kunt u tijdens
de uren van de repetities terecht op T
058.51.16.94 en buiten de uren van de
repetities op
T 058.51.37.44 bij de secretaris, van 8-9.30
uur en van 18-20 uur, douchy.jan@telenet.be

Elke vrijdag

vanaf 14 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283,
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding
(e 1,00 /1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds
welkom. T 058 52 04 65.

14.30 - 18 uur / Dansen met de
senioren van ‘De Duinroos’

zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47,
Koksijde-dorp, org. Vlaamse Seniorenclub
Koksijde, T 058 51 65 94.

14 uur / Kaarting

elke vrijdag van september tot eind mei

hotel Ruytingen, Strandlaan 283, Sint-Idesbald,
org. Gepensioneerde kaartersclub Ruytingen,
T 058 51 39 22 of 058 51 35 58.

14-18 uur / Dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat,
Koksijde-dorp, org. Seniorendans
‘In de Branding’, T 0496 60 11 06.

14 - 18 uur / Petanque

tijdens zomermaanden

zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke,
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW),
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

vanaf 19 uur / Biljart - 2 carambole
tafels

Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke
Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het
publiek toegankelijk.

Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek
toegankelijk.

9.45 uur / Nordic wandelen

Oostduinkerke, parking bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2.
Info: Marie-Chantal Loones,
chantal.loones@telenet.be, T 058.51.98.08.

van 17 - 20.30 uur / Repetitie
Drumband ‘El Fuerte’

van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,

Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde,
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do

zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp,
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: luchtdopen of
initiatievluchten

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15. Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

Elke zondag

10 - 11 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke,
org. Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging.
Contact: André Verveckken, penningmeester,
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke,
T 0472 26 59 18.

van 10-13 uur / Aperitiefbiljart

De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

van 10.30 - 13.30 uur / Vrijzinnig
Ontmoetingscentrum
Westhoek

steeds open - eerste verdieping –
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde,
org. Vrijzinnige Gemeenschap V.O.C.
Westhoek. Voor alle inlichtingen kunt u terecht
bij voorzitter Bob Rossel, T 058 51 23 73.

De Windroos, Duinparklaan 41,
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad,
info: T 058 52 10 47

18.30-20 uur / Waterballet

La Rose des Sables, Gaupinlaan 1,
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust,
T 058.23.98.04 of 51 44 63.
Iedereen welkom.

10-11.30 uur/ Yantra Budokai-do
(jeugd), zaal voor vloersporten

19.30 uur / Bridge-avond

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal basisschool De Letterzee,
Fastenaekelslaan 24, Koksijde.
Eerste 2 proeflessen gratis!
T 0472 70 31 71 of 058 51 63 70 of
058 51 94 73; mai@kami.be,
www.mai.kami.be

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

vanaf 10.30 uur /
Conditiegymnastiek,
initiatietraining tennis en
tafeltennis, badminton,
Koksijde,
sporthal, Sport overdag

van oktober tot half mei - behalve schoolvakantie
Info: Sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

Elke zaterdag

Wijngilde V.A.W. Duinenabdij
Koksijde

c.c. Taf Wallet, kelderverdiep, Veurnelaan 109,
Koksijde steeds open van 10 - 12 uur,
org. Verbond Wijnmakers en Mostbereiders
vzw, T 058 51 16 89.

van 13.30 tot 17.30 uur /
Openingsuren VVF-Westkust
Familiekunde - Open iedere
zaterdagvoormiddag in C.c.Taf wallet,
Veurnelaan 109, Sint-Idesbald.
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72.

Zwembad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32,
Koksijde-dorp, org. De Dolfijntjes,
T 058 51 63 70 of 058 23 86 59

Koksijde-dorp, org. Yantra Budokai-do,
T 0497 28 86 06 of T 0473 54 50 17,
virginie@familiecastelein.be,
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang /
Vliegsport: luchtdopen of
initiatievluchten

Koksijde, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15 Voor afspraak en
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

van half september tot begin mei
Kaartersclub Zeepannekloppers
Koksijde-dorp, café de Welkom

info: Calcoen Roland, Ten Bogaerdelaan 8,
Koksijde, T 058 51 91 82, T 058 51 05 94

Maandelijks

Speciaal kruiswoordraadsel
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde,
T 058 51 03 93.

20 uur / Lachclub.be Koksijde

elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress,
Koninklijke Baan, St.-Idesbald,
T 0477 51 30 73

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie mei 2009 bezorgen vóór 5 april 2009.
Voor de editie van juni 2009 bezorgen vóór
5 mei 2009. Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be
of toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen.
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303,
Gemeentehuis, 8670 Koksijde,
T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.
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