22ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 04
april
2017

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

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

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

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto vermeld

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”
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hoogwater

laagwater

04.31 en 16.58
05.19 en 17.49
06.15 en 18.55
07.29 en 20.13
08.49 en 21.32
10.14 en 22.56
11.35 en 23.59
12.29
00.44 en 13.08
01.19 en 13.42
01.54 en 14.16
02.29 en 14.52
03.06 en 15.29
03.41 en 16.03
04.14 en 16.32
04.42 en 16.57
05.11 en 17.27
05.48 en 18.06
06.38 en 19.08
08.08 en 20.55
09.34 en 22.09
10.41 en 23.08
11.35 en 23.56
12.20
00.38 en 13.02
01.19 en 13.43
02.01 en 14.25
02.44 en 15.09
03.28 en 15.53
04.14 en 16.41

11.35 en 23.53
12.21
00.40 en 13.12
01.38 en 14.14
02.48 en 15.26
04.11 en 17.01
05.45 en 18.21
06.45 en 19.11
07.30 en 19.50
08.09 en 20.26
08.45 en 21.01
09.21 en 21.35
09.56 en 22.08
10.29 en 22.39
11.00 en 23.07
11.26 en 23.34
11.54
00.05 en 12.29
00.50 en 13.34
02.28 en 15.02
03.42 en 16.08
04.48 en 17.13
05.53 en 18.17
06.50 en 19.10
07.37 en 19.56
08.21 en 20.40
09.04 en 21.23
09.48 en 22.07
10.32 en 22.51
11.16 en 23.37

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Meegedeeld in zomertijd

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden april

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Opening WAK-zolder
Het tweede weekend van maart
stond in het teken van de plechtige
opening van de vernieuwde
zolderverdieping van de
gemeentelijke Westhoekacademie.
Liefst 750 cursisten stelden
individueel of in groep hun
nieuwste artistieke creaties voor
ter gelegenheid van een druk
bezochte opendeurdag…

11
Gedenkjaar Z. Idesbald
Dit jaar is het precies 850 jaar
geleden dat Idesbald, derde abt
van onze Duinenabdij, overleed.
Een bijzondere gebeurtenis die
zeker extra aandacht verdient.
Daarom is er een bijzonder
gedenkprogramma en wordt abt
Leo Van Schaverbeeck van de
Sint-Bernardusabdij Bornem de titel
van ereburger van onze gemeente
toegekend.

14

En verder:
Bestuur

Beheerplan voor duinen
Het ontwerp beheerplan is klaar
voor inrichting en beheer van 250
ha duinen in onze gemeente. Om
dit ontwerp bekend te maken
plant het Agentschap voor Natuur
en Bos drie wandelingen en een
tentoonstelling. Er loopt ook een
openbaar onderzoek van 28 april
tot 29 mei.

Snippers uit de gemeenteraad

4

Heraanleg landelijke fietspaden

6

Cultuur en erfgoed
Drievoudige expo in het
Delvauxmuseum

9

Voortentoonstelling Getij-Dingen04

9

Paasactiviteiten in de musea

12

Welzijn

21
17de Erfgoeddag

AZ Sint-Augustinus wordt az West

16
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Week van de Valpreventie

Criminaliteit daalt met 46%

19

Milieu
Activiteiten in het Duinenhuis

22

Op zondag 23 april staat onze
gemeente klaar voor de 17de editie
van Erfgoeddag. De focus ligt deze
keer op het thema Zorg. Niet alleen
zorg voor het erfgoed zelf, maar ook
voor al wie of wat zich inzet(te) om
voor anderen te zorgen. De diensten
Cultuur & Erfgoed en Archief en de
gemeentelijke musea stelden een
mooi programma samen.

Week van de Zee
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34-35

Burgerlijke stand

Jeugd

24-25

Sport

26-27

De voorbije maand
in woord en beeld

28-29
30

Evenementen, podium, agenda 31-40

Snippers uit de raad van 20 februari
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De
opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.
Riolen – Omdat de gemeente al geruime tijd niet meer beschikt over een
eigen ruimwagen is het nodig om ruim- en ontstoppingswerken en dringende
rioolinspecties uit te besteden aan een privé firma. Raming 75.960 euro. Eenparig
akkoord.
Maaltijden – Voor het bereiden en leveren van maaltijden voor de beide
gemeentescholen, voor de buitenschoolse kinderopvang en de jeugddienst
schooljaar 2017-2018 is het lastenboek algemeen goedgekeurd.
Raming 150.000 euro.
BK Cyclocross 2018 - Op 13 en 14 januari 2018 vindt in onze
gemeente het Belgisch Kampioenschap Cyclocross plaats. Een
opdracht wordt uitgeschreven om op het terrein vipcatering en
vipinfrastructuur te organiseren alsook een lunchmaaltijd in de
legerkazerne. De raming van deze overheidsopdracht bedraagt
444.675 euro. Algemeen akkoord.
Renteloze lening – De gemeente kent de vzw De Verenigde Vrienden,
organisator van de jaarlijkse wereldbekermanche cyclocross, een
renteloze lening van 100.000 euro toe om de cross in stand te kunnen
houden na de afgelasting (wegens stormweer) op 20 november 2016.
De afgelasting heeft een financiële put gemaakt die het voortbestaan
van deze wedstrijd in het gedrang dreigt te brengen. Voor Koksijde
is deze wedstrijd in een periode van laagseizoen nochtans een
belangrijke toeristische en publicitaire topper om de gemeente op
de sportieve kaart te plaatsen in Vlaanderen en daarbuiten. Het
evenement heeft immers internationale weerklank en zorgt voor tv- en
andere publiciteit. De renteloze lening dient op 5 jaar terugbetaald a
rato van minstens 20.000 euro per jaar. Algemeen akkoord.

LIVE

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

Wijziging reglement
honden op het strand
De gemeenteraad wijzigde de regeling inzake honden op het strand. Nieuw is dat honden vanaf de
komende zomer ook buiten de gedoogzones op het strand toegelaten zijn voor 10.30 u. en na 18.30 u.
van 1 juni tot 15 september (uiteraard aan de leiband zoals ook vroeger het geval).
Volgende bepalingen blijven van kracht:
* De toegang met honden is verboden op het strand en in het strandwater van 1 juni tot en met
15 september tussen 10.30 en 18.30 u.
* Honden zijn steeds toegelaten in drie gedoogzones op het strand:
Zone 1: tussen de grensscheiding met De Panne en het Lucionplein
Zone 2: tussen de Vredestraat en Sint-André
Zone 3: tussen de Fairybankhelling en de Westenwindhelling
Deze zones worden aangeduid door een blauw bord met
de figuur van een witte hond.
Analoge omschrijving
Dergelijke materie kan snel tot verwarring leiden. Daarom nog
een andere omschrijving met dezelfde betekenis:
- In de gedoogzones mogen honden ALTIJD op het strand.
- Buiten die zones mogen honden vanaf 16 september tot 31
mei ALTIJD op het strand.
- Buiten die zones mogen honden vanaf 1 juni tot 15
september UITSLUITEND tussen 18.30 en 10.30 u. op het strand.

De burgemeester aan het woord
Onze maandheilige van april kan natuurlijk niemand anders zijn dan onze eigenste zalige Idesbald, derde
abt van de Duinenabdij (1155-1167), wiens naamfeest elk jaar valt op 18 april. Hij is de patroon van de
vissers, de landbouwers en de Vlaamse adel. Elk jaar vindt in Koksijde de bedevaart naar Baaldjes Kruus
plaats, straks weer op maandag 24 april. Aan alle inwoners met de voornaam “Ides” alvast een fijne
patroondag gewenst..!
T-d: “Al wie werkt voor de gemeente loopt met een
K-spulletje getooid. Wat is de bedoeling?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat K-spulletje
is een stappenteller. Het is een mooi initiatief van de
sportdienst, om de personeelsleden aan te zetten
meer te bewegen. Ikzelf en de schepenen doen ook
mee. De actie duurt twaalf weken. We begonnen
met 4.500 stappen per dag in de eerste week, het
doel is eindigen met 10.000 per dag in de laatste
week. In de winter is dat voor mij persoonlijk niet zo
evident om elke dag 10.000 stappen te halen, maar
vanaf Pasen en op vakantie lukt dat wel. Dan stap ik
vaak met mijn echtgenote van mijn huis langs het
strand naar de horloge op de Zeedijk in Koksijde-Bad,
en terug. Ja, aan de eindmeet zal ik wel scoren. De
personeelsleden zijn enthousiast en ik wens ze allen
veel moed. Weet je dat sommige medewerkers van
Koksijde Golf ter Hille dagelijks tussen de 30 en de
35.000 stappen halen?” (Zie bl. 27)
T-d: “Volgens statistische gegevens is de criminaliteit
in de Politiezone Westkust sinds het jaar 2000 met
46% gedaald?”?”
Burgemeester: “Dat zijn inderdaad spectaculaire
cijfers. Koksijde is dus in elk geval een veilige
gemeente. Dat is ook de reden waarom veel
mensen graag naar Koksijde komen en hier zelfs
vaste bewoners worden. Het is ook duidelijk dat de
grote daling van het aantal misdaden zeker ook te
wijten is aan de visie van korpschef Nico Paelinck
en aan de inzet van zijn korps. Verder hebben ook
de talrijke investeringen een belangrijke rol in die
positieve evolutie gespeeld zoals o.m. camera’s met
nummerplaatherkenning. We investeren nu ook in
een nieuwe soort camera’s die zelfs automodellen en
kleuren herkennen.” (Zie bl. 19)
T-d: “Onze cultureel ambassadeur Fernand
Vanderplancke gaat exposeren in New York?”
Burgemeester: “Dat is natuurlijk een eer voor Fernand
en zijn familie zelf, maar ook voor onze gemeente.
Fernand zal van april tot juni in Flanders House
enkele van zijn trofeeën Ronde van Vlaanderen
en bijhorende schetsen exposeren. Maar eerst,
van 31 maart tot 4 april, is zijn werk te zien in het
fietsencentrum Rapha, in New York. Fernand zal daar
met zijn zoon Geert persoonlijk aanwezig zijn om
bekende en minder bekende bezoekers toelichting te
geven. Toch wel weer een belangrijke gebeurtenis in
de artistieke carrière van onze cultureel ambassadeur.
Volgend jaar wordt hij tachtig. Overigens staan
er diverse werken van Fernand op het openbaar
domein in Koksijde, bv. bij de kerk van Sint-Idesbald,
aan het oud-gemeentehuis in Koksijde.” (Zie bl. 28)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Abt Leo Van
Schaverbeeck maakt de link met de vele abten die hem in
Koksijde zijn voorgegaan!”

T-d: “Met abt Leo Van Schaverbeeck heeft Koksijde
een nieuwe ereburger?”
Burgemeester: “Dit jaar is het precies 850 jaar
geleden dat abt Idesbald overleed. Vandaag is
Leo Van Schaverbeeck de laatste cisterciënzerabt
van België. Omdat abt Leo al jaren voorgaat in de
erediensten op de bedevaart naar Baaldjes Kruus
en in de openluchtmis in het ruïneveld van de
vroegere abdij vond de gemeente het gepast hem
het ereburgerschap van Koksijde aan te bieden. Hij
maakt immers de link met de vele abten die hem in
Koksijde zijn voorgegaan. Zijn aanwezigheid geeft de
plechtigheden een belangrijke meerwaarde.”
(zie bl. 14)
T-d: “Wat doet u met Pasen?”
Burgemeester: “Pasen 2017 is voor mij bijzonder, want
uitgerekend die dag vier ik mijn 67ste verjaardag.
Dat wordt een mooi familiefeest, met echtgenote,
kinderen en kleinkinderen. Het is een late Pasen deze
keer, het kan dus al heel mooi weer zijn. Pasen is
ook het meest gevierde feest in Koksijde. Het nieuwe
leven ontluikt, de kleuren en geuren worden intenser,
iedereen wil naar buiten, naar de zon! Ook de
tweedeverblijvers en de dagjestoeristen zakken met
Pasen massaal af naar onze badplaatsen. Aan allen
graag een vrolijk paasfeest gewenst!”

Heraanleg Hof ter Hillestraat
en nieuw fietspad Nieuwstraat
In zitting van 20 februari ging de gemeenteraad eenparig
akkoord om onderhoudswerken uit te voeren aan de Hof
ter Hillestraat en de Nieuwstraat in Wulpen. Beiden straten
vormen samen één aanbestedingsdossier dat unaniem
werd goedgekeurd voor een raming van 334.198 euro.
Eigenlijk zijn ze het sluitstuk van de omgevingswerken bij
het golfterrein.
Hof ter Hillestraat – Over een afstand van 350 m bevindt de
Hof ter Hillestraat zich in slechte staat van het dagcentrum
De Bollaard tot het kanaal. Het asfalt is op enkele plaatsen
gescheurd, er zijn verzakkingen, toplagen zijn op sommige
plaatsen weggesleten, er is waterstagnatie, enz. Dit
gedeelte zal dus hersteld worden. Volgende ingrepen zullen
gebeuren: goede fundering, lichte verhoging van het peil om
waterstagnatie te vermijden, vervanging van het asfalt door
cementbeton wat duurzamer is.
Nieuwstraat – Het huidig tweerichtingsfietspad dient volledig
vernieuwd om diverse redenen: de beperkte breedte
(ca. 1,65 m) voldoet niet aan de fietsrichtlijnen, het is van
de rijweg gescheiden door schrikkasseien, het asfalt is
gebarsten en verzakt, bij huidige en vroegere bomen is het
omhoog gedrukt. Daarom komt er van de Toekomstlaan tot
het kanaal een nieuw tweerichtingsfietspad van 3 m breed in
duurzaam rood cementbeton. De rijweg wordt versmald tot
4,40 m.

Van het dagcentrum De Bollaard (rechtsboven) tot
het kanaal wordt de Hof ter Hillestraat hersteld.

Langs de Nieuwstraat komt er een volledig nieuw
tweerichtingsfietspad van 3 m breed.

Journalist Eric Goens ereburger
In zitting van 20 februari heeft de gemeenteraad eenparig de titel van ereburger toegekend aan journalist
Eric Goens omwille van zijn verdiensten voor de gemeente Koksijde.
Eric Goens is een kind van de zee en in het
bijzonder van Koksijde. Hij werd geboren in
Nieuwpoort in 1969 als tweede zoon van gewezen
gemeenteraadslid Hugo Goens en Rogianne
Gaytant en groeide op in Koksijde-Dorp. Grootvader
René Goens was bij zijn overlijden in 2008 de
oudste paardenvisser van onze gemeente.

Eric Goens, nieuwe ereburger van onze gemeente.

Eric studeerde politieke wetenschappen aan
l’Institut de Sciences Politiques in Parijs en
journalistiek aan de Academie voor Journalistiek
in Tilburg. Als journalist startte hij bij De Morgen en
ging vervolgens aan de slag bij Panorama/De
Post. Van 1991 tot 2001 was hij sportverslaggever
bij betaalzender Canal Plus, waar hij instond voor
het commentaar bij de rechtstreekse verslaggeving
van NBA-wedstrijden. Dan volgde een periode als
journalist bij eerst Humo en nadien Bonanza.
Van 2001 tot 2011 stond hij aan het hoofd van
de nieuwsdienst van de Vlaamse commerciële
omroep VTM, eerst als hoofdredacteur, later als
directeur Informatie. Daarna werkte hij enige tijd
voor Woestijnvis. Hij werd na 2011 zaakvoerder van
het productiehuis Het Nieuwshuis, verantwoordelijk
voor reportages als Kroost (VIER), Molenbeek (Eén),
Niveau 4[2] (VIER) en Onze dochter heet Delphine
(VIER/RTL). Momenteel scoort hij hoge toppen in de
kijkcijfers met Het Huis (Eén).
Eric Goens neemt elke gelegenheid te baat om
“zijn” Koksijde in de picture te zetten. Met deze staat
van verdiensten verleende de gemeenteraad hem
de titel van ereburger van Koksijde.

Strandophogingen in Sint-Idesbald
In opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid is de
Deense baggerfirma Rohde Nielsen op maandag 20 maart gestart met strandophogingswerken in De
Panne. Vanaf maandag 10 april (2de week van de paasvakantie) worden gelijkaardige werken op het
strand van Sint-Idesbald uitgevoerd.
In onze gemeente wordt drie weken gewerkt
tussen de grens met De Panne en Ster der Zee.
De centrale zuiger (buis van 500 m, haaks op de
kustlijn) zal centraal in deze zone liggen. Er zal eerst
opgespoten worden richting De Panne, daarna
richting Ster der Zee.
De aannemer zal de telkens wijzigende werkzone
(grenzend aan de zee) goed afbakenen. Die
zone zal vrij beperkt zijn en schuift dus op. Het
strand blijft grotendeels toegankelijk. Zand wordt
door baggerschepen op zee gewonnen. Op het
strand zullen machines overdag (als het klaar is)
in de afgebakende zone heen en weer rijden om
zand op zijn plaats te brengen. Uit het zand wordt
het water verwijderd om drijfzand te voorkomen.

De aannemer mag 7d/7 en 24u/24 werken met
uitzondering van het paasweekend.
Einde van de werken rond 30 april.

Foto’s van Westhoek verbeeldt Koksijde

(6)

Op Paaszaterdag 1964 konden inwoners en toeristen genieten
van de 13de bloemenjaarmarkt in Koksijde. In de Zeelaan
bracht volksvertegenwoordiger Denolf, ook voorzitter van de
Provinciale Landbouwkamer, met burgemeester Firmijn Dewulf
een bezoek aan het bloemenfestival.
Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s
genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn
dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 30 71 of via
archief@koksijde.be. Bekijk eens www.westhoekverbeeldt.be,
Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Vacature
Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde plant volgende selectieprocedure:

Aanleg wervingsreserve

voltijds contractueel werkman Golf E2-E3
Info over deze selectieprocedure vanaf 3 april 2017 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige
publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058/53 34 41.

In Trefpunt op Focus
Nieuwe campagnebeelden musea
Na 5 jaar krijgen het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en het Abdijmuseum
Ten Duinen een nieuw campagnebeeld! Meer nog… de volledige huisstijl
werd opgefrist met twee splinternieuwe logo’s. Welke visie zit er achter en wat
hebben de musea nog voor ons in petto? Trefpunt zocht het voor u uit! De
reportage gaat op antenne op woensdag 26 april na het nieuws van 18 u.
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Hoorspelen van het geluidshuis
De AppCaravan van het Geluidshuis staat op zaterdag 22 april op het Casinoplein bij de bib. Wil je weten
wat een hoorspel is? Of ben je er al fan van? Stap dan binnen in de AppCaravan tussen 14.30 en
17 u. Breng je oudere cd van het Geluidshuis mee en in ruil krijg je een gratis downloadcode waarmee je
voortaan je hoorspel kan beluisteren via de Geluidshuis-app op je tablet of smartphone, handig als je op
reis bent. Bekende hoorspelen van het Geluidshuis zijn De Zevenmijlslaarzen, Het meisje met de gouden
glimlach of De mestkever. Alle hoorspelen kan je ook lenen in de bib.

Workshop e-readers
De bibliotheek startte op maandag 27 maart het uitlenen van e-readers. Wil
je weten hoe de e-reader werkt en hoe je een toestel kan lenen? Volg dan op
zaterdag 1 april van 14 tot 17 u. of zaterdag 15 april van 10 tot 12 u. een workshop
e-readers. Maak kennis met de diverse functies om het lezen aangenamer te
maken, bv. het vergroten van het lettertype of het aanpassen van de helderheid
van het scherm. De workshop leert ook hoe je een toestel kan lenen en welke
e-boeken je kan lezen.

Raar maar waar...?
De hele maand april staan waargebeurde verhalen in de kijker in de bib. Maak in Gegijzeld door IS kennis met
de jonge fotograaf Daniel die in handen valt van terreurbeweging IS. Daarmee beginnen 13 lange maanden
van marteling en uithongering… In het prachtige De Wildernis in van Jon Krakauer laat de idealistische Chris
McCandless zijn leventje voor wat het is en vertrekt naar de wildernis van Alaska. Wegens groot succes werd
het boek enkele jaren later schitterend verfilmd door Sean Penn. En in het magistrale In koelen bloede van
Truman Capote reconstrueert de schrijver de gruwelijke moord op een boerengezin door twee criminelen.

Fototentoonstelling Lieve Blancquaert
Van 7 april tot 5 mei kan je in de bib tien sprekende foto’s van Lieve
Blancquaert bewonderen, genomen in Afrikaanse ziekenhuizen. Ze
behandelen verschillende thema’s (bv. een gebrek aan elektriciteit in
ziekenhuizen) rond het centrale thema moedersterfte. Bij elke foto zorgt
een korte tekst voor duiding. De expo is gemaakt in samenwerking met
ontwikkelingsorganisatie Memisa, waarvan Lieve Blancquaert meter is.
Ben je geraakt door Lieves foto’s? Leen dan zeker haar fotoboek Birth day:
hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt. Je vindt dit boek samen met
haar andere fotoboeken op een standje bij de tentoonstelling.

Ontdek een
verdwenen wereld
Iedereen kent Atlantis en Troje, maar ken je ook
Obock, Tripolitanië en Moresnet? Deze en andere
verdwenen landen en steden in de wereld staan
in april centraal in de bib. De meeste hebben
zelfs echt bestaan. In Verdwenen landen van
Bjorn Berge komen dergelijke landen aan bod,
met speciale aandacht voor hun postzegels.
Zo bv. uit Moresnet, een ministaatje op het
drielandenpunt België–Nederland–Duitsland. Het
boek Moresnet: opkomst en ondergang van een
vergeten buurlandje van
Philip Dröge vertelt je de
opkomst en ondergang
van dit kleine landje. Of
treed in de sporen van de
Grieken en lees Troje: stad,
Homerus, Turkije.

Cursussen in de bib
* Samsung-tablet – Leer de basis van het werken met
een Samsung-tablet op donderdag 11 mei, van 9.30
tot 16.30 u. Prijs 10 euro (broodjeslunch inbegrepen).
* Workshop Introductie in Linux - Maak kennis
met het alternatieve besturingssysteem Linux. Je
krijgt uitleg over de installatiemogelijkheden en de
software. Zaterdag 20 mei van 10 u. tot 12 u.
Prijs 5 euro.
* Voor al deze cursussen - Persoonlijk inschrijven
vanaf donderdag 6 april aan de balie van de bib. Je
moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je
identiteitskaart mee. Betalen met de automaat (geen
biljetten hoger dan 20 euro). Info over komende
cursussen in de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.
* Digidokters - Vragen over computers, tablets,
smartphones..? Stel ze op zaterdag 4 maart van
10 tot 12 u. aan de digidokters. Vragen eerst
doorsturen via het e-loket zodat de digidokters zich
kunnen voorbereiden.

Drievoudige tentoonstelling in het Paul Delvauxmuseum:

Delvaux, uitnodiging voor een verhaal
Het Paul Delvauxmuseum opent het seizoen 2017 met het tweede luik van de cyclus gewijd aan Delvaux
en de gravure. Dit deel belicht de literaire samenwerkingen en onthult de vruchtbare contacten die
Delvaux met talrijke letterkundigen onderhield. Deze expo loopt van 1 april tot 30 juli.
De kunstschilder liet zich doordringen van het universum van
Paul Eluard, Claude Spaak, Jacques Meuris, Franz Hellens en
Alain Robbe-Grillet. Hij illustreerde hun werken met gravures
die initieel bedoeld waren om samen in zeldzame en luxueuze
uitgaven gebundeld te worden.
Derde luik
Vanaf 1 augustus ontluikt het derde en laatste deel (van
1 augustus tot 8 januari 2018) een nieuw facet: de verni moutechniek. Dit nieuwe aspect, ook crayonmanier genoemd, is
een ode aan het levendige karakter van Delvaux die zich op
het einde van zijn leven nog een nieuwe techniek eigen maakt.
Aangemoedigd door zijn neef Charles Van Deun vindt Delvaux
met deze techniek - waarbij de te etsen tekening met een
potlood aangebracht wordt - het plezier terug dat tekenen hem
geeft. Heel fijne werken die de fundamentele plaats van de
vrouwelijke figuur laten zien.
Feestjaar
In 2017 wordt ook de 120ste verjaardag van de kunstenaar
Paul Delvaux gevierd. Een rijkgevuld feestjaar met talrijke
evenementen. Tij-dingen houdt u op de hoogte.
Het Paul Delvauxmuseum is weer open vanaf 1 april. Zowel
de vaste collectie als de tijdelijke tentoonstellingen zijn voor
inwoners van Koksijde gratis toegankelijk.
Openingsuren - 1 april-31 augustus: dinsdag-zondag,
10.30-17.30 u. / 1 september-8 januari: donderdag-zondag,
10.30-17.30 u.

Ets Léda, 1969, Oost-Indische inkt op papier.
Illustratie van een gedicht van Eluard.
© Foundation Paul Delvaux

Voortentoonstelling Getij-Dingen04
in het atrium van het gemeentehuis
Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwerpen voor de kunstmanifestatie
Getij-Dingen04, aan de laagwaterlijn in 2018? Die kan je van 1 tot 14
april 2017 (tijdens de paasvakantie) bewonderen in het atrium van het
gemeentehuis. De kandidaat-exposanten stellen er hun ontwerpen voor.
Uit deze reeks kiest de jury de vijftien werken waarmee ze letterlijk en
figuurlijk in zee zal gaan voor Getij-Dingen04 in 2018.
De vierde editie van Getij-Dingen belooft een uitzonderlijke
openluchttentoonstelling te worden op de stranden van Koksijde. Vijftien
geselecteerde kunstenaars gaan de confrontatie aan met de zee. Elk
werk wordt vastgemaakt aan een meetpaal op het strand. Het kunstwerk
wordt hierdoor bij vloed tweemaal per dag ondergedompeld. Van maart
tot oktober 2018 verdrinken de kunstwerken in het zoute water.
Kom naar de voortentoonstelling en bewonder de artistieke ontwerpen,
de maquettes, schetsen en foto’s om te zien welke kunstenaars hun plaats
op het strand verdienen.
Het gemeentehuis is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u. en
op maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.

Surinaamse kunstenaars te gast
in gemeenteschool Oostduinkerke
Roxanne Kromopawiro, Vincent Reit en Razia
Barzatie, kunstenaars en medewerkers van de
KIBII-foundation in Moengo (Suriname) waren
onlangs te gast in Koksijde. Ze woonden er de
workshop van de Westhoekacademie bij in het
5de leerjaar van de gemeentelijke basisschool
Oostduinkerke.
Suriname en Koksijde zijn al sinds 2008 met elkaar
door een stedenband verbonden. Op cultureel
vlak loopt er een zeer interessante samenwerking
tussen de KIBII-foundation en de Koksijdse
Westhoekacademie (WAK).
Beleidsmedewerker Lode Demey van de WAK:
“Twee jaar geleden startte de academie in
samenwerking met de dienst Internationale
Samenwerking het 4-jaarproject op, een
samenwerking tussen Koksijdse en Surinaamse
Roxanne Kromopawiro, Vincent Reit en Razia Barzatie,
verbonden aan KIBII foundation Moengo Suriname, waren
kinderen van het derde tot het zesde leerjaar.
op dinsdag 21 februari te gast in Koksijde en woonden
Deze kinderen zitten nu in het vijfde leerjaar en
er de workshop van de WAK bij in het 5e leerjaar van de
gaan dit jaar aan de slag met het maken van
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke.
stopmotionfilmpjes. De kinderen kiezen zelf het
thema, de verhaallijn en hoe ze dit alles met fotoopnames willen verfilmen. Deze filmpjes worden uitgewisseld met hun Surinaamse leeftijdsgenoten.
“Op deze manier zijn de kinderen niet alleen artistiek bezig maar tegelijk worden ze geprikkeld om
hun wereldbeeld ruimer te maken dan de Koksijdse grenzen”, verduidelijkt beleidsmedewerker Ina Van
Thienen van de dIS. “Een kind in Koksijde en een kind in Suriname…, waar liggen de verschillen, wat zijn de
gelijkenissen?” Filmpjes te bekijken via https://youtu.be/XwP-Cnhy16E.

Met Jan Florizoone (WAK) naar het
Fin-de-Siècle Museum in Brussel
Op donderdag 20 april verzorgt Jan Florizoone, docent kunstgeschiedenis aan de gemeentelijke
Westhoekacademie, een artistieke daguitstap naar Brussel, met de klemtoon op het Fin-de-Siècle
Museum.
Rond 1900 was Brussel het toneel van moderne kunst. Alle beroemde kunstenaars van Parijs (Manet, Renoir,
Seurat, Degas, Rodin enz.) stelden hun nieuwste werken tentoon in de jaarlijkse salons van het Museum voor
Schone Kunsten. Franse kunstenaars werden in Brussel soms als goden ontvangen: “Wees gezegend en
bewonderd”. Vind je hier vandaag nog sporen van hun bezoeken?
Een rondleiding in het Fin de Siècle-museum belicht hun werken. In de namiddag is er mogelijkheid tot vrij
bezoek aan enkele galeries van hedendaagse kunst in de omgeving van het museum. ‘s Avonds opent de
Brussels Art Fair. Hier is kunst anno 2017 uit alle hoeken van
de wereld te bewonderen.
Afspraak aan station Koksijde om met de trein van 8.55 u.
naar Brussel te sporen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Prijs:
trein, middageten en toegang expo.
Info: Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109,
058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be, www.
westhoekacademie.be
Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte van Georges
Seurat die zijn nieuwste werk in 1887 tentoonstelde in het salon
te Brussel. Dit schilderij maakte veel ophef. Nu behoort het tot de
meesterwerken van het Art Institute of Chicago.

Feestelijke opening topverdieping
gemeentelijke Westhoekacademie
Het jaarlijkse weekend van de gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) was op 11 en 12 maart wel een
bijzondere gebeurtenis, gezien de opendeur helemaal in het teken stond van de ingebruikneming van de
nieuwe zolderverdieping. Enige commentaar en enkele foto’s binden deze historische mijlpaal voor de WAK
alvast in de annalen van ons regionaal kunstonderwijs.
De vernieuwing van het dak en de zolderverdieping (start aug. 2015) is slechts de eerste fase van een
totaalproject voor volledige verbouwing van vroegere Home Edouard Pecher (gebouwd 1937, gekocht door
de gemeente in 1996).
Het dak ging er volledig af en werd tijdelijk vervangen door een verschuifbare dakconstructie als bescherming
tegen weer en wind. Daarna werd het opnieuw opgebouwd met de nodige sanitaire voorzieningen. Voortaan
hebben vier ateliers op deze verdieping hun onderkomen: tekenkunst, kunstgeschiedenis en kunstexploratie,
beeldende vorming voor jongeren (12>18 j.) en de computerklas. Hun lokaal bevond zich op de eerste
verdieping en wordt nu ingenomen door het atelier fotokunst. Daarnaast is er op deze zolderverdieping ook
een polyvalente ruimte met bar voor de gezamenlijke pauzes. Er is ook een dakterras.
De investering kostte net geen 2 miljoen euro, waarvan 761.215 euro betoelaagd werd door het agentschap
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, omdat het gebouw een beschermd monument is
(MB 25 juli 2008).
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Paasactiviteiten in gemeentelijke musea
I. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN

Woensdag 5 april
* 14.30 u., Family@TenDuinen: workshop Een
pluim voor schrijven (10-14 j.). Een duik in de
geschiedenis van het schrift. Ontdek wat er bij dit
monnikenwerk al kwam kijken! In het aansluitend
creatief atelier maken de kinderen een boekje,
leren ze enkele zwierige gotische letters schrijven
en bedenken ze een originele slotboodschap.
Inschrijven (max. 15 deelnemers) abdijmuseum@
koksijde.be of 058 53 39 50. Prijs 2 euro, duur 2 u.
Tegelijk museumrondleiding voor (groot)ouders.
(Zie hieronder)
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Bezoek (1,5 u.) met gids (N) voor volwassenen,
gratis voor inwoners en K-pas-houders, anderen
reguliere toegangsprijs
Donderdag 6 april
* 14.30 u., rondleiding (F), gids inbegrepen in het
regulier toegangsticket (Visite guidée en français.
Le guide est compris dans le prix d’entrée.)
Woensdag 12 april
* 14.30 u., Family@TenDuinen: rondleiding met quiz
(10-14 j.). Met een gids verken je het museum.
Je leert de belangrijkste zaken over de abdij
en het dagelijkse leven van de monniken. Wie
goed oplet heeft een streepje voor, want na
de rondleiding volgt een leuke quiz! Inschrijven
(max. 25 deelnemers) abdijmuseum@koksijde.
be of 058 53 39 50. Prijs 2 euro (gidsbeurt
inbegrepen in het toegangsticket), duur 2 u.
Tegelijk museumrondleiding voor (groot)ouders.
(Zie hieronder)
* 14.30 u., rondleiding en bierdegustatie. Soms
gaat erfgoed door de maag. Je komt te weten
waar de abdijbrouwerij
stond en hoe de monniken
met alcohol omgingen.
Afronding met degustatie
van de vier Idesbaldbieren.
Prijs toegangsticket
museum + 4 euro voor
de degustatie, inschr.
(max. 20 deelnemers)
abdijmuseum@koksijde.be

of 058 53 39 50.
Donderdag 13 april
* 14.30 u., rondleiding (F), gids inbegrepen in het
regulier toegangsticket (Visite guidée en français.
Le guide est compris dans le prix d’entrée.)

II NAVIGO – NATIONAAL
VISSERIJMUSEUM

Tijdens de paasvakantie zijn er op vrijdag coole
workshops in het NAVIGO-museum. Op hetzelfde
moment vindt een rondleiding plaats voor
volwassenen. Zo vervelen (groot)ouders zich niet
terwijl de kinderen toffe dingen doen, zien en leren.
Inschrijven via 058 51 24 68 of
onthaal@navigomuseum.be
Vrijdag 7 april
* 14.30-16 u., workshop voor kleuters (3-6 j. /
2 euro per kind): Visje, visje in de zee. Zwem mee,
knutselen, verhaaltjes vertellen en de de wereld
van de visjes ontdekken.

Vrijdag 14 april
* 14.30-16 u., workshop voor kinderen (6-10 j. /
2 euro per kind): zelfportret van een zeemeermin
of zeemeerman. Duizenden jaren geleden kropen
we uit de zee. Onze schubben en vinnen zijn we
ondertussen verloren, of zijn dat zwemvliezen
tussen mijn tenen? Een zelfportret maken waarin
we op zoek gaan naar de zee in elk van ons.
Echte zeemeermannen en -minnen mogen dit
niet missen!

Expo De Domeinen van de Duinenabdij
Nog tot 31 december loopt in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten Duinen de tentoonstelling
De Domeinen van de Duinenabdij. De Duinheren van Koksijde waren in de streek maar ook ver daarbuiten
(o.m. Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Engeland) collectief eigenaar van zowat 10.000 ha domeinen. Het valt
ook op hoe slim de cisterciënzers waren in de uitbating van deze uithoven. Twee parels daarvan waren Ten
Bogaerde en Hof Ter Hille. De gebouwen doen nog steeds uitschijnen hoe groots ze ooit waren.
De expo telt ook een kinderluik (vanaf 8 jaar). Op elk van de 15 expopanelen krijgen de kinderen een
opdracht van Hatsjoem, de leukste lekenbroeder met hooikoorts die op Ten Bogaerde werkt.
Expo gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het museum. Opgelet: de exporuimte is moeilijk
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Nieuwe huisstijl voor gemeentelijke musea
In Tij-Dingen van maart nodigden de musea u uit om te komen klinken op een
verrassing in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en in het Abdijmuseum Ten Duinen.
Ondertussen weet iedereen wat de verrassingen inhielden: een gloednieuwe huisstijl
inclusief twee prachtige vernieuwde logo’s!
Het gemeentebestuur en de museumteams zijn alvast zeer enthousiast over dit nieuwe
kleedje! De campagne, ontwikkeld door Tim Bisschop, oogt tegelijk klassiek en tijdloos.
Ze straalt de klasse uit die beide musea uitdragen. Door de ronde, blauwe vorm in het
logo van het NAVIGO-museum werp je als het ware doorheen een patrijspoort een blik
in het museum. Via de rode nisvorm van het Abdijmuseum kijk je als het ware door de
gotische ramen binnen in het leven van de ooit zo machtige Duinheren.
Eind maart presenteerden de musea hun campagne niet alleen met een drink voor
de inwoners, ze lanceerden ook een ludieke foto op de sociale media. Zag u de foto
passeren van de paardenvisser die het NAVIGO-logo opvist en een archeoloog die het
Ten Duinen-logo opgraaft. Het doet je des te meer goesting krijgen om de musea nog
eens te bezoeken.

Heb jij oude spullen voor de garnaalstoet?
Voor de opbouw van een nieuwe praalwagen voor de
garnaalstoet (25 juni) is de gemeente op zoek naar
heel wat oud schoolmateriaal (thema is visserijschool,
maar gewoon schoolmateriaal is ook al bruikbaar).
Zo gaat het o.m. over een krijtbord, oude wereldbol,
wandkaarten, bankjes, ezelsoren, leien, lessenaar,
enz. Wie dergelijke spullen heeft en ze graag ter
beschikking stelt als nuttig voor de garnaalstoet mag ze
bezorgen aan de dienst Technieken, Farasijnstraat 33 in
Oostduinkerke (elke weekdag tussen 8 en 17 u.).
Ook ander oud visserijmateriaal (netten, rieten manden,
visserskledij, zeven, visgerei, masten…) is altijd welkom
om de bestaande thema’s in de stoet verder authentiek
te kunnen decoreren.
Info bij Neal Baelen, 058 53 32 90.

Diensten in de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden in de Pastorale Eenheid Ster
der Zee Koksijde volgende vieringen plaats in de kerken.
Zaterdag 8 april (met palmwijding): om 16.30 u. in SintIdesbald / om 17 u. in Sint-Pieter / om 18 u. in Sint-Willibrordus
Palmzondag 9 april (met palmwijding): om 10 u. in SintNiklaas / om 10 u. in O.L.V.-ter-Duinen / om 11.30 u. in de
Mariakapel
Maandag 10 april : verzoeningsviering voor de hele PE Ster
der Zee Koksijde om 18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 13 april: om 18 u. in Sint-Idesbald / om 19 u.
in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor
Goede Vrijdag 14 april: om 15 u. in O.L.V.-ter-Duinen Goede
Vrijdagdienst / om 20 u. in Sint-Niklaas passiespel: Bijbelgeïnspireerde verwoording en expressieve muzikale
verklanking door het Sint-Niklaaskoor, m.m.v. een vocaal en -instrumentaal gelegenheidsensemble, gratis
toegang, vrije bijdrage. (Zie ook bl. 37)
Stille Zaterdag 15 april: om 20 u. paaswake in OLV-ter-Duinen met het OLV-ter-Duinenkoor / om 20 u.
paaswake in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor
Paaszondag 16 april: om 9 u. in Sint-Willibrord met het Sint-Willibrorduskoor / om 10 u. in O.L.V.-terDuinenkerk met het O.L.V.-ter-Duinenkoor / om 10 u. in Sint-Niklaas met het Sint-Niklaaskoor / om 11 u. in
Sint-Pieter / om 11.30 u. in Sint-Idesbald / om 11.30 u. in de Mariakapel

Gedenkjaar Zalige Idesbald 1167-2017
Het Genootschap van de Zalige Idesbald en de gemeente Koksijde gedenken in 2017 de 850ste
verjaardag van het overlijden van abt Idesbald in 1167. Om het gedenkjaar extra luister te geven wordt
abt Leo Van Schaverbeeck van de Sint-Bernardusabdij Bornem de titel van ereburger van onze gemeente
toegekend.
Het Genootschap van de Zalige Idesbaldus werd
in 1994 in Koksijde opgericht om de devotie tot de
Zalige Idesbald te bevorderen. De kring organiseert
in april jaarlijks de bedevaart naar Baaldjes
Kruus en op de eerste zondag van augustus een
openluchtmis in het ruïneveld.
Bedevaart (24 april)
Abt Idesbald werd zalig verklaard in 1894 en is
door de eeuwen heen patroon van de vissers,
de landbouwers en de Vlaamse adel. Na 15 jaar
monnik te zijn geweest, werd hij in 1155 de derde
abt van de Duinenabdij, meteen de eerste abt
uit de eigen gemeenschap. Abt Idesbald verwierf
enkele nieuwe domeinen (o.a. het domein
van Sinten in Noord-Frankrijk), zorgde voor een
vernieuwing van de tolvrijheid en bevorderde de
handelsbetrekkingen (wol) met Engeland, o.m. met
een eigen vloot.
Idesbald wordt o.a. aanroepen tegen koorts, jicht
en reuma.
De plechtigheid op maandag 24 april start om
14 u. in de O.L.V. ter Duinenkerk waar abt Leo de
dienst voorgaat. Van daar wordt om 14.30 u. in
processie gewandeld naar het kapelletje Baaldjes
Kruus (Van Buggenhoutlaan) voor het zingen van
Idesbalduslied.
Deze uiting van volkse devotie verloopt in
samenwerking met de Pastorale Eenheid Ster der
Zee en de VVV.
Lid worden van het Genootschap van de Zalige
Idesbald kan door storting van 12,50 euro (of
vrijwillig meer) op rek. nr. BE12 4748 3583 5192.
Leden ontvangen drie keer per jaar gratis de
nieuwsbrieven.
Ereburger
In zitting van 20 februari kende de gemeenteraad
de titel van ereburger toe aan abt Leo van
Schaverbeeck (°Temse, 1939) die in 1993 de
47ste abt van de cisterciënzerabdij Sint-Bernardus
in Bornem werd. Vandaag is hij de laatste
cisterciënzerabt van België.
Abt Leo is de voorbije decennia een vaste gast
in Koksijde. Lange tijd leidde hij afwisselend met
abt Gerardus Hopstaken (1930-2016) van de
cisterciënzerabdij Mariënkroon (Nederland) de
plechtigheid in Koksijde. Toen abt Gerardus niet
meer in staat was om naar Koksijde te komen,
leidde abt Leo elk jaar de erediensten op de
bedevaart en de openluchtmis. Zijn aanwezigheid
geeft de plechtigheden een belangrijke
meerwaarde. Door de jaren heen is ook een
warme vriendschapsband ontstaan tussen het
genootschap en de abt. Abt Leo is al ereburger
van de Zuid-Franse stad Gordes, waar de abdij

De kapel Baaldjes Kruus in de Jacques Van
Buggenhoutlaan.

Abt Leo Van Schaverbeeck, nieuwe ereburger van Koksijde.

van Senanque een nauwe band heeft met de
Bernardusabdij van Bornem.
Programma gedenkjaar
Ter gelegenheid van de 850ste verjaardag van
het overlijden van abt Idesbald organiseert het
genootschap enkele extra gedenkmomenten:
* Zaterdag 22 april, 17 u., Koksijde-Dorp, SintPieterskerk, jaarlijkse eucharistieviering voor de
intenties van de bedevaarders, abt Leo Van
Schaverbeeck gaat de dienst voor, met zang door
het Sint-Niklaaskoor.
* Zondag 23 april, Koksijde-Bad, O.L.V. ter
Duinenkerk, eucharistieviering om het gedenkjaar
te starten.
* Zondag 23 april, 16 u., Koksijde-Dorp, SintPieterskerk, vesperdienst voor de Zalige Idesbald
voorgegaan door abt Leo
* Maandag 24 april, 14 u., bedevaart naar
Baaldjes Kruus voorgegaan door abt Leo met
assistentie van vele abten uit Vlaanderen
* Zondag 6 augustus, ruïneveld Duinenabdij,
openluchtmis door bisschop Lode Aerts van Brugge

Een nieuwe missie & visie voor een ziekenhuis in verandering:

AZ Sint-Augustinus Veurne wordt az West
Het AZ Sint-Augustinus Veurne (AZSAV) heeft een nieuwe naam. Voortaan
spreekt men niet meer van het AZSAV maar van az West. De nieuwe naam
gaat gepaard met een nieuw logo en tegelijk lanceert het ziekenhuis een
gloednieuwe patiëntgerichte website.
De opdrachtverklaring van het ziekenhuis
was aan een update toe. De samenleving
is de laatste 20 jaar immers enorm
geëvolueerd. Ook de gezondheidszorg
en de visie op goede gezondheidszorg is
veranderd. Kwaliteit is vandaag niet langer
vrijblijvend: een ziekenhuis moet bewijzen
dat het goede kwaliteit van zorg levert. Uit
de nieuwe missie blijkt de grote aandacht
voor aantoonbare kwalitatieve zorg.
Waarden en logo
Daarnaast benadrukt az West dat het er is
voor alle patiënten uit de Westkust en een
groot stuk van de Westhoek, maar ook voor
iedereen ongeacht geloofsovertuiging,
rang of stand. Vandaar de naam az West: een
regionaal ziekenhuis dat zorg aanbiedt op
mensenmaat en waar je als patiënt geen nummer
bent. Daarnaast werden de kernwaarden waarvoor
het ziekenhuis staat, aangescherpt. Respect,
gelijkwaardigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid,
openheid en toegankelijkheid zijn waarden die
centraal staan.
“Dit blijkt ook uit de symboliek achter het nieuwe
logo,” zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen,
“De bollen staan voor onze waarden, maar
evengoed voor onze patiënten, doorverwijzers,
werknemers en artsen van het ziekenhuis.”
De Veurnse kliniek ondergaat dus een grote
transformatie. Zowel het zorgaanbod als de
infrastructuur zijn de voorbije jaren enorm veranderd.
Ook op vlak van kwaliteitsstreven zijn enorme
stappen gezet. Het ziekenhuis is amper nog te
vergelijken met het ziekenhuis van 10 jaar geleden.
De beslissing om de naam van het ziekenhuis te
veranderen, vloeide hieruit voort.

Nieuwe website
Tegelijk werd beslist de website van het ziekenhuis
onder handen te nemen. Die vernieuwing was
dringend nodig. De nieuwe website is te vinden op
www.azwest.be.
Dr. Lebbinck, hoofdarts: “Patiënten verwachten dat
een ziekenhuis online laagdrempelig informatie
aanbiedt. De mondige patiënt is een realiteit, hij wil
als individu meebeslissen over zijn zorgproces en
dat begint vaak online als hij zich informeert op de
ziekenhuiswebsite.”
Over az West
Het az West is een regionaal ziekenhuis met ongeveer
650 medewerkers en artsen. Het telt zowat 260
bedden voor klassieke en daghospitalisatie. Het
is daarmee jaarlijks goed voor meer dan 9.000
opnames en zo’n 13.000 ambulante patiënten. Het
ziekenhuis is daarnaast ook een opleidingsplek voor
artsen en andere zorgverstrekkers.
Meer info op www.azwest.be.

Samen Zingen: 3e editie!
Na het grote succes van de vorige edities en op vraag van veel senioren,
organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis voor de 3e
keer het zangspektakel SAMEN ZINGEN: op woensdag 26 april van 14 tot
16.30 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke.
Zanger-muzikant Filip Piens speelt opnieuw bekende meezingers van toen en nu. Met een tekstboekje in de
hand kan iedereen uit volle borst meezingen. Of zet je graag een danspasje? Of wil je gewoon genieten
van de gezellige sfeer? Alles kan! Beleef het plezier van samen zingen met andere senioren.
Toegang 3 euro (koffie en gebak inbegrepen), inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of
058 53 43 19.

Acht bejaardenwoningen klaar
in de nieuwe Bert Bijnensstraat
Op het vroeger gemeenteterrein dat
wat verloren lag tussen de Groenstraat
en de Matexi-wijk in Koksijde heeft de
Woonmaatschappij IJzer & Zee van
oktober 2015 tot half februari 2017
acht bejaardenwoningen gerealiseerd.
Ze kosten samen 1,091 miljoen euro.
De acht huizen zijn intussen al door de
maatschappij toegewezen.
“Het betreft bejaardenwoningen met
één slaapkamer, ideaal voor senioren”
zegt Frans Verhegge, voorzitter van
de Woonmaatschappij IJzer & Zee.
“Ze zijn volledig rolstoeltoegankelijk
Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van Huisvesting Albert
Serpieters, voorzitter Frans Verhegge, directeurs Patrick Verbrugge en
en uitgerust met een inloopdouche.
Charles Deconinck van Woonmaatschappij IJzer & Zee met enkele
Door de speciale aandacht voor
bewoners van de Bert Bijnensstraat.
isolatie en luchtdichtheid zullen de
verwarmingskosten zeer laag zijn. Er
wordt gebruik gemaakt van zonnecellen voor de verwarming van de woningen en het verwarmen van het
douchewater. Ontwerper is architect Johan Bonquet uit Koksijde.
Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Albert Serpieters van Huisvesting beklemtonen dat
de woningen er gekomen zijn dankzij de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en de
bouwmaatschappij.
Ondertussen is ook de nieuwe straat – de Bert Bijnensstraat - aangelegd met groen en parkings. Deze
werken werden 100% gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest voor een bedrag van 107.000 euro.
Wie wil inschrijven voor een huurwoning wende zich tot Woonmaatschappij IJzer & Zee: 058 31 22 40 of
info@ijzerenzee.be, www.ijzerenzee.be

Infonamiddag seniorenadviesraad
over Alcohol en ouder worden
De volgende medische infonamiddag van de seniorenadviesraad van het Sociaal Huis vindt plaats op
dinsdag 18 april om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde. Jan Debaene (hoofdverpleger acute ouderenpsychiatrie
in het AZ Sint-Jan Brugge) zal het hebben over Alcohol en ouder worden. De spreker is een expert op het
vlak van ouderen en alcohol- en middelengebruik.
Een op de vier Vlamingen tussen 55 en 75 jaar drinkt dagelijks
alcohol. Bij een feest of een terrasje in de zon hoort vaak een
glaasje alcohol. 55-plussers hebben meer vrije tijd dan de jongere
generaties. Hun hele leven gaat er met de jaren anders uitzien.
Vaak betekent dat meer gelegenheden om een glas alcohol te
drinken.
Niet zo onschuldig, want naarmate je ouder wordt, kan je minder
goed tegen alcohol. Een geringe hoeveelheid alcohol kan al
tot intoxicatie en schadelijke effecten leiden. Ook medicatie
leidt in combinatie met alcohol of drugs tot een hoger risico
op sociale- en gezondheidsproblemen. Extra aandacht voor deze problematiek is dan ook wenselijk.
Volgende aspecten komen aan bod: wat doet alcohol met mij, hoeveel mag ik drinken, wanneer extra
uitkijken, alcohol en medicijnen, waarom minder vaak beter is, tips voor een glaasje minder, alcohol en de
fysiologische verandering bij het ouder worden.
In de foyer wordt een moctailbar geplaatst met een gratis moctail voor alle aanwezigen. Er kunnen ook
gratis moctail-recepten bekomen worden. Toegang 2 euro, moctail inbegrepen.
Inschrijven (aangeraden) bij seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42,
www.sociaalhuiskoksijde.be

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(4)

Tip 4: probeer iets nieuws
In deze jaargang presenteert de gemeentelijke Werkgroep Geestelijke
Gezondheid (WGG) tips die iedereen maar vooral mensen met
depressies, twijfels, angsten kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg
met de organisaties Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). In dit
nummer tip 4: probeer iets nieuws.
Nieuwe ervaringen geven nieuwe prikkels! Iets
nieuws doen of leren zorgt ervoor dat je horizon
verruimt en dat je het gevoel hebt dat je écht leeft!
1. Je hoeft geen meesterwerk te creëren of vreemde
dingen te doen om iets nieuws uit te proberen. Zoek
het niet te ver! Een boeket veldbloemen schikken,
een gerecht bedenken, een brief schrijven, eens
een andere weg inslaan naar je werk, een (avond)
cursus volgen… Kleine dingen die toch een nieuwe
wereld voor je openen.
2. Zet dromen om in acties. Heb je altijd al iets willen
doen, maar durfde je het nog nooit? Dan wordt het
tijd om je dromen waar te maken!
3. Elk begin van een nieuwe activiteit is een zoektocht en kan frustrerend zijn. Maak je echter niet te
veel zorgen. Geef niet te snel op, want achteraf zal
je des te meer tevreden zijn over jezelf.
4. Doe iets wat je graag doet. Het belangrijkste van
het leren is dat je zinvol bezig bent en dat je er de
sleur van je leven mee kunt doorbreken. Het moet
plezant blijven, anders haak je toch af.

5. Beslis zélf
wat je wil
doen. Wat een
ander graag doet, hoeft niet datgene te zijn wat jij
graag doet.
6. Wees realistisch en ga niet over één nacht ijs.
Ga na of wat je wil doen wel
past bij wie je bent en wat
je wilt, of het aanleunt bij je
leerstijl, je verwachtingen,
je sociale en financiële
omstandigheden.
7. Geen behoefte aan iets
nieuws? Geniet dan af en toe
van de dingen die je goed
kunt en graag doet. Vergeet
niet dat al wat je nu kan, je
ook ooit geleerd hebt.
Info: www.fitinjehoofd.be

Cursus Gezond koken voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert in de tweede helft van april de cursus Gezond koken voor senioren.
Aan de hand van deze cyclus leer je enkele eenvoudige tips om vrienden of familie te verrassen. Je zal
aan een rustig tempo in aangenaam gezelschap enkele gemakkelijke en gezonde gerechtjes ontdekken.
Klemtonen
- gezonde dagelijkse kost met telkens voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert
- ingrediënten zijn gemakkelijk te verkrijgen bij de buurtwinkel
- restjes worden verwerkt in de volgende recepturen (recepten worden meegegeven)
- de lessen zijn voor zowel mannen en vrouwen met of zonder kookervaring, die meer wil weten over lekker én gezond koken en die houden
van lekker en gezellig tafelen.
Data – Vooropgestelde menu door leraar chef-kok Benny op donderdag
20 en 27 april en 4 mei / op vrijdag 12 mei keuzemenu aangebracht door
cursisten / op vrijdag 19 of woensdag 24 mei keuzemenu aangebracht
door cursisten of BBQ-initiatie.
Praktisch - De lessen vinden plaats in Assistentiewoningen Villa (Kon. Baan
359) van 15 tot 17 u. Aansluitend mogelijkheid om de bereidingen samen
te nuttigen in het restaurant van Villa.
Bijdrage – Elke week 20 euro waarin begrepen: lesgever, cursusmateriaal,
ingrediënten, fris- en warme dranken en gebruik van professionele keuken
en materialen en samen eten. Niet inbegrepen: alcoholische dranken.
Inschrijven (max. 10 p.) – Bij seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be. Wie inschrijft engageert zich om aan de 5 sessies
deel te nemen, om verzoeken van de cursisten aldus zo goed mogelijk in
te willigen.
Info - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde, 058 53 43 42,
www.sociaalhuiskoksijde.be.

6de Week van de Valpreventie
Tijdens de zesde Week van de Valpreventie van 24 tot 30 april vestigt
het Sociaal Huis de aandacht op de problematiek van het vallen bij
senioren. Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele van
de belangrijkste risicofactoren voor een val. Ze kunnen vermeden
worden door regelmatig te bewegen. Dat is de beste remedie. Wees
actief op een veilige manier. Volg de tips, vanaf nu…
Blijf actief
- Zit niet te lang stil
- Beweeg dagelijks minstens 30 minuten, bv.
wandelen, zwemmen, werken in de tuin, spelen
met de kleinkinderen
- Werk aan je evenwicht, spierkracht en lenigheid
- Beweeg in functie van je eigen mogelijkheden
Ga voor een veilig huis
- Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende
kabels of omkrullende tapijten
- Gebruik een veilige trapladder, zorg voor
voldoende verlichting en handgrepen
Verzorg je voeten
- Draag gemakkelijke schoenen die je voet
omsluiten, draag de juiste maat, de zool is best
plat (zonder hakje) en met profiel aan de
onderkant
- Loop niet op blote voeten of kousen
- Laat voetproblemen behandelen (eelt,
ingegroeide nagels,…)
Kijk uit met je ogen
- Draag een bril als het nodig is

- Hou je bril proper en binnen handbereik
- Zorg voor een regelmatige controle bij de oogarts
Eet evenwichtig en gezond
- Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor
stevige botten en spieren. Je vindt calcium in
vis, melkproducten en bepaalde groenten en
fruit (bv. broccoli, pruimen). Vitamine D wordt
aangemaakt door zonlicht.
- Beperk je alcoholgebruik
Let op met medicijnen
- Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met
je huisarts, ook als het gaat over pijnstillers
- Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen
Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
- Sta rustig recht uit bed of de zetel
- Haast je niet naar de bel of de telefoon
- Ben je vaak duizelig? Ben je onlangs gevallen?
Praat erover met je huisarts
Meer tips en info op www.valpreventie.be

Politie Westkust wint schutterstreffen
De politiezone Westkust heeft de vierde editie van het schutterstreffen gewonnen in een tornooi met de
Franse gendarmerie, Basis Koksijde en twee VIP-ploegen. De wedstrijd vond plaats op dinsdag 7 maart
in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring. Voor de logistieke ondersteuning kon gerekend
worden op de medewerking van Westkust Shooting Club.
Het treffen omvatte drie schietproeven, telkens met een ander type wapen. Dit gaf de deelnemers de
gelegenheid met een wapen van de collega’s te vuren. De ontmoeting was ook een training onder
verschillende politiediensten die al jaren samenwerken.
In ploegverband won de politiezone Westkust (1076 punten). Tweede plaats was voor 1Wing/BKoks (923),
derde het VVIP-team van korpschef Nico Paelinck (909), vierde Gendarmerie Nationale PSIG (904),
vijfde Gendarmerie Nationale COB (895) en zesde het VIP-team genodigden (598).
De ploeg van Politiezone Westkust mocht dan ook de trofee en de gouden plaketten in ontvangst nemen.
Dit team bestond uit Gawein Antonie (276 p.), Davy Volcke (271), Pascal Vercruyce (270) en Dimitri
Vandepoele (259).
Eerste dame werd
Lucie Willaert van de
Gendarmerie COB met
een mooie 9de plaats,
net voor burgemeester
Ann Vanheste van De
Panne die ook een meer
dan behoorlijke score
behaalde.

Criminaliteit in PZ Westkust daalt
met 46% sinds de eeuwwisseling
Niet zonder trots deelt de Politiezone Westkust mee dat de criminaliteitscijfers 2016 ten overstaan van 2015
met 10% gedaald zijn. Ten overstaan van 2000 is er zelfs een daling van 46% waar te nemen. De meest
spectaculaire dalingen situeren zich in het aantal diefstallen en inbraken, de diefstal van vervoermiddelen,
vandalisme, de klassieke bedrogcriminaliteit en zakkenrollerij.
* Diefstallen - Het aantal diefstallen sinds 2000
daalde met 48%, voor vandalisme gaat het om
een daling met 37%. In de periode 2015-2016
daalde het aantal diefstallen met 15%, voor
vandalisme gaat het om een daling met 25%.
* Inbraken - Het aantal inbraken daalde
spectaculair sinds het jaar 2000. De politie
Westkust stelde een daling vast met 41%, voor
2016 ten opzichte van 2015 bedraagt dit 56 %
De woninginbraken daalden met 41% sinds 2000.
Voor 2016 ten opzichte van 2015 gaat het over
57%. De arrestatie van de “ongrijpbare inbreker”
in keurig maatpak, die gedurende 10 jaar diverse
inbraken in heel Europa pleegde waaronder
meer dan 100 in de kuststreek en het binnenland,
heeft hier ongetwijfeld mee te maken.
De inbraken in handelszaken en bedrijven daalden met 74% sinds 2000. Voor 2016 ten opzichte van 2015 is
er een lichte stijging met 12%.
* Bedrog - De klassieke bedrogmisdrijven daalden met 79% sinds het jaar 2000. Dit voornamelijk door de
opmars van cybercrime. De vergelijking 2015-2016 toont een minimale stijging met 6%.
* Diefstal van vervoermiddelen – Deze vorm van diefstal kende sinds het jaar 2000 een daling met 71%.
De autodiefstallen daalden met 94% , de motodiefstallen en carjackings met 100%, de bromfietsdiefstallen
met 93% en de fietsdiefstallen met 59%. Het voorbije jaar t.o.v. 2015 toont eveneens markante dalingen.
Diefstal van vervoermiddelen daalde met 21%, specifieker daalde het aantal autodiefstallen met 33%, de
motodiefstallen met 100%, de bromfietsdiefstallen met 40% en de fietsdiefstallen met 18%. Er waren geen
carjackings.
* Zakkenrollers - Het aantal zakkenrollers daalde met 53% sinds 2000. Voor 2016 ten opzichte van 2015 gaat
het om een daling met 16%.
* Winkeldiefstallen - Een stijging met 57% sinds 2000 doordat het aantal handelszaken jaar na jaar toenam,
maar 2016 noteert t.o.v. 2015 toch een daling van 23%.
Samengevat zijn de goede cijfers te danken aan de gedreven inzet van alle politiemedewerkers, de
ANPR-camera’s, het VIP-project, de goede samenwerking met de bestuurlijke overheden, het parket, de
Franse collega’s, …. De impact van de buurtinformatienetwerken, sociale media en sociale controle mogen
uiteraard ook niet over het hoofd gezien worden. De politie Westkust zette de afgelopen jaar zeer sterk in op
preventie op alle vlakken via alle mogelijke kanalen (pers, sociale media, maandbladen, …) en zette talloze
preventiecampagnes op het getouw.

Koffienamiddagen voor senioren
Na de gezellige koffienamiddagen in Oostduinkerke- en KoksijdeDorp organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis
in april weer twee dergelijke bijeenkomsten. Senioren krijgen er de
kans buurtbewoners te leren kennen om zo hun sociale contacten
wat uit te breiden.
* Sint-Idesbald: op vrijdag 7 april van 14 tot 16 u. in ’t Oud Klooster
(Strandlaan 239, naast de kerk)
* Koksijde-Bad: op woensdag 19 april van 14 tot 16 u. in de Willem
Elsschotzaal (Casinoplein, boven de gemeentebibliotheek)
Toegang 2 euro (koffie en taart incl.), inschrijven via katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

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

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

Ontwerp van beheerplan voor
Koksijdse duinen in de kijker
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp beheerplan klaar inzake maatregelen voor
inrichting en beheer voor zo’n 250 ha duinen op het grondgebied van onze gemeente. Concreet gaat het
o.a. over de Oostvoorduinen (achter het kerkhof in Oostduinkerke), de Plaatsduinen, de Hoge Blekker, de
Schipgatduinen, delen van Ter Yde en de Doornpanne, de Belvedèreduinen en een aantal kleinere zones.
Om dit ontwerp bekend te maken zijn er een infoavond, drie wandelingen en een tentoonstelling gepland.
Er loopt ook een openbaar onderzoek van 28 april tot 29 mei.
De samenstelling van het beheerplan past in
het kader van het door de Europese Commissie
meegefinancierd LIFE+ Natuurproject ‘FLANDRE’
voor de grensoverschrijdende duinengordel tussen
Duinkerke en Westende. Alvast een groot deel van
die duinen op Belgisch grondgebied zijn eigendom
van of worden beheerd door het Vlaams gewest.
Het ontwerp beheerplan stelt inrichtings- en
beheermaatregelen voor die de natuurkwaliteit
sterk moeten verbeteren en, afhankelijk van de
draagkracht van de gebieden, een duurzame
toegankelijkheid voor wandelaars, mountainbikers
en ruiters moeten verzekeren. Plaatselijk worden ook
speel- en struinzones voorzien.
Infoavond en wandelingen
Geïnteresseerde bewoners krijgen nu de
gelegenheid om kennis te maken met de
voorgestelde maatregelen en in dialoog te treden
met de ontwerpers en de beheerders van de
betrokken duingebieden. Ook de gemeente hoort
graag jouw mening tijdens:
* een informatieavond op dinsdag 25 april om
20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde
* een geleide wandeling in de Belvedèreduinen
(tussen de Robert Vandammestraat en Ten
Bogaerde) op zaterdag 13 mei om 10 u., vertrek
op de parking van de Hypermarkt Carrefour
* een geleide wandeling in de Schipgatduinen
op zaterdag 13 mei om 14 u., vertrek aan het
natuur-educatief centrum Duinenhuis (Bettystraat,
Koksijde)
* een geleide wandeling in de Oostvoorduinen
op zondag 21 mei om 14 u., vertrek aan de
meest zuidelijk gelegen parking van Sunparks
Oostduinkerke langs de Karthuizerstraat (dichtst
bij Nieuwpoortsteenweg)

Openbaar onderzoek
Het ontwerp wordt ook onderworpen aan
een openbaar onderzoek dat zal lopen van
vrijdag 28 april tot en met maandag 29 mei. Het
document kan elke werkdag van 9 tot 12 u. en op
maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.
ingezien worden bij de dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling in het gemeentehuis.
Opmerkingen en bezwaren moeten schriftelijk
ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur
en Bos, Vlaams Administratief Centrum Jacob van
Maerlant, Koning Albert I–laan ½, bus 74,
8200 Brugge (Sint-Michiels).
Tentoonstelling
Om meer te weten te komen over de unieke
natuurrijkdom van de grensoverschrijdende
duinengordel en over het LIFE+ natuurproject kan
je tot zondag 18 juni de tentoonstelling bezoeken
in het IWVA- Bezoekerscentrum Doornpanne,
Doornpannestraat 1.
LIFE
LIFE staat voor L’Instrument Financier européen
pour l’Environnement en FLANDRE voor Flemish
And North French Dunes Restoration. Het LIFE+
FLANDRE project heeft een totaal kostenplaatje van
4,066 miljoen euro waarvan de Europese Unie 50%
meefinanciert via het LIFE-programma. Het project
startte op 2 september 2013. De uitvoeringstermijn
loopt nog tot 1 maart 2020. De kustduinen die het
projectgebied van LIFE+ FLANDRE vormen, beslaan
in totaal 3.280 ha waarvan 2.200 ha op Belgisch en
1.080 ha op Frans grondgebied.
Info: www.lifeflandre.be

Activiteiten in het Duinenhuis
* Sterrenkijken - De Sterrenjutters openen de
sterrenwacht elke
derde vrijdag van
de maand. Tijdens
de paasvakantie is
de sterrenwacht ook
open op vrijdag 7 en
14 april vanaf 20 u. en
op vrijdag 21 april van
vanaf 21 u.
* Yoga op het dak
van de duinen – Op
ma 10, wo 12, do 13
en za 15 april van 9.30
tot 10.30 u. Met yoga-instructrice en ex-topsportster
Sigrid Rondelez. Prijs 6 euro per les (max. 20
deelnemers), inschrijven bij duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17.
* Workshop voor kinderen (7 > 14 j.): natuurlijke
badbruisfiguren en –zeezout – Op wo 12 april van
14 tot 16.30 u. met herboriste Erika Leuridan. Prijs
9 euro (incl. een gevuld zakje bruisballen en een
flesje badzout). Inschrijven (max. 15 deelnemers)
vóór 5 april via duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17.
* Cursus fotografie Lightroom - Op zondag 23,
30 april en 7, 14, 21 en 28 mei van 9 tot 12 u. met
lesgever Walter Carels. Deze reeks vormt het slot
van de basiscursus natuurfotografie waarvan
deelnemers voorrang hebben bij inschrijving
(max. 15, annulering bij minder dan 12). Org. en
info: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.
* Yogawandeldag – Op zaterdag 29 april van 9
tot 14 u. In de voormiddag een lange yogales met
lesgeefster Sigrid Rondelez voor zowel beginnende
als ervaren yogi. Daarna stevige wandeling op het
strand en door de duinen. Picknick onderweg. Prijs
15 euro, vooraf inschrijven (duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17) is aangeraden.

* Workshop Op natuurlijke wijze de zomer in
Op dinsdag 2 mei om 19 u. Maak je eigen
zonneproducten o.l.v. herboriste Katrien Bonnez
met natuurlijke ingrediënten: een zonnecrème,
een aftersun en een beschermende lippenbalsem.
Deze producten neem je mee naar huis. Prijs 15
euro, inwoners 12,50 euro. Inschrijven vóór 25 april
via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52,
org i.s.m. VormingPlus.
* Workshop vegetarische burgers – Op woensdag
3 mei om 19 u. Leer met Peter Vandermeersch
(De Zonnekeuken, uit Assebroek) burgers maken
op basis van granen, groenten en vegetarische
eiwitten. Ontdek diverse bindmiddelen. Proef je
zelfgemaakte vegetarische burger. Prijs 18 euro,
inschrijven (max. 15 deelnemers) vóór 26 april via
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
* Eetbare planten –
Fietsuitstap (2 u.) op zondag
7 mei om 14 u. op zoek naar
eetbare planten. Workshop
op maandag 8 mei om
19 u. om deze planten tot
lekkere hapjes te verwerken.
O.l.v. van herboriste Marjan
Janssens. Prijs 15 euro
(uitstap en workshop),
inschrijven via duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17.
* Cursus grassen, zeggen en russen – Op di 9,16
mei van 19 tot 22 u, za 20 mei, 3 en 17 juni van
14 tot 17 u. Grasachtige planten zijn weinig tot
de verbeelding sprekende bloemen. Als je met
een loep hun bloeiwijzen bekijkt, betreed je wel
een verbazingwekkende wereld. Lesgever is Hans
Vermeulen. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17, prijs (syllabus incl.) 21 euro leden
Natuurpunt, 24 euro voor anderen. Org. Natuurpunt
Westkust i.s.m. het Duinenhuis.

Kringlooptuinieren doe je zo
Enkele goed doordachte ingrepen en een juist beheer kunnen
een bestaande tuin omvormen tot een kringlooptuin. Een tuin
waaruit verdacht weinig groen-”afval” moet worden afgevoerd…
Daarover organiseren Vlaco, IVVO en het Duinenhuis een gratis
driedelige reeks. Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.
* Grasafval voorkomen en verwerken – Op dinsdag 18 april om
19 u. De opbrengst van de wekelijkse maaibeurt is vaak een bron
van ongemak. Nochtans kan je grasmaaisel op verschillende
manieren in de eigen tuin verwerken. Je kan de productie van
grasmaaisel aanzienlijk beperken en zelfs helemaal voorkomen.
* Thuiscomposteren (theorie) in de kringlooptuin – Op dinsdag
23 mei om 19 u. met Ivo Vandenberghe
* Thuiscomposteren (praktijk) in de kringlooptuin – Op dinsdag 30 mei om 19 u. met Sonia Hannon. Ze
leert je de addertjes onder het gras kennen. Je krijgt het thuiscomposteren helemaal onder de knie.

Programma

Week van de Zee (21 april-7 mei)
Wat begon als een aandachtsweek om de schoolgaande jeugd het strand, de
duinen en de zee te laten (her)ontdekken, is na 21 jaar ook bij veel recreanten
een vast begrip geworden. Ook nu weer kun je tijdens de weekends van 21
april en 7 mei volop de natuur in eigen streek beleven tijdens workshops, doeactiviteiten en begeleide tochten.
Zondag 23 april
* 14-16 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein, (gratis)
wandeling fauna en flora met gids Marjan
Janssens langs het strand en door de Schipgatduinen, einde dakterras Duinenhuis (panorama),
info 058 52 48 17
Zaterdag 29 april
* 9-10.45 u., Sint-Idesbald, strand (t.h.v. dienst
Toerisme), gratis demo garnaalkruien (laarzen
meebrengen) met natuurgids Christa Defour en
De Spanjaardbank, vanaf 11 u. koken en uitdeling
van de verse garnalen, info dienst Toerisme,
058 51 29 10
* 14-16 u., Sint-Idesbald, parking Ster der Zee (einde
Prof. Blanchardlaan), gratis wandeling Over zand,
zee en schelpen met Filip Nuyttens, info dienst
Toerisme, 058 51 29 10
* 13.30-17.30 u., Koksijde-Bad, Westendestraat
(t.h.v. dienst Toerisme), doorlopend start van gratis
tochtjes met de huifkar (max. 30 p.), getrokken
door twee Brabanders, info dienst Toerisme,
058 51 29 10
Zondag 30 april
* 9.45-11.30 u., Sint-Idesbald, strand (t.h.v. dienst
Toerisme), gratis demo garnaalkruien (laarzen
meebrengen) met natuurgids Christa Defour
en De Spanjaardbank, vanaf 11.45 u. koken
en uitdeling van de verse garnalen, info dienst
Toerisme, 058 51 29 10
* 10-12 u., Koksijde-Bad, parking Panoramalaan,
gratis duinenwandeling Hoge Blekker met gids
Marjan Janssens (wat groeit en bloeit er bij het

hoogste duin van
de kust?), info dienst
Toerisme,
058 51 29 10
* 13.30-17.30 u.,
Oostduinkerke-Bad,
Astridplein (t.h.v. dienst
Toerisme), doorlopend
start van gratis tochtjes
met de huifkar (max.
30 p.), getrokken door
twee Brabanders, info
dienst Toerisme,
058 51 29 10
Maandag 1 mei
* 14-16 u., Koksijde-Bad,
Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutlaan), gratis
kruidenwandeling (meidoorn, lentekruiden) in
de Noordduinen met gids Marjan Janssens, info
dienst Toerisme,
058 51 29 10
Zondag 7 mei
* Voormiddag, Oostduinkerke, strand, zandkastelen
bouwen
* 14-16 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
(Van Buggenhoutlaan), gratis medicinale
plantenwandeling in de Noordduinen met gids
Johan Depotter, info dienst Toerisme, 058 51 29 10
Info: www.weekvandezee.be, www.visitkoksijde.be,
www.koksijde.be/duinenhuis

Gratis bloemenzaad
voor bijenvriendelijke tuin
Ze zijn weer op bezoek in onze tuin: de metselaars en de behangers, de
pluimvoeten en de slobkousen: allemaal wilde bijen! Wilde bijen steken niet,
ze leven solitair en maken elk een eigen nestje. Als geen ander bestuiven ze
bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen…
Veel voedselgewassen rekenen op bijen om zich voort te planten via bestuiving. Maar zowel honingbijen als
wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. In Vlaanderen zijn er nog bijna 350 wilde bijensoorten die
planten bestuiven, daarbij horen ook honingbijen, hommels en solitaire bijen. Wie hen aan het werk wil zien,
moet voldoende nectarbronnen in zijn tuin voorzien en de bijen helpen te overleven. Voorzie een border
met inheemse bloemen, vervang je begonia’s en petunia’s op je balkon door een mix van grasklokje, wilde
reseda en ezelsoren, hang een bijenhotel op, stapel wat hout, laat eens een ui of prei doorschieten en tot
bloei komen… De provincie stelt weer gratis bloemenzaad voor een bijenvriendelijke tuin ter beschikking,
goed voor 2 x 5 m². Bel daarvoor gratis het Provinciaal Infocentrum Tolhuis 0800 20 021 of
webshop.west-vlaanderen.be.
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Kinderfilms in de
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Aanvang telkens om 14.30 u in de PIT. Toegang:
2,50 euro per film, reserveren via jeugddienst@
koksijde.be of 058 53 34 44.
sluipt
* Dinsdag 4 april: Baas in eigen bos 4 - Er
hem
wil
Shaw
r
Jage
een weerwolf rond in het bos.
n
diere
alle
van
doden maar brengt het leven
al
in gevaar. Boog, Elliot en Mr. Weenie moeten
re
ijpba
ongr
de
hun schrik overboord gooien om
te
en
tseizo
jach
weerwolf op te sporen en zo het
stoppen.

The battle of the dj’s

vrijdag
Plaatselijke draaierstalenten nemen het op
elkaar
n
tege
PIT
de
28 april vanaf 21 u. in jeugdhuis
en
jury
de
om
uur
op. Elke inschrijver krijgt een half
e
lokal
iete
favor
je
het publiek te overtuigen. Moedig
en.
winn
te
om
g
dj aan. Hij/zij heeft jouw steun nodi
een
De winnaar gaat naar huis met 100 euro en
n
Rede
PIT.
de
plaats op het volgende event van
ang.
toeg
is
genoeg om te supporteren. Grat
Info: www.depit.be

Je uren zijn geteld

Arlo
* Dinsdag 11 april: The Good Dinosaur - Dino
t
noem
en
ind
senk
sluit vriendschap met een men
e
nend
span
een
hem Spot. Samen beleven ze
p.
ontdekkingsreis door een mysterieus landscha
en
n
inne
overw
ten
De onzekere Arlo leert zijn angs
ontdekt wat hij allemaal kan.
Info: www.depit.be.

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels op
rin
studentenarbeid veranderd. De 50 dagen waa
rde
inde
verm
met
en
studenten mogen werk
de
sociale bijdragen, zijn omgezet in 475 uur. Met
uren
eel
hoev
na
je
ga
toepassing Student@work
nieuwe
je nog over hebt. Alle informatie rond deze
.be.
twork
enta
.stud
www
regeling vind je terug op

Onze
EN
IGING
N
E
R
E
V
kijker
in de

-6-

Groepsleidster Tina Tuerlings van Scouts Zeedustra Koksijde:

“Een druppeltje regen
houdt ons niet tegen!”

De scouts? Dat is spelen en leren, vallen en opstaan.
Zelfstandigheid prikkelen door uitdagingen, liefst in
de natuur. Slapen in tenten, je eigen tafels, kookvuren
en toilet (HUDO) sjorren… het hoort er allemaal bij.
Groepsleidster Tina Tuerlings vertelt wat de scouts
allemaal doen.

T-d: “Hallo Tina, Scouts Zeedustra is toch een
speciale naam. Wat wil het eigenlijk zeggen?”
Tina Tuerlings: “De naam Zeedustra is de afkorting
van zee, duin en strand. En de link met Koksijde is
direct duidelijk, denk ik.”
T-d: “Wat is het belangrijkste doel van jullie
scoutsvereniging?”
Tina: “Kinderen een leuke dag bezorgen. Hieruit
leren ze onbewust veel sociale en ook andere
vaardigheden, zoals zelfstandig zijn. Ook willen wij
dat onze scoutsvereniging een lage drempel heeft.
Iedereen is welkom bij ons en verdient een plekje
in onze scoutsfamilie. In de leiding staan geeft je
ook ongelofelijk veel ervaring. Ik denk dat de leiders
zullen bevestigen dat de scouts hen al veel meer
levenservaringen en wijsheden heeft bijgebracht dan
pakweg school.”
T-d: “Wat zijn volgens jou de hoogtepunten van jullie
vereniging?”
Tina: “Ik zou elke zondag omschrijven als een
hoogdag, maar we hebben natuurlijk een paar
data die eruit springen. Het laatste weekend van
september is ons inschrijvingsweekend. Hier zien
we voor het eerst de nieuwe, maar ook weer de
vertrouwde gezichten verschijnen. Dit is voor ons als
groep een zeer gezellig moment. Ook hebben we
telkens in maart onze kaas-en wijnavond, een traditie
waar we trots op zijn. Het staat garant voor een goed
contact met alle ouders en vooral voor een avondje
gezellig tafelen. Een ander hoogtepunt in het jaar,
ook iets unieks, is ons jaarlijks weekend in november
met oud-leiders, de vzw en ouders. Het is leuk omdat
we een aantal ouders kunnen overtuigen om mee
te gaan. Zo leren ze de leiding en de scouts beter
kennen en voelen ze zich ook even scoutslid.”
T-d: “Hoeveel leden telt jullie vereniging en hoeveel
leiders begeleiden hen?”
Tina: “Onze groep telt 126 leden waarvan 22
gemotiveerde leiders die elke zondag in weer en wind
het beste van zichzelf geven.”

Echte scouts sjorren op kamp eigen tafels, kookvuren en
zelfs toilet!

T-d: “Welke activiteiten organiseren jullie op een
doordeweekse zondag?”
Tina: “Wij zijn scouts en ravotten dus vooral buiten,
een druppeltje regen houdt ons niet tegen. Op
zondag spelen we de meest gekke spellen die door
de leiders van elke tak op de leukste manieren
voorgesteld worden. Het geheim van scouting is dat
je heel af en toe dingen doet die je thuis misschien
niet mag doen. Wat denk je van in de zetels springen,
kampen bouwen of in de modder spelen? Een paar
eeuwenoude scoutsspellen zijn: een tegen allen, dirty
games en heavy games.”
T-d: “Heb je nog een leuke anekdote voor ons?”
Tina: “In het begin van dit scoutsjaar hebben we de
buitendeuren van al onze lokalen geverfd, met de
logo’s van de takken. De wc-deur kreeg een grappige
tekening, maar toen we de deur vastmaakten, bleek
dat het logo ondersteboven stond. En aangezien
deze schilderingen wel nog even meegaan, zullen we
hier nog vaak aan terugdenken telkens we naar de
wc moeten.”

Contactgegevens jeugdbewegingen
• Scouts Zeedustra Koksijde – Seppe Depotter,
Kerkstraat 34 in Koksijde, info@zeedustra.be
• Scouts Casa Oostduinkerke – Emiel
Verbauwhede, Duinparklaan 41 C in
Oostduinkerke, leidingcasa@hotmail.com
• KAJ Wulpen – Stijn Lycke, Prinses Charlottestraat 9
in Oostduinkerke, stijn.lycke@gmail.com

Sport voor 50+: voor elk wat wils!
Wil je graag fit blijven of fitter worden? Kom dan naar een sportactiviteit van de sportdienst! Ben je
beginner of sportte je vroeger al veel? Iedereen welkom, voor elk wat wils. De medewerkers van de
sportdienst helpen je graag om een bewegingsvorm te vinden die écht bij je past!
Tai chi – A) Maandag voor gevorderden van
9 tot 10 u., sporthal Koksijde, / B) Donderdag voor
beginners van 9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde
/ Zowel voor A) en B) inschrijven (1,50 euro per
beurt, verzekering incl.) via katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, org. i.s.m. het
Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en
conditie verbeteren en tegelijk genieten van
de zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op
dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 4,5 euro per
les. Inschrijven niet nodig.
Curling - Wordt
gespeeld met
curlingschijven op
een 10 m lang tapijt.
Mik de schijven zo
dicht mogelijk bij de
middencirkel. Vrij spel.
Op dinsdag van 10.15
tot 11.45 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke.
Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per beurt.
Inschrijven bij de sportdienst.

Badminton – Vrij spel op
woensdag van 9 tot 10.30
u. in sporthal Hazebeek
Oostduinkerke. Prijs
(verzekering incl.) 1,5 euro
per les. Inschrijven bij de
sportdienst.
Netbal - Op woensdag van 9 tot 10 u. in sporthal
Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.)
1,50 euro per les. Inschrijven niet nodig.
Conditiegym - Verbeter je uithouding en
spierkracht. Op vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of van
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal Koksijde-Dorp. Prijs
(verzekering incl.) 1,50 euro per les. Inschrijven niet
nodig.
Badminton + tafeltennis – Vrij spel op vrijdag van
13.45 tot 15.45 u., sporthal Koksijde, 1,50 euro per
beurt (verzekering incl.). Inschrijven niet nodig.
Fit4Life in april & mei - op woensdag 18 en 25 april
en 3, 17 en 31 mei , van 10.30 tot 11.30 u, sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Leuke mix van diverse
workouts om uithouding en kracht te verbeteren.
Prijs 7,5 euro voor de 5 lessen (verzekering incl.),
inschrijven bij de sportdienst, beperkt aantal
plaatsen.

Donderdag 18 mei: Sportdag voor 50+
Een sportieve en gezellige dag in Oostduinkerke voor 50-plussers: sporten
op eigen tempo, kennismaken met iets nieuws, vertrouwde medesporters
ontmoeten of nieuwe mensen leren kennen.
Een greep uit het aanbod: swissjump, piloxing, fietstocht, golf, valinitiatie,
zumba gold en nog veel meer. Beweging, maar ook plezier en gezelligheid
staan centraal! Deelnemen kost 5 euro (met sportverzekering, koffiepauzes en
broodjeslunch). Inschrijven vanaf dinsdag 18 april: 058 53 20 01 of
sportdienst@koksijde.be.
Info: www.koksijde.be/sportvoor50plus.

Spartarun: avontuurlijke loop voor het gezin!
Op zaterdag 15 april is het strand van Koksijde voor de tweede keer het decor van de Junior Spartarun.
Jongereneventorganisator Yourin vertaalt zo de loophype naar jongeren en gezinnen. Aan de eerste editie
van de Junior Spartarun namen 500 kinderen vanaf 7 jaar deel.
Er zal op het strand weer een uitdagend en avontuurlijk parcours met 15 hindernissen uitgestippeld worden.
Deelnemers zijn vrij om om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst de omloop af te leggen.
Start 14 u., einde 16 u. Er zijn drie leeftijdsgroepen met eigen vertrektijden: 7-10 j., 11-12 j., 13-15 j.
Organisator Geert Torfs: “We voorzien begeleiders zodat iedereen de hindernissen kan overwinnen.
Uiteraard willen we ook de ouders, peters en meters enz. motiveren om samen met hun kinderen de
uitdaging aan te gaan. Zo wordt de Junior Spartarun een echte sportieve familieuitstap.”
Voorbereiding is niet nodig, wie de Facebookpagina van Yourin volgt, krijgt heel wat tips. Het aantal plaatsen
is beperkt. Tickets 10 euro, via de website van Yourin.

Gemeente- en OCMW-personeel
stapt in 12 weken de wereld rond

Ons gemeente- en OCMW-personeel begon op maandag 6 maart een reis rond de wereld. Figuurlijk, want
uiteraard moet de publieke dienstverlening immer onverminderd verzekerd zijn. De “reis” is een project
- Stap de wereld rond - van de gemeentelijke sportdienst om de personeelsleden er toe te bewegen
gedurende twaalf weken elke dag een minimaal aantal stappen te zetten.
Elk personeelslid van gemeente
en Sociaal Huis kreeg van het
gemeentebestuur een K-stappenteller
tijdelijk in gebruik om op vrijwillige
basis twaalf weken lang elke dag
zoveel mogelijk stappen te realiseren.
De boodschap achter dit initiatief
is méér bewegen en dus gezonder
leven, wat dus naadloos aansluit bij
de beleidsvisie van gemeente en
OCMW in het kader van hun streven
naar Gezonde Gemeente.
De gezondheidsnorm die
vooropgesteld werd is 10.000 stappen
per dag. In de komende 12 weken
Het startschot van het project Stap de wereld rond vond plaats op maandag
zal het personeel elke week (fictief)
naar een ander land reizen, waarbij de 6 maart op het strand van Oostduinkerke. Het schepencollege en de
afstand telkens langer en langer wordt. sportdienst zetten de eerste stappen richting Italië.
In de eerste week werd er van Koksijde
naar Italië gewandeld, natuurlijk door het samentellen van alle resultaten van alle deelnemers. Hiervoor waren er
4.500 stappen per dag per deelnemer nodig. In week 2 ging de reis verder naar Spanje, waarvoor 5.000 stappen
vereist waren. Het uiteindelijke doel is om na 12 weken dagelijks zo’n 10.000 stappen te zetten.
In totaal doen er 611 stappers uit 33 verschillende gemeentediensten actief aan het project mee. En niet te
vergeten: ook het college van burgemeester en schepenen zet zijn beste beentje voor.
Het gaat niet alleen om het bewust worden van het belang om te bewegen, maar ook om een
samenhorigheidsgevoel te creëren onder collega’s. Elke dienst werkt samen om de vooropgestelde doelen te
bereiken.
Wekelijks worden de deelnemers met een gezond geschenk verrast: een liter soep, een kilo groenten of een
paar sportsokken. Gedurende het volledige project worden alle stappers door de sportdienst ondersteund en
gemotiveerd.

1.500 fietsers op mountainbiketoertocht
Op zondag 26 februari hebben liefst 1.500 mountainbikers - een nieuw record - deelgenomen aan de
jaarlijkse mtb-toertocht van de sportdienst. Ze konden kiezen tussen 27, 36 of 50 km, over een uitdagend
parcours door bos en duinen. Er was ook een handbikeparcours van 34 km.
De parcoursbouwers hadden echt het maximum gehaald uit alle toegelaten onverharde stukken. Gezien
de goede relatie met het Agentschap Natuur en Bos en de I.W.V.A. werden enkele stukken eenmalig ter
beschikking gesteld. Ook mochten de organisatoren weer gebruik maken van het technisch en vooral
spectaculair stuk op de Basis Koksijde. Verder werden
enkele nieuwe passages op gemeentegrond
ingevoegd.
Schepen van Sport, Dirk Dawyndt was van de partij
met een delegatie van Coxy Cycling. Dankzij de
sponsors Aquarius, Meli en La Soupe waren de
bevoorradingstafels rijk gevuld. Een 25- tal deelnemers
met een technisch mankement kon bij de dienst
pechverhelping terecht. Na de rit werden alle fietsers
beloond met een gratis pannenkoek en een ontvangst
in de bar, waar de basketclub de dienstverlening
verzorgde.

De voorbije maand in woord en beeld
Carrefour Belgium organiseert om
de twee jaar een wedstrijd om
lokale projecten voor herverdeling
van voedsel te belonen. In 2016
selecteerde Carrefour Koksijde het
project Koksifood van het Sociaal
Huis. Koksifood haalt niet-verkochte
producten op en herverdeelt ze
aan onbemiddelde mensen. In
2016 namen 45 projecten aan de
wedstrijd deel. Koksifood kreeg
11.982 stemmen voor zijn project.
Hiermee behaalde het Sociaal
Huis Koksijde de derde plaats,
goed voor een prijs van 10.000
euro. Dit bedrag zal dienen om de
ophaling en stockage van voedsel
te verbeteren door aankoop van plooibakken, frigoboxen, koelkasten, enz. De overhandiging van de cheque
door Carrefour Belgium gebeurde op donderdag 9 maart in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden
Bussche en voorzitter Sociaal Huis Greta Suber-Delie.
Oostduinkerke en
Koksijde mogen
terugblikken
op geslaagde
carnavalfeesten
van 18 februari
tot 1 maart.
Hoogtepunt van
de carnavalsgekte
was natuurlijk de
63ste stoet waar 34
groepen/wagens
aan deelnamen,
waarvan 11 uit
eigen gemeente.
In herberg
Leopold vond
op maandag 27
februari de bordjesuitreiking plaats, want geldprijzen waren er niet, wel eervolle bordjes 1, 2 en 3. Winnaar
werden De Bucks met het thema Notaris VDB verkoopt Oostduinkerke-Dorp. Bordje 2 was voor De Dulle Teven
met Toeten noch blazen. Bordje 3 ging naar Stam Casa met Us nieuw STAM-café. Op de foto Prins Chico met
zijn schildknapen-schoonbroers Wilfried en Billy, en de initiatiefnemers van het Oostduinkerks carnaval.

Op uitnodiging van de Vlaamse Regering
stelt onze cultureel ambassadeur Fernand
Vanderplancke van april tot juni vier trofeeën
en een aantal schetsen van zijn trofeeën Ronde
van Vlaanderen tentoon in het Flanders House in
New York. Eerst evenwel, van 31 maart tot 4 april,
loopt de expo in het commercieel rijwielcentrum
Rapha, waar Fernand persoonlijk aanwezig is
om er prominenten, pers en bezoekers te woord
te staan. Burgemeester Marc Vanden Bussche
hield eraan Fernand in het gemeentehuis
hartelijk te feliciteren voor deze zoveelste blijk van
internationale erkenning. Voor de gelegenheid
had Fernand dé énige échte Trofee Ronde van
Vlaanderen 2017 (15 kg) meegebracht. Welke
renner wordt er op 2 april de trotse bezitter van?

Op vrijdag 10 maart vond
in c.c. CasinoKoksijde de
jaarlijkse infovergadering
plaats voor de abonnees
van de Club Koksijde Golf
ter Hille (KGtH) wat meteen
ook de start was van het
nieuwe golfseizoen. Na
de verwelkoming door
burgemeester-voorzitter
Marc Vanden Bussche
lichtte kersvers Captain
Steven Decock de plannen
voor 2017 toe. Ecogolfer,
natuurpunter en ornitholoog
Pierre Tavernier verstrekte
vervolgens heel wat
interessante informatie
over de fauna en flora op
Koksijde Golf ter Hille. Ten
slotte probeerde PGA Pro
George Mackechnie de golfers nog wat tips bij te brengen
voor hun “kort spel”. Alle informatie kon na afloop aangenaam
doorgespoeld worden tijdens de gezellige receptie.
Op onze grote foto de sportieve commissie van Club Koksijde
Golf ter Hille met enkele kampioenen van 2016. V.l.n.r. Junior
Captain Pieter Popeye, Ladies Captain en clubkampioene
2016 Bieke Dalle, burgemeester en KGtH-voorzitter Marc
Vanden Bussche, winnares President’s Prize Anne Saelen, KGtHCaptain Steven Decock, Men’s Captain Sidney Voet, Seniors
Captain Luc Goeminne, Past Captain Philippe Beauduin,
clubkampioen 2016 Luk Rossey, KGtH-ondervoorzitter Philippe
Cammaert, Rabbits Captain Kaat Lemahieu en KGtH-Secretary
Jan Deramoudt.
Op de kleine foto het PGA Pro-team (lesgevers) van KGtH,
v.l.n.r. Boris Janjic, George Mackechnie, Patrick Van Oye en
headpro Graham Pearce.
Zin om kennis te maken met de golfsport? Ga naar www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie en schrijf je in
voor een van de vele initiaties tijdens de paasvakantie.

Lenteconcert
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde
Op zaterdag 22 april speelt de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde
zijn jaarlijks lenteconcert om 20 u. in de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Dirigent Luc
Note en zijn muzikanten brengen zoals steeds
een gevarieerd programma. Gratis toegang.
Het wordt een internationaal getint concert.
Met nummers als Paris Montmartre en Paris
sera toujours Paris probeert de harmonie de
sfeer van de lichtstad op te roepen. Granada
en Cabeza Compostizo zijn vurige Spaanse
werken. Stevie Wonder en Colorado refereren
elk op hun manier naar de Verenigde Staten, en
met The winds of Taiwan neemt de harmonie de
luisteraars zelfs mee naar het Verre Oosten.
Meer info op www.kghk.be.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Lynio Vercammen

Solange Limbourg – 80 j.

Veurne, 30 januari
zoon van Jennifer Vercammen uit
Oostduinkerke

Justine Billon

Veurne, 1 februari
dochter van Carol en Caroline
Marteel uit Oostduinkerke

Lucet Van Herck

Veurne, 2 februari
dochter van Elwin en Eliza De Waele
uit Koksijde

Billie Verbuecken

Oostende, 5 februari
dochter van Sébastien en Shari
Vercaemer uit Oostduinkerke

Zara Roelens

Jozef Cailliau – 94 j.

†Saint-Ghislain, 31 januari
echtgenote van Jean Marie Delcambre

Prosper Calcoen – 88 j.

†Veurne, 3 februari
weduwnaar van Elisabeth Legein

Monique Plaetevoet – 70 j.
†Veurne, 6 februari

Henri Vanmassenhove – 81 j.
†Knokke-Heist, 7 februari

†Koksijde, 23 februari
weduwnaar van Jacqueline
Dehaene

Willyanne Desmedt – 81 j.

†Brugge, 24 februari
echtgenote van Henri Houtsaeger

Monique Zwaenepoel – 70 j.
†Oostende, 25 februari
echtgenote van Noël
Vandenberghe

Urbain Boeve – 86 j.

†Veurne, 26 februari
echtgenoot van Yvonne Mortier

Willy Aerts – 68 j.
†Veurne, 9 februari

Jean Pierre Thévenier – 88 j.

Renée Buggenhout – 95 j.

†Veurne, 26 februari
weduwnaar van Jeannine
Vandenweegaete

†Koksijde, 9 februari

weduwe van Marcel Tabery

Oostende, 6 februari
dochter van Steve en Siegline
Driesse uit Wulpen

Abel Dubois – 79 j.

Willy Thyssen – 82 j.

Abdullah Kartoev

Brigitte Vergote – 56 j.

Camiel Vandewoude – 91 j.

†Veurne, 10 februari

†Veurne, 28 februari

Raymond Van Duüren – 80 j.

Lea Van Dommele – 87 j.

Prosper Gilson – 89 j.

Emiel Gilis – 93 j.

Oostende, 20 februari
dochter van Tom en Julie Caerels uit
Koksijde

Ann Van De Casteele – 55 j.

Georges Christiaens – 70 j.

†Asse, 20 februari

†Veurne, 3 maart

Nicole Vanoverschelde – 62 j.

Emilienne Timperman – 87 j.

Maïthé Burghgraeve

†Koksijde, 20 februari
weduwe van Edouard Sablon

Arthur Züfang – 81 j.

Marie Louise Van Doren – 81 j.

Veurne, 7 februari
zoon van Umalat en Asja Kitiyeva uit
Koksijde

Mateo Verstraete

Veurne, 14 februari
zoon van Eva uit Oostduinkerke

Helena Gantois

Veurne, 01 maart
dochter van Gaël en Sharon
Roelens uit Koksijde

HUWELIJKEN
Steven Desmet uit Ingelmunster
en Kathy Vanthournout uit
Koksijde (3 februari)

†Veurne, 10 februari
echtgenoot van Monique Degrave

†Koksijde, 11 februari
echtgenoot van Annie Barrat

†Jette, 13 februari
echtgenoot van Irena Jacobs

†Veurne, 28 februari
echtgenoot van Astrid Desot

†Veurne, 1 maart
weduwe van Joël Coopman
†Koksijde, 1 maart
weduwnaar van Camillia Van Damme

†Nieuwpoort, 3 maart
echtgenote van Sarrazyn Daniel

†Koksijde, 21 februari
echtgenoot van Christina Van den
Bulck

†Veurne, 4 maart
weduwe Guy Ledent

Johan Meersdom – 67 j.

†Koksijde, 7 maart
weduwe van Joseph Apers

†Roeselare, 21 februari
echtgenoot van Roseline Deman

Elvira Depelsmaeker – 90 j.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar De Coninck-Sawenne

Laurent De Coninck (°Zulte) en Thérèse
Sawenne (°Verviers) beleefden op
zaterdag 25 februari het geluk de 65ste
huwelijksverjaardag (Elsene, 16 februari
1952) of het briljanten bruiloftsfeest te
kunnen vieren! Laurent was sportleraar in
het Belgisch leger, kapitein in het Congolese
leger en opleider bij de redder-duikers van
Koksijde. Later werd hij redder en directeur
van het aardappelverwerkend bedrijf
Eurofreez in Proven. In eigen gemeente
was Laurent een legislatuur schepen van
Sport. Thérèse verzorgde het huishouden
en creëerde een warme thuis voor haar
echtgenoot en de zonen Richard (†1999)
en Mike. Ze hebben twee kleinkinderen.

Ontdek de luchtvaart in volle
actie op het vliegveld Koksijde
Onder het motto Ontdek de luchtvaart in volle actie vindt op zaterdag 22 april in samenwerking met
de Vlaamse overheid de tweede editie van de Vlaamse Luchtvaartdag plaats. Niet alleen de grote
luchthavens (Deurne, Wevelgem, Oostende en Zaventem), maar ook alle vliegclubs en -velden, de
Vlaamse lucht- en ruimtevaartindustrie en Defensie houden dan opendeur voor de luchtvaartliefhebbers.
En dus ook het vliegveld Koksijde, van 10 tot 18 u.
Luchtvaart is zoveel meer dan vliegen naar je
droombestemming. Voor dringende medische interventies
(bv. orgaantransport) en humanitaire hulpverlening
is luchtvaart essentieel. Dankzij de luchthavens staat
Vlaanderen in verbinding met de rest van de wereld
en kan het invulling geven aan haar logistieke ambities
binnen Europa.
Luchtvaart is ook zoveel meer dan een piloot en een
stewardess. Luchtvaart begint bij de opleidingen voor
een van de bijna honderd specifieke beroepen. De échte
kweekvijver voor een luchtvaartbaan vinden we in de 18
Vlaamse Motorvliegclubs; in de zweefvliegwereld en de
modellenvliegerij, in de paraclubs op onze vliegvelden, in
de technische scholen, universiteiten en opleidingscentra.
Programma in Koksijde
Het vliegveld Koksijde en de Royal West Aviation Club (WAC) nemen natuurlijk ook deel aan de Vlaamse
Luchtvaartdag. Met op het menu o.m. volgend aanbod.
* Niet alleen zullen de eigen clubtoestellen getoond worden, maar ook talloze bezoekende vliegtuigen en
een aantal old timers.
* Belangstellenden kunnen er alle info bekomen over de luchtvaartberoepen, de opleidingen tot piloot
binnen de club, de technische aspecten en milieumaatregelen.
* Er zijn uitzonderlijke historische en artistieke tentoonstellingen te bezichtigen in de abdijhoeve Ten
Bogaerde: de geschiedenis van het vliegveld (ook tijdens WO I), de luchtoorlog in de Westhoek en in het
Vlaamse luchtruim, kunstvoorwerpen uit gerecycleerd vliegtuigmateriaal, de luchtvaart in de kunst enz.
* Initiatievluchten kunnen nu al aangevraagd en ingepland worden, voor, na of tijdens de luchtvaartdag
(inschrijven op 058 31 23 67 of 0477 43 95 17).
* In Ten Bogaerde bevindt zich ook een vluchtsimulator waarin vrijwilligers even kunnen proeven van een
lesvlucht in een zéér moderne simulator van Belgische makelij.

Beauvarletkoor Koksijde brengt Stabat Mater
Het Beauvarletkoor Koksijde brengt op zaterdag 8 april om
20 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk het concert
Stabat Mater. De uitvoering past in het kader van de
passie- en paastijd: zalvende muziek als ondersteuning bij
het nadenken over pijn, lijden en verdriet.
Solisten en koorleden zingen vier maal het thema Stabat
mater dolorosa, uitgewerkt door volgende componisten:
P.E. Kuntz, F. Lachner, J. Rheinberger en G.B. Pergolesi
(nr 1 in de KLARA top 100, 2016).
Solisten zijn Sarah Peire (sopraan) en Lieve Maertens (alt).
Nuova Sinfonia Gandavense begeleidt als instrumentaal
ensemble het koor en de solisten, Jan Vermeire bespeelt het
orgel. De algemene leiding berust bij dirigente Griet De Meyer.
Tickets: 15 vvk en 10 euro 26 jaar via de dienst Toerisme en de
koorleden (0476 59 42 99, beauvarlet@gmail.com),
20 euro add.

Klassiek op zondag op 2 april in Ten Bogaerde

cc CasinoKoksijde strikt internationaal
kamermuziekfestival Arte Amanti
De achtste editie van het internationaal kamermuziekfestival
Arte Amanti strijkt op zondag 2 april voor de eerste keer neer in
de Abdijhoeve Ten Bogaerde. Dit festival organiseert in maart en
april concerten opgebouwd zoals rock- of popconcerten met
een voorprogramma en hoofdact op uitzonderlijke locaties in
Vlaanderen.
Cellist en componist Felix Vermeirsch, afkomstig uit Nieuwpoort,
is amper zeventien, maar hij is een natuurtalent en won
intussen al heel wat prijzen. Hij studeert sinds 2013 cello aan de
wereldberoemde Kronberg Academy bij de jonge Hongaarse
stercellist Istvan Vardai. Sinds 2016 studeert hij ook cello aan het
Koninklijk Conservatorium Antwerpen bij France Springuel. Felix
volgde masterclasses bij heel wat grote namen zoals o.m. Roel
Dieltiens, eerder al te gast op Klassiek op Zondag.
Felix speelt het voorprogramma van de Bulgaarse pianiste
Victoria Vassilenko, een internationaal rijzende ster. Sinds 2016 is
Victoria artist in residence aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, De Bulgaarse pianiste Victoria Vassilenko, een
internationaal rijzende ster.
onder de hoede van Louise Lortie. In oktober 2016 won ze de
eerste prijs in de George Enescu International Competition. Victoria
Vassilenko brengt Nocturne Op. 62, No. 1 van Chopin, Suite Pour le Piano van Claude Debussy en Piano
Sonata No. 6, Op. 82 van Prokofiev.
Dit extra Klassiek Op Zondag-concert vindt plaats op zondag 2 april om 11 u. in Abdijhoeve Ten Bogaerde.
Tickets 12 euro, <26 j. 6 euro, via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Raymond van het Groenewoud solo en puur
Raymond van het Groenewoud nam afscheid van zijn muzikanten en tourt nu solo met de voorstelling
Kreten & Gefluister. Zijn liefde voor muziek is er daarom niet minder op geworden.
Raymond: “Ik heb het gevoel dat ik er nu écht rijp voor ben. En misschien ook wel dankzij de schooldirecteur
van een van mijn zonen. Hij vroeg me wanneer ik nu eindelijk eens zonder begeleiding wou optreden, zodat
mijn stem al haar emoties kon tonen, zonder die storende muziek. En kijk, ik heb hem zijn zin gegeven. Ik sloot
me drie maanden op met piano en gitaar, met Kreten & Gefluister als resultaat. Het is alsof ik bij de mensen
thuis speel.”
Donderdag 27 april om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde, tickets 18 euro, >26 j. 15 euro,
via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Theater In ’t Bloote speelt
komedie De jeugd van heden
Theater In ’t Bloote uit Wulpen is in volle voorbereiding
voor hun volgende toneelvoorstelling, De jeugd van
heden, een dolle komedie van Ron Aldridge in regie
van Gino Bruneel uit Roeselare.
De jeugd van heden is een spel met knotsgekke
situaties dat de toeschouwers een fantastisch avondje
uit garandeert.
Een beknopte sfeerschepping: altijd hetzelfde liedje,
laat uit met zijn vrienden, nachtelijke zuippartijen,
loeiharde muziek. Pas thuis in de vroege uurtjes en tot
de middag in bed blijven liggen. Staf en Rik kennen
die problemen en worden er knettergek van. Oorzaak
is de generatiekloof tussen de jeugd van heden en de
vijftigers van nu. Een bijzonder wild vrijgezellenfeestje
dat tot verwarrende toestanden leidt, zal bij velen de
ogen openen.
Acteurs zijn Marc Vileyn, Sonja Boeve, Dirk Janssens,
Thijs Baelde, Lieselot en Valerie Fabel en Philippe
Declercq.
Opvoeringen in Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a in
Oostduinkerke op zaterdag 8 april om 20 u. / vrijdag 14 april om 20 u. / zaterdag 15 april om 20 u. /
vrijdag 21 april om 20 u. / zaterdag 22 april om 20 u. / zondag 23 april om 15 u.
Toegang 9 euro, kaarten in herberg Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 33 te Wulpen, 0474 40 99 69,
kaartinfo www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be.
Info: Willy Bautil, 0495 57 52 00

Bloemenjaarmarkt op paaszaterdag
Op paaszaterdag 15 april geurt en kleurt de Zeelaan ter gelegenheid van de 66ste editie van de
bloemenjaarmarkt (8 tot 17 u.) die ook geldt als de start van het nieuwe toeristische seizoen. Bloem- en
tuinliefhebbers vinden er hun gading en inspiratie in het grote aanbod. Uiteraard vrij toegankelijk voor het
publiek.
Zo’n 30 standhouders bieden een zeer uiteenlopend assortiment aan: een ruime keuze aan voorjaarsen zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, vetplantjes, heesters, coniferen maar ook
kamerplanten en snijbloemen.
Deze keer kan u zich gezellig laten
verwennen door stoere tuinmannen
die jouw bloemen en planten met
de kruiwagen helemaal gratis naar
uw wagen brengen. Je hoeft dus
helemaal niet te sleuren met je
aankopen… Laat je maar eens goed
bedienen! Flanerend door de Zeelaan
brengt een leuke dixieband tussen 14
en 17 u. sfeer en animo met hun jazzy
repertoire.
Parkeren: 1 uur gratis in de
ondergrondse parking van c.c.
CasinoKoksijde.
Info – Dienst Toerisme, Zeelaan 303,
058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.visitkoksijde.be.

17de Erfgoeddag (23 april): een waaier
activiteiten in het teken van Zorg
Op zondag 23 april staat onze gemeente klaar voor de 17de editie van Erfgoeddag. De dienst Cultuur &
Erfgoed, de dienst Archief en de gemeentelijke musea focussen zich deze keer op het thema Zorg. Deze
diensten zorgen enerzijds voor ons erfgoed, door onder andere de juiste bewaring en behandeling van
objecten en geschriften toe te passen. Anderzijds is er ook de geschiedenis van de zorgsector die we graag
in de kijker zetten. Een heel ruim thema…

I. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN

Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde
Het museum is doorlopend gratis te bezoeken van 10 tot 18 u.
Info: 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, www.tenduinen.be
* Het Abdijmuseum zorgt ervoor (deel 1): begeleid depotonderzoek, 14.15 en 15.30 u. (duur 30’)
Collectieregistrator- en beheerder Gianna Hubert neemt je mee naar het ondergrondse depot. Hier liggen
prachtige stukken die je nog nooit of zelden zag in de vaste museum-opstelling. Wat doet het Abdijmuseum
om al die stukken te soigneren? Je komt het te weten tijdens een korte rondleiding. Een exclusieve kans!
* Het Abdijmuseum zorgt ervoor (deel 2): begeleid sitebezoek, 14.45 u. (duur 45’)
Gemeentearcheoloog en wetenschappelijk medewerker Alexander Lehouck leidt je in het ruïneveld rond
tussen de oude muurrestanten van de Duinenabdij. Welke
inspanningen levert de gemeente om de site toonbaar
te houden? Waarom worden sommige archeologische
ontdekkingen weer met zand bedekt? Alexander wacht je op
met het betere graafwerk doorheen de geschiedenis van de
site.
* De handschriften van de Duinenabdij, 10.30 u.
(reservatie noodzakelijk)
Boeiende lezing door Evelien Hauwaerts, wetenschappelijk
medewerker en catalograaf van de handschriftencollectie in
de Openbare Bibliotheek Brugge. In het Abdijmuseum worden
vaak Duinenhandschriften uit vooral het Brugse Grootseminarie
getoond, maar het grootste deel van de collectie berust in de
Brugse Openbare Bibliotheek. Een aanrader! I.s.m. Familiares
de Dunis (Vriendenkring van het museum)
Het ondergronds depot bewaart prachtige stukken.

II. NAVIGO-NATIONAAL VISSERIJMUSEUM

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke
Het museum is doorlopend gratis te bezoeken van 14 tot 18 u.
* Workshop om 16 u.: ICE op de korrel. Immaterieel cultureel
erfgoed? UNESCO? Borgen? Wat hebben de garnaalvissers
te paard van Oostduinkerke te maken met het NAVIGONationaal Visserijmuseum?
Het garnaalvissen te paard zoals beoefend in Oostduinkerke,
is een eeuwenoud ambacht nauw verbonden met de natuur
en afhankelijk van de elementen. Het NAVIGO-museum
helpt ervoor zorgen dat dit ambacht wordt onderzocht, in
beeld gebracht en dat het niet verloren gaat. Hoe pakt het
museum dat aan? En welke accenten wil men in de toekomst
toevoegen?
Vooraf inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of
058 51 24 68.

III. VARIA

1. Kapel Ster der Zee (Kon. Baan 126, Koksijde), tentoonstelling Zee-Zorg, 10-18 u.
Wist je dat Jeanine Deckers (Soeur Sourire) vanaf 1959 zorgde voor zwakke kinderen in de Koksijdse
vakantiekolonie Ster der Zee? En dat Eugénie Terlinck de eerste gasten ontving in hotel Terlinck? Wellicht doet
ook de naam van oorlogsverpleegster Jeanne Delaunoy een belletje rinkelen? Leer meer over deze boeiende
vrouwen tijdens de expo Zee-Zorg met randanimatie van 13 tot 18 u.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40.
2. Demo Be”zorg”d om ons geheugen - Archieven in het gemeentehuis in Koksijde en in het erfgoedhuis in
Oostduinkerke, 10-18 u.
Kom snuisteren in het uitgebreide archief van het gemeentehuis in Koksijde en maak kennis met de collectie
van het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. De archivaris en haar medewerkers tonen doorlopend o.m. enkele
restauratietechnieken en geven duiding bij het verpakken van kostbare archiefstukken. Een aanrader!
Info: dienst Archief, gemeentehuis (-1), Zeelaan 303 / Erfgoedhuis, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke
I 058 53 30 71, archief@koksijde.be
3. Dorpsplaats, Wulpen, rondleiding: de legendes van
Sint-Godelieve en Sint-Willibrordus, 11 en 13.30 u.
Wulpen kent zijn heiligen: Sint-Willibrordus en Sint-Godelieve.
Hun hulp wordt ingeroepen bij oogziektes, koorts en
kinkhoest. Begenadigd verteller EH Pol Dehullu dompelt
je tijdens een korte wandeling onder in de geschiedenis
van deze heiligen. 14 tot 17 u., demowandelingen op het
Dorpsplein met een blindengeleidehond van de Vrienden
der Blinden vzw. Info: dienst Cultuur & Erfgoed,
cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40
4. Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2, Oostduinkerke)
Familiekunde Vlaanderen regio Westkust opent de deuren
van 10 tot 17 u. voor al meer wil weten over het opmaken
van z’n stamboom en familiegeschiedenis. Vrijwilligers
beantwoorden alle vragen. Ook de collectie bidprentjes en
rouwbrieven is er te raadplegen.

Plezier verzekerd met Koksijde Kids!
Het grote gratis kinderevenement Koksijde Kids vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 april. Twee dagen
lang valt er dan van 10.30 tot 18 u. weer een supertof weekend met vele megacoole attracties voor alle
leeftijden te beleven. De Zeelaan, het Theaterplein voor het gemeentehuis en het Casinoplein worden weer
een grandioos speeldorp voor kleine en grotere kinderen.
Voor de allerkleinsten - Een echt kleuterdorp, springkastelen, disco springkasteel, klauterparcours,
grimestand en nog veel meer.
Voor de kleuters – Kleuterfietsen, racepiste, hindernissenbanen, voetbal rodeo, gekke fietsen, springkastelen.
Voor de tieners - Wipe-out-balls, klimmuur, bungee trampoline, game zone (race challenge, vluchtsimulator,
voetbal & xbox move), mega base jump, space-bikes en spider-toren XXL
Pimeur: Adrenalator - Trotseer de snelheid van de Adrenalator en haal de top vooraleer je tegenstander
hem bereikt. De tegen-de-richting-draaiende loopbanden zijn in snelheid regelbaar waardoor de
Adrenalator voor jong en oud een zware fysieke challenge inhoudt. Glij vervolgens weer naar beneden om
de moeilijke beklimming opnieuw in te zetten.
Lasergame - In de verduisterde
feestzaal van c.c.CasinoKoksijde
kan je je wagen aan een
spannende lasergame. Je kan er
je tegenspelers met een laser-gun
uitschakelen. De lasershooting
gebeurt in groepjes van 10
spelers, vooraf inschrijven is niet
noodzakelijk. Meld je ter plaatse
aan. Prijs 2 euro per persoon.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303,
058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.visitkoksijde.be

Agenda APRIL
Gegroepeerde activiteiten
-

Erfgoeddag 23 april, bl. 34-35
Week van de Zee, bl. 23
Bibliotheek, bl. 8
Duinenhuis, bl. 22
Sportdienst, bl. 26
Jeugddienst, bl. 24
Film: elke woensdag om 20 u. in c.c.
CasinoKoksijde

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

Doorlopende activiteiten

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

Fietszoektocht 2017 ‘Waar ist’

van 1 april tot 15 augustus
startpakketten verkrijgbaar in cafetaria Tennisclub
Koksijde en afspanning Wielrijdersrust het Dorstige
Hart in Wulpen.

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie mei op uiterlijk
maandag 3 april bezorgen aan anja.lensen@
koksijde.be (gemeentehuis, dienst Toerisme,
Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt
toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter
worden opgenomen.
Zaterdag 1 april
* 10-12 en 14-17 u., Koksijde, Gemeentelijke bibliotheek,
Willem Elsschotzaal,
verkoop van boeken, cd’s, dvd’s, enz.
* 10.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Marsoptreden van drumkorps El Fuerte

* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutlaan)
Geleide wandeling over een detoxkuur met duinenkruiden
* 15 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling 4Hoog

Maandag 3 april
* 14 u., Oostduinkerke, strand
Fortenbouw voor families, gratis deelname,
inschrijven vanaf 13.30 u. dienst Toerisme Odk

Dinsdag 4 april
* 10.30-12 u., Koksijde, bibliotheek
Ingrid Vincent leest paasverhalen voor
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Water-lopen, bedrijfsbezoek aan het infiltratiepand en
pompstation van de IWVA, info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding in het Frans
* 15 u., Oostduinkerke, strand
Kites for Kids (max. 50 kinderen), 2 euro/kind, gratis indien eigen
vlieger mee, inschrijven vanaf 14 u. dienst Toerisme

Woensdag 5 april
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Family@TenDuinen: workshop Een pluim voor schrijven (9-13 j.),
zie bl. 12
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Bezoek (1,5 u.) met gids (N) voor volwassenen, zie bl. 12

Donderdag 6 april
* 14-16 u., Sint-Idesbald, Grardplein
De Feestplaneet (4 workshops voor kinderen van 6 tot 12 j.),
2 euro per kind per workshop, inschrijven vanaf 13.30 u.
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Speuren naar sporen,
info www.iwva.be/bezoekers
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding (F), gids inbegrepen in het toegangsticket

Vrijdag 7 april
* 14 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 19
* 14.30-16 u., Odk, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Nederlandstalige rondleiding + workshop Visje, visje in de zee
voor kleuters (3-6 j.), zie bl. 12

Zaterdag 8 april
* 10.30-18 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Koksijde Kids, zie bl. 35
* 20 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert Stabat Mater door het Beauvarletkoor Koksijde
met solisten Sarah Peire (sopraan) en Lieve Maertens (alt),
instrumentaal ensemble Nuova Sinfonia Gandavense en organist
Jan Vermeire o.l.v. Griet De Meyer. Tickets 15 euro (vvk) en 10 euro
(>26 j.) via de dienst Toerisme en de koorleden (0476 59 42 99,
beauvarlet@gmail.com), 20 euro add. Zie ook bl. 31

* 14 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk

* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33

* 18 u., Koksijde, Houtsaegerstadion
voetbal (2de nat. am.): KVV Koksijde-Exc. Virton

* 10.30-18 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Koksijde Kids, zie bl. 35

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor met Kommil Foo

Maandag 10 april

Zondag 2 april
* 11 u., Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Concert Klassiek op zondag, zie bl. 32

Zondag 9 april

* 13.45 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Dwars door de duinen
(Doornpanne, Schipgatduinen, Duinenhuis, strand),
1 euro, info www.iwva.be/bezoekers

Dinsdag 11 april
14.30 u., Odk, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Franstalige rondleiding (gids inbegrepen in toegangsticket)

Woensdag 12 april
* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Opfrissen verkeersregels door Dorothée Couckhuyt (Open School
Diksmuide), toegang (met koffie) 5 euro (leden), 8 euro niet-leden,
org. VL@s Odk, freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Family@TenDuinen, zie bl. 12

Donderdag 13 april

* 14-16 u., Koksijde, strand
2de Junior Spartarun, zie bl. 26
* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33

Zondag 16 april
* 8-17 u., Sint-Idesbald, Strandlaan en parking Kerkepannezaal
Rommelmarkt en ruilbeurs, info en inschr. dienst Toerisme
* 9.15-16 u., Koksijde-Dorp, sportdomein
7de Paastornooi voor jeugdploegen U7-U12 en 21ste Internationaal
Paastornooi voor preminiemen U10,
org. KVV Coxyde

* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Het verborgen leven van vogels
(ook leuk voor kinderen), info www.iwva.be/bezoekers

* 10.25 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalkruien door de club De Slepers, gevolgd door het
koken van de garnalen

* 14-16 u., Oostduinkerke, Zeedijk
De Feestplaneet (4 workshops voor kinderen van 6 tot 12 j.),
2 euro per kind per workshop, inschrijven vanaf 13.30 u.

* 11 u., Koksijde, Hoge Blekker
Paaseierenraap in aanwezigheid van de paashaas

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Rondleiding (F), gids inbegrepen in het toegangsticket

* 14 u., Oostduink., Loze Vissertjespad (Mariapark)
Geleide wandeling over het rekken en strekken van de
bladknopen aan bomen en struiken in het Hannecartbos

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

* 15 u., Koksijde-Bad
Optreden drumkorps El Fuerte

* 20 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Concert met Willy Sommers, info concertevent.be

Vrijdag 14 april

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

Maandag 17 april

* 11 u., Sint-Idesbald, strand
Fortenbouw voor families, gratis deelname,
inschrijven vanaf 10.30 u. dienst Toerisme Sint-Idesbald

* 9.15-17 u., Koksijde-Dorp, sportdomein
7de Paastornooi voor jeugdploegen U7-U12 en 21ste Internationaal
Paastornooi voor preminiemen U10,
org. KVV Coxyde

* 14.30 u., Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (N, gids inbegrepen in toegangsticket)
+ workshop Zelfportret van een zeemeermin of -man (6-10 j.),
zie bl. 12

* 11 u., Oostduinkerke, strand
Demo door de garnaalvissers te paard en door de Stienestekers
te voet, gevolgd door koken van de garnalen

* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33
* 20 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Passiespel van de Sint-Niklaasparochie naar de Bijbels
geïnspireerde verwoording van Patrick Lateur in Kruisweg in
de stad (2005). Figuranten brengen een evocatie met verstilde
beelden, gezongen omkadering door het Sint-Niklaaskoor en
expressieve verklanking door muzikanten. Gratis toegang, vrije
steunbijdrage na de uitvoering.
* 20 u., Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Concert met Belle Perez, info concertevent.be

Zaterdag 15 april
* 8-17 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Jaarlijkse Bloemenjaarmarkt, zie bl. 33
* 9.30 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalkruien door de vissers van de Spanjaardbank

* 11 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Aperitiefconcert op paasmaandag
door Claribel Clarinet Choir Guido Six als hulde aan Guido en Jef
Six, info en org. doornpanne@davidsfonds.net
* 20 u., Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Paasconcert door het Symfonieorkest Vlaanderen met solist Felix
Vermeirsch (cello) o.l.v. dirigent Karel Deseure. Werken van Aaron
Copland, Peter Tchaikovsky en Ludwig van Beethoven, 30 euro vvk
(dienst Toerisme en leden Lionsclub), 40 euro add,
org. Lionsclub De Panne-Westkust, www.paasconcert.be

Dinsdag 18 april
* 14 u., theaterzaal,c.c. CasinoKoksijde
Infonamiddag Alcohol en ouder worden, zie bl. 16

Woensdag 19 april
* 14 u., Koksijde-Bad, W. Elsschotzaal (biblioth.)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 19

Donderdag 20 april

* 9.30 u., Sint-Idesbald, Ster der Zee, strand
Demo garnaalkruien door de club De Gernoarskruwers,
info jean.lycke@telenet.be

* 8.55 u., Koksijde, station
Artistieke daguitstap naar het Fin-de-Siècle Museum in Brussel,
zie bl. 10

* 9.15-16.30 u., Koksijde-Dorp, sportdomein
7de Paastornooi voor jeugdploegen U7-U12 en 21ste
Internationaal Paastornooi voor preminiemen U10,
org. KVV Coxyde

Vrijdag 21 april

* 10.30 u., Oostduinkerke, Fabiolaplein
Bereiden en verkoop van gernaalsoep door de Orde van de
Paardevisser
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Ezels en pony’s in de Doornpanne
(ook leuk voor kinderen), info www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33

Zaterdag 22 april
* 10-18 u., Koksijde, vliegveld
Tweede editie van de Vlaamse Luchtvaartdag, zie bl. 31
* 10 u: Koksijde-Bad, Bad-Schallerbachplein Gegidste wandeling
in het Quartier Sénégalais, leden 3 euro, niet-leden 5 euro,
inschrijving gewenst op koksijde@vtbkultuur.be,
info en org. vvbbachtendekupe@icloud.be

* 20 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Lenteconcert door de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie
Koksijde, gratis toegang, zie bl. 29

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

* 20 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33

* 10 u., Koksijde-Dorp, Hoge Blekker/Panoramalaan
Wandeling Hoge Blekker, met focus op fauna en flora

* 20 u., Koksijde, Houtsaegerstadion
Voetbal (2de nat. am.): KVV Koksijde-FC.O. Beerschot/Wilrijk
* 22.30 u., Oostduinkerke, strand
Vuurwerk

Zondag 23 april
* 17de Erfgoeddag met als thema Zorg, heel de dag talrijke
activiteiten, zie bl. 34-35
* 10-12 u., Oostduinkerke, vrije basisschool (Vrijheidstraat)
1ste Smoefeltocht, wandeling (5 km, ook geschikt voor buggy’s)
door Odk met zelfgemaakte hapjes en drankjes onderweg. Breng
je step, fiets enz. mee. Prijs in vvk: 6 euro voor kinderen (2>12 j.),
8 euro volw., de dag zelf resp. 8 en 10 euro. Inschr.: info@eurimas.be,
bedrag storten op 476-4351271-40 met vermelding naam en aantal
p., org. Ouderraad vrije basisschool
* 14 u., Koksijde, Elisabethplein
Wandeling met focus op fauna en flora op het strand, in de
Schipgatduinen, einde dakterras Duinenhuis
* 15 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Toneel De jeugd van heden door Theater In ’t Bloote, zie bl. 33

Zondag 30 april

* 15-19 u., Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden van muzikant Glenn Degeselle
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek
* 19 u., Veurne, Auditorium StAPwest (Noordstraat)
Gala.nt - Laatstejaars op de planken, toegang 5 euro, leerlingen
StAPwest gratis op vertoon van academiepasje

TENTOONSTELLINGEN
Getij-Dingen04 – voorstelling maquettes van de
kandidaat-deelnemers
Tot 14 april in het atrium van het gemeentehuis, vrije toegang
Schilderkunst van Lina Blokken
Tot 16 april in Galerie Welnis (toerismekantoor Astridplein in
Oostduinkerke-Bad), vrije toegang 10-12 en 13.30-17 u.
(niet op zo-vm)

* 15 u., Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
Voetbal (1ste prov.): KVV Oostdk.-KSVK Zwevezele A

Fotografie, beeldhouw- en schilderkunst van Em Dé Bé en
Geneviève Goudenhooft
Tot 23 april in de Keunekapel (Christiaenlaan in Sint-Idesbald),
vrije toegang di-za 14-18 u.

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

Houtsculpturen van Norbert Bauwens (Hofstade-Zemst) in
Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Maandag 24 april

Schilderijen van Denis De Mot en beeldhouwwerken van
Karin van Ommeren
Tot 28 mei in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere (Polderstraat
76, Oostduinkerke), info@dmlgallery.be, www.dmlgallery.be

* 14 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Feesteditie van de bedevaart naar Baaldjes Kruus, zie bl. 14

Woensdag 26 april
* 14 u., Oostduinkerke, Witte Burg
3de zangspektakel Samen Zingen, zie bl. 15

Donderdag 27 april
* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag (praten, spelletjes en breien),
www.sociaalhuiskoksijde.be
* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Concert Raymond van het Groenewoud: kreten en gefluister,
zie bl. 32

Vrijdag 28 april
* 19.30-21.30 u., Oostduinkerke, gemeenteschool
Eerste les salsadansen door leraar Lorenzo in een reeks van 10.
Volgende op 5, 12, 19 en 26 mei / 2, 9, 16, 23 en 30 juni. Prijs 90 euro,
inschrijven via 0473 76 13 73 of lorenzo.salsadecuba@gmail.com,
info www.salsadecuba.be

Zaterdag 29 april
* 8.15-18 u., Oostduinkerke, parking Sint-Niklaaskerk
Vijfde veldtocht naar sites van WO I (met de bus): Poperinge
(Lijssenthoek Cemetery, Talbot House, dodencellen,
executiepalen) en ontstaan van de Frontbeweging (Alveringem),
leden 56 euro, niet-leden 61 euro.
Info : vvbbachtendekupe@icloud.com of 0477 35 36 12
* Koksijde, Theaterplein
Fiesta Brasil – soccer event
* 14 u., Oostdk., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide kruidenwandeling voor kinderen met leuk spel rond
kruiden en bessen, info www.iwva.be/bezoekers
* 18.15 u., Koksijde, Casinoplein
Met de bus naar het concertgebouw in Brugge voor
dansspektakel Ballet van Vlaanderen, Sidi Larbi Cherkaoui en
Janah Bokaer

LIFE+ FLANDRE-project: natuurrijkdom van de grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en Westende
Tot 18 juni in het Bezoekerscentrum IWVA, Doornpanne 1 in
Koksijde
Grafisch werk van Paul Delvaux als resultaat van zijn
contacten met letterkundigen
Tot 30 juli in het Delvauxmuseum (Sint-Idesbald), gratis toegang
voor Koksijdenaars, www.delvauxmuseum.com
De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

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

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
...HET LEVEN ZOALS HET IS...
DE WIJKAGENTEN
6 MEI 2017

€16,50

€22
BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
Een humoristische voorstelling over cour & jardin, mèrde,
PV’s en GAS-boetes

...HET LEVEN ZOALS HET IS...

MUSICAL
ZINGT
DE WIJKAGENTEN

€16,50
€22

30 JUNI 2017

6 MEI 2017

€22

Ga terug naar de fantastische jaren 90! De glorietijd van
humoristische
voorstelling
overSamson
cour &&jardin,
Milk Inc, Een
Faithless,
Madonna, Spice
Girls en zelfs
Gert…mèrde,

PV’s en GAS-boetes

MUSICAL ZINGT
13, 20 & 27 SEPTEMBER 2017

€18,50
€16
€25
€22

€16,50

30 JUNI 2017

+ 4 OKTOBER 2017

Metvan
tal van vlaamse artiesten!
Ga terug naar de fantastische jaren 90! De glorietijd
Milk Inc, Faithless, Madonna, Spice Girls en zelfs Samson & Gert…

€32

€18

€42

€25

VLAAMSE TOP 10

Met meer dan 30 topartiesten!

11 OKTOBER 2017

CLOUSEAU

13, 20 & 27 SEPTEMBER 2017
7 OKTOBER 2017
+ 4 OKTOBER 2017
Zing
dans
mee metartiesten!
de grootste hits
Met
talen
van
vlaamse
van Clouseau in het Plopsa Theater!

CLOUSEAU,50

€9

€32

7 OKTOBER 2017

€11

€42

Zing en dans mee met de grootste ,99
hits
van Clouseau in het Plopsa Theater!

25% KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE

,50
€9
WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
TICKETS EN INFO:

VLAAMSE TOP 10

€11,99

Met meer dan 30 topartiesten!

11 OKTOBER 2017

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

25% KORTING VOOR INWONERS VAN KOKSIJDE
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TICKETS EN INFO:

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AANCONTACT
HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE
VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be
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T 058 51 24 68,

info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

