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Getijden maart
dag hoogwater laagwater

do 1 00.08 en 12.29 07.03 en 19.22
vr 2 00.48 en 13.10 07.45 en 20.03
za 3 01.28 en 13.51 08.27 en 20.44
zo 4 02.09 en 14.34 09.08 en 21.24
ma 5 02.52 en 15.19 09.50 en 22.05
di 6 03.37 en 16.06 10.32 en 22.46
wo 7 04.23 en 16.53 11.14 en 23.27
do 8 05.10 en 17.43 11.58
vr 9 06.02 en 18.38 00.11 en 12.47
za 10 07.02 en 19.41 01.08 en 13.47
zo 11 08.13 en 20.59 02.20 en 14.55
ma 12 09.39 en 22.22 03.45 en 16.23
di 13 10.51 en 23.17 05.11 en 17.38
wo 14 11.37 en 23.56 06.05 en 18.24
do 15 12.12 06.45 en 18.57
vr 16 00.26 en 12.41 07.16 en 19.23
za 17 00.53 en 13.09 07.44 en 19.52
zo 18 01.22 en 13.40 08.15 en 20.26
ma 19 01.53 en 14.14 08.51 en 21.04
di 20 02.29 en 14.50 09.30 en 21.43
wo 21 03.06 en 15.29 10.09 en 22.23
do 22 03.47 en 16.11 10.49 en 23.04
vr 23 04.31 en 16.58 11.33 en 23.50
za 24 05.23 en 17.58 12.25
zo 25 07.36 en 20.25 00.51 en 14.32
ma 26 09.03 en 21.48 03.07 en 15.45
di 27 10.26 en 23.06 04.28 en 17.11
wo 28 11.39 05.59 en 18.31
do 29 00.06 en 12.33 06.59 en 19.23
vr 30 00.51 en 13.14 07.45 en 20.04
za 31 01.29 en 13.53 08.26 en 20.43

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.  

’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je 
eigen huisarts contacteren.

• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op 
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags 
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en 
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereik-
baar 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.

Colofon
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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 2018) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2018”

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 fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



In memoriam:  
Jan Van Cauwenberge
Op 29 januari overleed de 
bekende Koksijdenaar Jan Van 
Cauwenberge. Jan was leraar 
luchtverkeer op de Basis Koksijde, 
maar maakte zich ook jarenlang 
bijzonder verdienstelijk voor het 
sportieve en culturele leven in onze 
gemeente.

Levensloop van start
De vijfde editie van Levensloop 
Koksijde-Oostduinkerke beleefde 
op 2 februari zijn start tijdens 
een gezellig kaasfestijn. Het 
enthousiaste organisatiecomité zal 
weer het onderste uit de kan halen 
om van dit lustrum op 26 en 27 mei 
een succes te maken.

Politiezones werken samen
De politiezones Westkust, Polder, RIHO 
en Vlas gaan in de toekomst nauwer 
samenwerken. “Door ervaring en 
middelen te bundelen kunnen we 
nog betere resultaten neerzetten”, 
aldus korpschef Nico Paelinck over 
het doel van de samenwerking.

Dorpspromenade in 
Oostduinkerke
De nieuwe naam van de 
kernversterking in de Oostduinkerkse 
Dorpsstraat wordt Dorpspromenade. 
Op de druk bijgewoonde 
infovergadering op 8 februari 
werden de ideeën, eerste ontwerpen 
en plannen uit de doeken gedaan.
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Snippers uit de raad van 22 januari
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.

Wiellader –  De raad ging unaniem akkoord voor aankoop van een nieuwe wiellader 
(laadschop of grondverzetmachine). Het huidig voertuig (Volvo L110E) is tien jaar oud 
en stond in voor vele karweien op het strand (ook in zwaar weer), containerpark, enz. 
Vervanging dringt zich op gezien de vele onkosten. De nieuwe wiellader wordt een 
gelijkaardig type conform alle veiligheidsvoorschriften. Raming 230.000 euro.

Riolen en wateroverlast – De raad was het ook roerend eens over het lastenboek voor 
het uitvoeren van diepe en moeilijke rioolaansluitingen en het oplossen van diverse 
wateroverlastproblemen in het  dienstjaar 2018. Deze opdrachten kunnen niet gebeuren 
in eigen regie wegens onvoldoende geschikt materieel en ook om de veiligheid van eigen 
personeel niet in het gedrang te brengen. Dus wordt de opdracht uitbesteed, raming 80.000 euro.

Straatkolken - Opwaaiend zand, onkruid, wegenwerken enz. leiden vaak tot verstoppingen van de 
kolken met wateroverlast als gevolg. Om problemen te vermijden wordt deze opdracht uitgevoerd door 
een gespecialiseerde externe firma. Er worden in 2018 drie reinigingsbeurten voorzien: begin april, begin 
september en half december. Raming 115.507 euro. Algemeen akkoord.

Clublokaal WAC – De vzw West Aviation Club 
krijgt een investeringstoelage van max. 320.000 
euro voor de bouw van een nieuw clublokaal en 
mobiele fuel-installatie. De burgemeester acht 
dit dringend noodzakelijk gezien de huidige 
slechte huisvesting. De nieuwe accommodatie 
zal verplaatsbaar zijn. Raadsleden Van Herck en 
Dewulf (fractie !mpuls) stemden tegen. Ze vinden 
dat er met deze investering dient gewacht tot er 
zekerheid is over een nieuwe locatie.

Windsporten – De watersport- en zeilwagenclubs 
Windekind, SYCOD en KYC mogen in 2018 weer 
de gemeentelijke accommodatie gebruiken in 
resp. Groenendijk, Oostduinkerke en Sint-Idesbald, 
elk voor de prijs van 9.000 euro. Unaniem.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

PWA wordt Wijk-werken

Voor werkzoekenden – Via Wijk-werken kan je als werkzoekende aan de slag in scholen, verenigingen, 
land- en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Ook bij mensen thuis is er de mogelijkheid om enkele 
uren per week extra werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel 
werkzoekenden goud waard: het is een eerste stap in de zoektocht naar 
een duurzame job.
Alle info voor wijk-werkers staat op www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker. 
Ook in de VDAB-kantoren of bij het Sociaal Huis.
Voor gebruikers - Ook particulieren, scholen, vzw’s, enz. kunnen via Wijk-
werken iemand verschillende soorten opdrachten laten uitvoeren: gras 
afrijden, kinderopvang of busbegeleiding in een school, parkeerwachter, 
logistieke hulp bij events, enz.
Als gebruiker vergoed je de wijk-werker met een cheque: 7,45 euro per 
cheque per begonnen uur. Om te registreren als gebruiker, raadpleeg 
www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker.
Bemiddelaar - Nadine Lensen, werkwinkel Veurne, Pannestraat 13, 
058 31 12 03.

Sedert 1 januari spreekt men niet langer van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), maar wel 
van Wijk-werken. Deze omvorming gebeurde ten gevolge een besluit van de Vlaamse Regering. Concreet 
betekent het dat 17 Westhoekgemeenten samenwerken met de VDAB om Wijk-werken op niveau van de 
Westhoek te organiseren.



De burgemeester aan het woord
Voor maart mag Sint-Jozef (feestdag de 19de) onze weerspreuk dragen: Sint Jozef schoon en goed, een 
vruchtbaar jaar hopen doet. Hopelijk ook voor onze wielrenners… Jazeker! Liefst vanaf zaterdag 17 maart. 
Dan staat de Sint-Jozefsklassieker op de agenda, anders gezegd de Primavera in het Italiaans, de lente..! 
Weerspreuken, heiligen, wielrennen.., alles houdt met elkaar verband! En beslist in ons Koksijde dat het 
wielrennen een warm hart toedraagt…

T-d: “Nochtans, burgemeester, lijkt het verhaal van de 
Driedaagse De Panne-Koksijde definitief voorbij?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, het is 
een jammerlijke evolutie, buiten de wil van onze 
gemeente om. De driedaagse is een tweedaagse 
geworden, op woensdag 21 maart voor de heren, op 
donderdag 22 maart voor de dames, telkens vanuit 
Brugge met aankomst in De Panne. De naam is nu 
Driedaagse Brugge-De Panne. In onze gemeente zijn 
er enkel twee doortochten op woensdag. Omdat 
Koksijde amper nog aan bod komt, hebben we 
de subsidie van 70.000 euro geschrapt. Uiteraard 
zijn we misnoegd over deze gang van zaken. Een 
aankomst alternerend in Koksijde, Oostduinkerke en 
Sint-Idesbald was al 45 jaar een traditie tijdens de 
Driedaagse. Het was steeds een ware kermis voor 
onze gemeente en  regio. We houden er vandaag 
een wrang gevoel aan over. Koksijde is immers altijd 
een trouwe en gulle partner van dit wielergebeuren 
geweest. Jammer. Blijkbaar is men vergeten dat onze 
gemeente deze koers twintig jaar geleden financieel 
gered heeft.”

T-d: “En toch nemen we niet zomaar afscheid van de 
Driedaagse?”
Burgemeester: “Inderdaad. Om onze vele 
wielerliefhebbers en heel de bevolking als het ware 
te bedanken voor hun jarenlange sympathie voor 
de Driedaagse presenteert onze gemeente op 
woensdag 21 maart, als de heren hun Men’s Classic 
rijden, ’s namiddags een koersdorp op het kruispunt 
van de Ter Duinenlaan/Koninklijke Prinslaan. Daar 
vallen twee doortochten te beleven. We slaan er 
dus een koersdorp op met drankjes aan 1 euro, 
gebraden worsten en hamburgers. En live muzikale 
animatie. Om de Driedaagse zogezegd uit te wuiven. 
Iedereen is er welkom. Laten we er het beste van 
maken. Anderzijds wil ik benadrukken dat Koksijde wel 
een op-en-top cyclocrossgemeente blijft en daarop 
maximaal zal blijven inzetten!” (Zie bl. 6)

T-d: “Over naar beter nieuws: de West Aviation Club 
krijgt een investeringstoelage van max. 320.000 euro 
voor de bouw van een nieuw clubhuis langs de Ten 
Bogaerdelaan?
Burgemeester: “Ja, dat heeft de meerderheid 
van de gemeenteraad op 2 januari beslist. Wij 
geloven steevast in het noodzakelijk nut van een 
blijvende, partiële vliegaccommodatie op de basis. 
Een luchthaven biedt onmiskenbaar toeristische 
meerwaarde. Een weekendje naar Koksijde komen 
met het vliegtuig wordt in de toekomst meer en meer 
haalbaar. We mogen dit segment van het recreatief 
publiek niet missen. Kijk maar naar het succes van 
de vliegfaciliteiten in Le Touquet aan de Opaalkust. 
Voor een badplaats met ambitie zoals de onze moet 

de burgerlijke functie van de accommodatie dus 
zeker behouden blijven. Zonder het belang voor ons 
regionaal zakenleven te vergeten. Het industrieel 
potentieel in Veurne en Nieuwpoort blijft immers 
uitbreiden. Ook voor die sector biedt een luchthaven 
dus kansen. De West Aviation Club past volkomen in 
dit plaatje. Dit is een gerespecteerde club die nog 
een mooie en lange toekomst voor de boeg heeft: 
eigen vliegtuigen, opleiding tot piloot, luchtdopen, 
enz. De huidige huisvesting voldoet echt niet meer. 
Bovendien is het de bedoeling dat de nieuwe lokalen 
later kunnen verplaatst worden naar hun definitieve 
stek bij de uitvoering van de reconversie.” (Zie bl. 4)

T-d: “De kunstmanifestaties in de openlucht  
Getij-dingen04 en Beaufort 6.0 starten weldra?”
Burgemeester: “Getij-dingen04, een organisatie van 
onze dienst Cultuur en Erfgoed, begint op 10 maart. 
Vijftien kunstwerken aan strandpalen halverwege 
tussen laag- en hoogwater van het Grardplein tot de 
grens met Nieuwpoort! Fascinerend om zien hoe de 
zee twee keer per dag de werken onder water doet 
verdwijnen en ze zo ook verandert. Werkelijk uniek 
en verrassend, kunst in beweging… Beaufort 6.0 
begint vervolgens op 2 april over heel de kustlijn, als 
organisatie van de provincie en Westtoer. Blikvanger in 
Koksijde wordt het werk A lot of shiny things van Ryan 
Gander op de plankenvloer voor het gemeentehuis. 
De gemeente heeft dat werk gekocht, met 50% 
inbreng van de provincie , waarvoor onze dank 
aan gedeputeerde Guido Decorte. Het werk is een 
reusachtige artistieke bol en zal dus voor onbepaalde 
tijd de Zeelaan in Koksijde-Bad sieren.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De huidige 
huisvesting van de WAC voldoet echt niet meer. De nieuwe 
lokalen moeten later naar hun definitieve stek verplaatst 
kunnen worden.”



Koersdorp op woensdag 21 maart

Bij deze doortochten komen de renners van 
De Panne. Aan de Soll Cress draaien ze rechts 
de Koninklijke Prinslaan in, dwarsen ze het 
kruispunt met de Ter Duinenlaan/Brialmontlaan 
(koersdorp) , en rijden zo verder zuidwaarts via 
de rotonde Zuid-Abdijmolen, Leopold III-laan en 
Ten Bogaerdelaan richting Veurne.

Laatste keer
Zoals inmiddels al genoegzaam geweten 
is de Driedaagse De Panne-Koksijde vanaf 
2018 verleden tijd. Door herschikking van de 
wielerkalender in de Vlaamse wielerweek is de 
klassieke driedaagse één week vervroegd, en 
herleid tot twee dagen: op woensdag de Men’s 
Classic (202 km) en op donderdag de Women’s 
Classic (152 km). Ze draagt nu ook een andere 
naam: Driedaagse Brugge-De Panne, de start vindt immers twee keer in Brugge plaats.

Afscheidsgroet
Ondanks het einde van de Driedaagse De Panne-Koksijde wenst het gemeentebestuur van Koksijde, dat 
altijd trouwe en gulle partner van de wedstrijd is geweest, zijn bevolking op eigen grondgebied nog eens 
de gelegenheid te geven om de “Driedaagse” uit te wuiven: met een heus koersdorp op woensdag 
21 maart van 14 tot 18 u. op het KP Ter Duinenlaan/Kon. Prinslaan. Er komt een feesttent met muziek. 
Verder een toog waar aan heel voordelig tarief (1 euro per consumptie) iets kan gedronken, en iets 
geknabbeld worden bij monde van een braadworst, hamburger, enz. Allen daarheen!

Op woensdag 21 maart organiseert de gemeente van 14 tot 18 u. op het kruispunt Ter Duinenlaan/
Koninklijke Prinslaan in Koksijde-Bad een koersdorp met animatie, spijs en drank ter gelegenheid van de 
twee doortochten van de Men’s Classic tussen ca. 15 en 16.15 u. (Driedaagse Brugge-De Panne).

Word enquêteur voor bevraging
van dagtoeristen aan de kust
Westtoer organiseert van februari tot en met november 
een onderzoek bij dagtoeristen aan zee, aan de hand van 
korte enquêtes. Voor dit project is Westtoer op zoek naar 
gemotiveerde enquêteurs (m/v).

Wat moet je doen?
- Zoveel mogelijk voorbijgangers aanspreken op 

de door Westtoer aangeduide plaatsen in de aan 
jou toegewezen badplaats. Je stelt hen enkele 
selectievragen om uiteindelijk van dagtoeristen 
de korte enquêtes via iPad af te nemen.

- Data en tijdstippen worden vastgelegd volgens je 
beschikbaarheid en statuut.

- Het aantal enquêtedagen schommelt van een  
4-tal per maand in voor- en najaar, tot een 3-tal  
per week in de zomermaanden en vakantie-
periodes.

- Het enquêteren gebeurt in de namiddag tussen 
14.30 en 17.30 u.

Je profiel als enquêteur
-  je bent minstens 18 jaar bij aanvang van de 

opdracht.

-  toeristen vlot en correct benaderen.
-  je kan je niet alleen in het Nederlands vlot 

uitdrukken, maar ook in het Frans (vertaalde 
vragenlijst).

-  je woont in of nabij een kustgemeente
-  je bent bereid regelmatig mee te werken aan dit 

project.
-  je bent bereid bij Westtoer een briefing te volgen.
Je kan je kandidaat stellen als vrijwilliger met 
een vergoeding via vrijwilligerswerk of als zelf-
standige (ev. in bijberoep) met vergoeding van 
70 euro per enquêteermoment (incl. BTW en 
verplaatsingskosten).

Interesse? Bezorg Westtoer snel je cv met studie-
en/of werkverleden en motivatie. Ook studenten 
kunnen zich melden. Info: Hilde Wullus, enqueteur@
westtoer.be, 050 30 55 35.

Doortocht van de Driedaagse De Panne-Koksijde in de Zeelaan 
in Koksijde, een beeld uit de gloriejaren… (© F. Schreel)



Bevolkingscijfer 1 januari 2017:
daling met 161 personen
Per 1 januari 2018 telde de gemeente Koksijde 21.956 
inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2017 (bevolkingscijfer 
22.117) betekent dit een daling van 161 inwoners of 0,73%.

In de loop van 2017 kwamen 1.340 nieuwe inwoners zich 
in de gemeente vestigen terwijl er daarentegen 1.323 de 
gemeente verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo 
van 17 personen.
Zoals ook vorige jaren het geval is er ook in 2017 geen 
geboorte-overschot. Er werden nl. 93 nieuwgeboren meisjes 
en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl 
daartegenover 271 vrouwen en mannen stierven. Dit 
betekent een natuurlijk verlies van 178 personen. Het positief 
migratiesaldo (+17) en het natuurlijk verlies (-178) zorgen 
samen voor de daling van 161 personen in 2017.

De voorbije 28 jaren kenmerkte de evolutie zich als volgt:
1990 + 433  1997 + 82  2004 + 123   2011 + 182
1991 + 392  1998 + 131  2005 + 218  2012 + 105
1992 + 509  1999 + 113  2006 + 124  2013 - 37
1993 + 207  2000 + 229  2007 + 94  2014 - 42
1994 + 107  2001 + 278  2008 + 85  2015 -132
1995 + 248  2002 + 262  2009 + 211  2016 -21
1996 + 182  2003 + 398  2010 + 105  2017 -161

Het gemiddelde over de laatste 28 jaren is +158 personen per jaar. Tussen 1 januari 1990 en 31 december 
2017 steeg het bevolkingscijfer met 4.425 inwoners.

De indeling naar de verschillende woonkernen geeft volgende cijfers op 1 januari 2017:
Koksijde-Dorp: 2.866 personen (1.383 mannen en 1.483 vrouwen)
Koksijde-Bad: 6.752 personen (3.340 mannen en 3.412 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.346 (1.634 mannen en 1.712 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.524 (4.198 mannen en 4.326 vrouwen)
Wulpen: 468 (262 mannen en 206 vrouwen)
Totaal: 21.956 personen (10.817 mannen en 11.139 vrouwen)
Koksijde heeft hiermee nog steeds de oudste bevolking van het land met een gemiddelde leeftijd van 53,67 jaar.

In 2017 werden 93 nieuwe kindjes in het  
Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(15)

Pension Moeder Lambic (circa 1950). De 
toenmalige eigenaar, Fr. Werner-Coussaert, 
laat via deze prentbriefkaart weten dat 
de specialiteit van het café-restaurant 
Brusselse wafels is, dat er genoten kan 
worden van orgelmuziek en dat er een 
tuin met kinderspelen ter beschikking is. 
Het pension lag in de Leopold II-laan 94.
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



Voordracht klimaatverwarring

Workshop Word soap-ster

Jeugdboekenmaand in maart

Paasverhalen

Op uitnodiging van de bibliotheek verzorgt Pieter Boussemaere op 
woensdag 28 maart van 19 tot 21 u. in de bib een voordracht over de 
problematiek van de opwarming van de aarde. Pieter is docent prehistorie 
en wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool.

De specialist zal uitleggen hoe warm/koud het vroeger was, waarom de 
huidige opwarming uitzonderlijk is en wat ons de komende jaren te wachten 
staat. Ook zal hij verklaren waarom de klimaatopwarming een politiek-
economische keuze is waar grote financiële belangen spelen.
Als docent ontdekte Pieter Boussemaere hoe bedroevend laag en zelfs 
veelal foutief de klimaatkennis bij onze jongeren en toekomstige leerkrachten
 is, ondanks de vele media-aandacht. Zijn boek Eerste hulp bij klimaat-
verwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een 
milieuprobleem speelt daar op in. Inschrijven noodzakelijk: in de bib of via 
bibactiviteiten@koksijde.be, leden 2 euro, niet-leden 5 euro.

Tentoonstelling Gansanders
Van 13 maart tot 24 maart loopt in de bib het initiatief Gansanders: een 
tentoonstelling en een reuzeganzenbord over dieren in illustraties, angsthazen, 
vrolijke vossen en beresterke kikkers.

Met Gansanders brengt Rasa illustraties over dieren in een kunstenkabinet 
samen. Dat kabinet toont werk van vernieuwende jeugdillustratoren, zoals o.m. 
Kitty Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle van den Abeele, Nils Pieters en Joris 
Thys. Een tafelgroot ganzenbord nodigt je daarnaast uit om actief te spelen en 
de symboliek van de dieren te onderzoeken.
Het ganzenspel is héél oud. Zelfs in Egyptische koningsgraven vonden 
archeologen spelen die leken op ganzenborden. Het spel wordt ook vandaag 
nog gebruikt als symbool voor de levensweg, met hindernissen, uitdagingen en 
kansen op geluk. Het ganzenbord zet aan tot kijken, denken en voelen.

Op woensdag 4 april leren kinderen (9-11 j.) in deze workshop 
(14-16 u.) improviseren en acteren als een soapster. Scènes met 
conflicten, dramatische wendingen of onverwachtse ontmoetingen, 
ze komen allemaal aan bod. Inschrijven (3 euro) in de bib of via 
bibactiviteiten@koksijde.be. Max. 20 deelnemers.

Jan Defoort en Ingrid Vincent 
lezen op de dinsdagen 3 en 10 
april de leukste paasverhalen 
voor aan kinderen van 6 tot 10 j. 
Natuurlijk mogen (groot)ouders 
meeluisteren. Aanvang 10.30 u.

Dit jaar staat de Jeugdboekenmaand in het teken van wetenschap en 
techniek. Beide kennisdomeinen hebben meer met boeken te maken dan je 
vermoedt.
Neem nu Alice uit Alice in Wonderland. Zij snapt niets van de wereld waarin 
ze terecht komt. Ze doet nochtans haar best. Zo probeert ze te praten met de 
Hoedenmaker en de Hartenkoningin. Dat is niet eenvoudig, maar Alice wil 
alles begrijpen. Zo is ze eigenlijk een wetenschapper!
Wetenschappers laten zich niet afschrikken door een Hartenkoningin die 
koppen wil zien rollen. Ze willen onderzoeken en zúllen de dingen begrijpen.
In de jeugdboekenmaand kan je in de bib allerhande proefjes uitvoeren en 
je uitleven met bouwblokken. Zoek de antwoorden in boeken die weer tot 
nieuwe vragen leiden. Kom ook de kunstwerken van de leerlingen van de 
Westhoekacademie bewonderen.



Cursussen in de bib
* Basis iPad - Dagelijks gebruik. Maandag 16 

en dinsdag 17 april, van 9.30 u. tot 12 u. Prijs 10 
euro.

* Inschrijven - Vanaf dinsdag 6 maart aan de 
balie van de bib. Je moet lid zijn, breng je ID-
kaart mee. Betalen met de automaat (geen 
biljetten hoger dan 10 euro). Info over komende 
cursussen op www.bibliotheek.koksijde.be.

* Digidokters - Vragen over computers, tablets, 
smartphones, enz.? Stel ze aan de digidokters 
op zaterdag 3 maart (10-12 u.). Vragen vooraf 
doorsturen via het e-loket van de bib.

Word vrijwillige lesgever
De bibliotheek zoekt enthousiaste vrijwillige 
lesgevers voor diverse cursussen. Een toffe ploeg 
vrijwilligers is daar nu al aan de slag. Regelmatig 
organiseert de bib in een ongedwongen sfeer 
en met persoonlijke begeleiding korte maar 
intensieve cursussen met het accent op de praktijk. 
De lesgevers zijn zelf enthousiaste vrijwilligers 
met ervaring en een passie voor een bepaald 
onderwerp. De cursussen gebeuren in groepjes van 
max. tien deelnemers. 

De bib biedt:
-  gratis lidmaatschap van de bib bij vast 

engagement
-  verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen
-  een vrijwilligersvergoeding
-  een vaste aanspreekpersoon en een plaats in 

een leuke ploeg vrijwilligers
Info: bibliotheek@koksijde.be.

Uitstap met boottocht op de Schelde

De luxe-car van Avanti Cars (Diksmuide) vertrekt om 7.40 u. aan de parking Vrijheidsstraat in Oostduinkerke.
-  Baasrode, 9.15 u., geleid bezoek aan de scheepswerf Van Praet-Dansaert met droogdok, werkplaatsen, 

smidse, loodsen, het voormalige woonhuis-museum Emile Van Damme
-  11.30 u., boottocht (bedrijf Rivertours) met vergezichten over de Schelde, de groene oevers omzoomd door 

charmante Scheldedorpen, de flora van schorren en slikken, de monding van de Durme waar de tv-reeks 
Stille Waters zich afspeelde, tot voorbij de oude Boelwerf in Temse.

-  Temse, 13.15 u., vrij middagmaal, vrij stadsbezoek
-  15 u., facultatief bezoek met gids aan het gemeentelijk museum Temse (expo Temsebrug, Boelwerf, Wilfordboten)
-  16.15 u. vertrek van Temse naar Weert (Bornem)
-  Weert, 16.30 u. bezoek aan het streekmuseum De Zilver-reiger (met café en buitenterras)
-  19.30 u. terug in Oostduinkerke

Leden en partner 40 euro p/p (incl. 
bus-boot-combinatie, all-in tickets 
musea met gidsbeurt) / niet-leden 45 
p/p. Over te schrijven op rek. BE49 8002 
2261 4371 (AXA BBE22) van Vrienden 
Nat. Visserijmuseum met vermelding: 
dagtrip Temse, naam en aantal 
personen.
Tijdig inschrijven: na betaling is uw 
plaats onmiddellijk gereserveerd.

Een prachtig zicht op het Scheldedorp Sint-Amands.

Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum vzw organiseert op zondag 29 april een daguitstap met 
als hoogtepunten een mini-cruise (90’) langs een uniek stukje Scheldeland en een bezoek aan de 
industrieel-archeologisch waardevolle scheepswerf van Baasrode.



Onze gemeente heeft een hele waaier aan activiteiten voor een perfect UiTje met kinderen. Veel klassen 
uit het binnenland konden van die activiteiten al enthousiast genieten tijdens een uitstap aan zee. Maar 
nu is er ook het project UiTjuf en UiTmeester om de leerlingen uit eigen scholen warm te maken voor al het 
moois dat Koksijde op cultureel en sportief vlak te bieden heeft. Op donderdag 18 januari ging het project 
officieel van start.

De Videoclub Westkust presenteert op zondag 11 maart om 14.30 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn 14de 
Filmfestival van de Westkust. De kortfilms worden deze keer op het grote witte doek van de theaterzaal 
geprojecteerd. De toegang is gratis.

Op het festival wordt weer een kortfilm gespeeld van de filmmakers die eind vorig jaar met Opgetuigd, 
Opgetogen zilver behaalden op het Vlaamse Filmgala voor 
Amateurcineasten. Hun nieuwe kortfilm heet MuseOs, en is een 
documentaire over het gelijknamig Koksijds natuurhistorisch 
museum van schedels en skeletten. De collectie en het 
museumgebouw zijn een realisatie van het echtpaar-biologen Luc 
en Leentje Tyteca-Vandenhoudt, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp.
Verder staat er een gevarieerd programma op het menu met o.a. 
een historische documentaire over de landing van Normandië 
en een natuurdocumentaire over het leven van de aalscholver. 
Reisfilmpjes die de ziel van een land, streek of stad in beeld brengen 
zullen de kijkers ook zeker in vervoering brengen.

In overleg met het schoolteam werd in elke school van de gemeente een UiTjuf of UiTmeester aangesteld. 
• Enerzijds is de UiTjuf of UiTmeester voortaan de ambassadeur en het aanspreekpunt op de eigen school 

om collega’s enthousiast te maken voor het activiteitenaanbod binnen de eigen gemeente. De UiTjuf of 
UiTmeester krijgt ook rechtstreeks vanuit de gemeente alle informatie omtrent het educatief aanbod.

• Anderzijds is de UiTjuf of UiTmeester ook de afgevaardigde van de eigen school om de gemeentelijke 
diensten suggesties over het activiteitenaanbod te geven.

Alle gemeentelijke diensten met een aanbod voor scholen werkten de afgelopen maanden ook nauw 
samen om hun scholenaanbod op elkaar af te stemmen. Er werden al heel wat inspanningen geleverd om 
een activiteitenmap op te maken. Deze map bundelt het educatief aanbod van de diensten, gekoppeld 
aan leerdoelen en eindtermen. Zo’n map wordt in overleg met de UiTjuffen en UiTmeesters gefinaliseerd.
Op die manier beoogt Koksijde niet alleen een hogere participatie van de eigen scholen in de vele 
activiteiten, maar zeker ook de verdere ontwikkeling van een educatief aanbod dat echt op de maat van 
scholen afgestemd is.
Contact: beleidsmedewerker onderwijs patricia.beddeleem@koksijde.be, 058 53 21 08, 0491 35 63 47 / 
nick.herweyers@koksijde.be, 058 53 39 49, 0491 35 63 48

Project UiTjuf en UiTmeester wil kinderen
uit eigen scholen ons eigen schoon tonen

14de Filmfestival van de Westkust

De 9 UiTjuffen en UiTmeesters zijn toevallig allen UiTjuffen: staand links Els George (VBS Odk); zittend v.l.n.r. Cathy 
Depecker (De Letterzee), Marika Deblock (VBS K), Hilde Werbrouck (GS K), de burgemeester, Sigrid Peelaers (GS Odk), 
Christiane Depotter (De Strandloper), Hilde Maeseele (GS K) en Marjolein Sanders (MPI De Viertorre). Veronique 
Standaert (De Leerwijzer) kon niet aanwezig zijn.



In memoriam: luchtverkeersleider en 
cultuurwerker Jan Van Cauwenberge

Jan Van Cauwenberge zag het levenslicht in 
Gent op 3 april 1932. Als jongeman vervoegde hij 
de luchtmacht als leerling-piloot in Koksijde en 
Wevelgem. Daarna volgde hij in Sint-Truiden met 
succes ook de twee jaar durende opleiding voor 
luchtverkeersleider, waarna hij in die hoedanigheid 
aan de slag kon in Koksijde.

Van pionier tot leraar
Over die pionierstijd getuigde hij boeiend in april 
2006: “Er waren toen weinig of geen reglementen. 
De vliegtuigen vlogen de hele dag door, ze kwa-
men van alle kanten, van links en rechts, van boven 
en onder. De ene vlogen aan de linkerkant van de 
startbaan, de andere aan de rechterkant… Een 
radarscherm was er al evenmin. De luchtverkeers-
leiding gebeurde visueel, op zicht. Je moest ogen 
op je gat hebben. Bij slecht weer moesten we de 
piloten werkelijk binnenloodsen, binnenbabbelen, 
maar dat deden we dan wel op één meter nauw-
keurig!”
In 1971 werd Jan leraar luchtverkeersleiding op de 
basis Koksijde, waar een beginnende school opge-
richt was. In 1992 ging hij met verdiend pensioen. 
Een van zijn briljantste leerlingen was Koksijdenaar 
Carlo Wouters, die later korpscommandant zou 
worden van het Air Traffic Control Center (ATCC) 
in Semmerzake, het kloppend hart van de militaire 
luchtverkeersleiding.

Voor de gemeenschap
Ook naast zijn beroep was Jan Van Cauwenberge 
een schrandere, bezige bij die zowel letterlijk als 
figuurlijk met volle teugen van het leven genoot.  
Jarenlang was hij een verwoed en uitstekend scha-
ker bij Het Witte Paard in Veurne.
Talrijk waren zijn verdiensten voor de Koksijdse ge-
meenschap.
• Op sportief vlak: met Gilbert Rommelaere stichter 

van de Zaalvoetbalcoördinatie Koksijde, waarvan 
ook 7 jaar voorzitter; redacteur van ’t Krantje van 
BBC Koksijde; een kwarteeuw medewerker van 
het tennistornooi Flanders Ladies Trophy.

• Op cultureel vlak: voorzitter van de oudervereni-
ging gemeenteschool Koksijde, jarenlang mede-
werker van het jaarlijks folklorefestival Een ven-
ster op de wereld; jarenlang bestuurslid van het 
officieel feestcomité van Koksijde-Bad; lid van de 
raad van beheer van de gemeentelijke raad voor 
Cultuurbeleid, van c.c. CasinoKoksijde en van 
de bibliotheekraad (waarvan ook voorzitter). De 
bibliotheek was zijn tweede thuis: hij ging er elke 
dag heen om de kranten te lezen.

Ten slotte was Jan ook gewaardeerde persmede-
werker (De Zeewacht, Het Nieuwsblad, Horeca 
Vlaanderen) met een zowel scherpe als schalkse 
pen.
Voor deze vele verdiensten viel Jan met zijn 
echtgenote Gerda op 30 juni 2012 in het 
gemeentehuis een meer dan verdiend officieel 
huldebetoon door het gemeentebestuur te beurt.

Gezin
Jan was vader van Kaatje, Veerle, Bart (†) en 
Leendert, grootvader van zeven kleinkinderen en 
overgrootvader van zes achterkleinkinderen.
De uitvaart van Jan Van Cauwenberge vond plaats 
op zaterdag 3 februari in de Sint-Pieterskerk in 
Koksijde-Dorp. Bij deze houdt het gemeentebestuur 
eraan zijn echtgenote Gerda en familie z’n 
oprechte blijken van deelneming bij Jans 
heengaan aan te bieden.

In de leeftijd van 85 jaar overleed op 29 januari de bekende Koksijdenaar Jan Van Cauwenberge, gehuwd 
met Gerda Vandewalle en sinds 1970 wonend in de Fazantenparklaan, dan de voorbije negen jaar in de 
Zeelaan. Beroepshalve was Jan leraar luchtverkeersleiding op de basis Koksijde. In zijn vrije tijd maakte hij 
zich vele jaren lang erg verdienstelijk voor het cultureel en sportief gemeenschapsleven in onze gemeente.

Wijlen cultuurpromotor Jan Van Cauwenberge



Omni-KUNSTkamp voor kinderen

Het omni-KUNSTkamp beslaat de zes domeinen van de kunsten: beeld, 
dans, drama, muziek, woord en media. Het programma mengt alle 
domeinen dooreen en zorgt zo voor interessante en pittige activiteiten. 
De deelnemertjes ontdekken op die wijze het abdijmuseum, beleven 
er het volledige parcours en geven er een eigentijdse twist aan.
Het kamp vindt plaats van dinsdag 10 tot vrijdag 13 april van 13 tot 
17 u. in het abdijmuseum. Inschrijven (20 euro per kind) via www.
westhoekacademie.be of www.tenduinen.be.

De gemeentelijke Westhoekacademie en het Abdijmuseum Ten 
Duinen organiseren in de paasvakantie een omni-KUNSTkamp 
voor kinderen (9-12 j.) die graag muzisch aan de slag gaan. Er is 
helemaal geen voorkennis vereist.

Atelier Schilderen II stelt tentoon
Van zaterdag 3 tot zondag 25 maart stelt het atelier Schilderkunst onder leiding 
van Matthieu Lobelle tentoon in kapel Ster Der Zee in Sint-Idesbald. De expositie 
brengt een overzicht van recente werken van alle cursisten uit het atelier: vanaf 
het eerste jaar hogere graad tot en met de specialisatiegraad.
Op diverse ondergronden (doek, karton, papier, paneel, enz.) kan de verf mager 
of pastueus aangebracht worden met penseel, kwast, spatel, vingers om kleur, 
lijn en vorm tot leven te brengen en het beeld een ziel te geven. Het experiment 
wordt hierbij niet geschuwd, zelfs de grenzen van het platte vlak kunnen 
overschreden worden.
Toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.in Kapel Ster Der 
Zee (Koninklijke Baan 266). Op vrijdag 23 maart is er om 19.30 u. finissage.

Het atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie o.l.v. Peter Depelchin 
komt voor het eerst sinds enkele jaren weer naar buiten met een 
tentoonstelling. 
Het belooft een boeiende, discipline-overstijgende bloemlezing te 
worden uit het werk van de studenten tekenkunst van de voorbije jaren.
De expo vindt plaats van 23 tot 31 maart en van 17 tot 27 april in het 
hoofdgebouw van de academie (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald). 
Iedereen is welkom op de opening met receptie op woensdag 28 
maart om 20 u.

Expo atelier Tekenkunst

Jumelage: Vijfstedentreffen
Zoals elk jaar nemen de jumelagegemeenten Oostduinkerke, Neustadt an der Orla, Wépion sur Meuse, La 
Charité sur Loire en Biedenkopf an der Lahn het tegen elkaar op in het Vijfstedentreffen voor de jeugd. 
Plaats van afspraak is deze keer Biedenkopf an der Lahn in Duitsland.
Van 4 tot 6 mei krijgen 12 jongeren (14-16 j.), de kans om leeftijdsgenoten uit andere landen te leren 
kennen. En dat allemaal gratis. Schrijf snel in bij monitrice Lisa De Pachter via jumelage.odk.jeugd@gmail.com.

Tekening Eddy Dekeyser, 2017.



Van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen
Op de stranden van Sint-Idesbald, Koksijde en Oostduinkerke loopt van 10 maart tot 30 november het 
uitzonderlijke kunstproject Getij-Dingen04, Kunst op Strandpalen van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald. Bij 
laagwater ontmoet de wandelaar er vijftien kunstwerken, bevestigd aan een meetpaal (of getijdenpaal) 
ergens op een zandbank of in het midden van een diepe plas.

Getij-Dingen was negen jaar geleden het artistieke 
geesteskind van kunstenares Ingrid Sinnaeve en 
is nu al aan zijn vierde editie toe. De organisatie 
is in handen van een werkgroep met daarbij 
kunstenaressen Ingrid Sinnaeve en Ann Devloo-
Delva, de dienst Cultuur en Erfgoed en afdeling 
Kust van de Vlaamse Overheid.

De zee herschept
De kunstwerken bevinden zich over een afstand 
van ca. 8 km tussen enerzijds paal 1 op de grens 
met Nieuwpoort-Bad en anderzijds paal 15 ter 
hoogte van het George Grardplein in Sint-Idesbald.
Strandwandelaars ervaren hoe de machtige zee 
van deze menselijke kunstwerken nieuwe getij-
“dingen” maakt, of hoe de zee ze transformeert 
of vernietigt. Het is fascinerend te beleven hoe de 
zee deze werken twee keer per etmaal overspoelt 
en blootgeeft. Hoe de kunstwerken er na enkele 
maanden zullen uitzien, weet niemand. Dat is 
het creatieve en tegelijk confronterende van dit 
merkwaardige initiatief: mens en natuur die samen 
kunstwerken re-creëren, her-scheppen…

Deelnemers
De deelnemende kunstenaars aan deze editie zijn 
Vanessa Aelbrecht, Willy Baeyens, Christiaan Billiet, 
Geert Defurne & Chris Hubrecht, Marc Galle, Mie 
Ghesquiere, Henk Korthuys, Marie Lechat, Patrick 
Lemineur, Myriam Selleslagh, Marc Van Thienen, 
Geert Vanderplancke, Marc Vanhecke, Leen Van 
Landeghem & de afdeling Vrije Grafiek van de 
Westhoek Academie Koksijde.
De gratis brochure met kaartje en getijdentabel is 
verkrijgbaar bij kantoren van de dienst Toerisme. 
De expo is dag en nacht open bij laag water. 
Het is wel aangeraden uw wandeling 2 uur voor 
het laagwatertijdstip te beginnen, zodat u niet 
onaangenaam verrast wordt door de opkomende 
vloed die de kellen vol water doet lopen… De 
brochure begint met bijgaand gedicht van Lutwine 
de Cocker, dat we hieronder graag afdrukken.

Getijdenpalen etaleren
berensterk kunstwerk
Kunstenaarspalen
Getijen verleidend
Glinsterend’
In algen mozaïek

Ondergedompeld
Drogend naakt
Ziltig spelend
In de wind
Met eb en vloed
Als ’n dartel kind

15 verhalen palen
Beresterk kunstwerk
Langs de vloedlijn
’n Kunstig festijn

Lutwine de Cocker



Family@TenDuinen
Terwijl (groot-)ouders een rondleiding volgen, is er tegelijk een 
boeiende activiteit voor hun (klein)kinderen.
• Woensdag 4 april, 14.30 u.- Word jij de slimste mens van 

het abdijmuseum? voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 j. 
Met een gids verkennen ze eerst het museum, en leren ze de 
belangrijkste zaken over de abdij en het even van de monniken. 
Na de rondleiding volgt een leuke quiz. De slimste mens van 
het abdijmuseum wint een mooie prijs. Duur 2 uur, max. 25 
deelnemers.

• Woensdag 11 april, 14.30 u. – Zandlopers voor kinderen van 6 tot 12 j. In het ruïneveld leert de gids de 
kinderen hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag en wat archeologie is door zelf enkele voorwerpen 
op te graven. In het museum verkleden de kinderen zich als monnik. Aan de hand van opdrachtjes komen 
ze te weten hoe de monniken de dag doorbrachten. Duur 2 uur, max 20 deelnemers. 

• Voor beide dagen geldt: inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Gratis voor inwoners 
van Koksijde.

In de huifkar naar natuur,
kunst en geschiedenis
Op vrijdag 6 april presenteert het museumteam het programma 
Traag is ook mooi: in de huifkar naar natuur, kunst en 
geschiedenis, met bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen en 
het Kunstencentrum Ten Bogaerde (KCtB) op één namiddag.
Start om 13.30 u. aan het onthaalgebouw van het abdijmuseum 
(Castel Fiertel, Kon. Prinslaan 2). Vertrek met de huifkar naar het 
KCtB. Onderweg vertelt de gids over de duinpolder-overgang 
(beschermd landschap) rond Ten Bogaerde. Op de voormalige 
abdijhoeve zelf o.m. een bezoek aan de George Grardzaal. Met de huifkar terug naar het abdijmuseum 
voor een bezoek aan de archeologische site. Afsluit met een drankje in de gasterie.
Prijs: 10 euro p.p. (gratis voor kinderen tot 12 j.), reservaties enkel via abdijmuseum@koksijde.be, 058 53 39 50.

Met de VR-bril naar de abdij van 1490
Met de teletijdmachine terug naar 1490 voor een bezoek aan 
de toenmalige Duinenabdij? Dat kan dankzij de Virtual Reality-
bril. Het lijkt alsof je echt doorheen de abdij uit die tijd wandelt. 
Laat je omverblazen door de architectuur van de kerk, of door de 
prachtig versierde handschriften waarin je zelfs kan bladeren. Alles 
werd zo accuraat mogelijk gereconstrueerd in een virtuele wereld. 
Vanaf 10 jaar. Doorlopend tijdens de openingsuren.
Info: www.tenduinen.be.

Gidsbeurten
Een gids leidt de bezoekers anderhalf uur rond in het museum en op de site. Thema: Leven in de 
middeleeuwse Duinenabdij. Volledig gratis voor inwoners. Anderen betalen het regulier tarief. Inschrijven 
is niet nodig. Op woensdag 4 en 11 april in het Nederlands, op donderdag 5 en 12 april in het Frans. Start 
telkens om 14.30 u.

Open Museumdag
Elke eerste zaterdag, in april dus op zaterdag 7, zijn de gemeentelijke musea (abdij- en visserijmuseum) 
gratis toegankelijk. Voor inwoners van Koksijde zijn deze musea overigens het hele jaar door gratis te 
bezoeken.

Abdijmuseum in de paasvakantie



• Dinsdag 3 april, 14.30 u., Artan et les peintres des pêcheurs, 
rondleiding (F) voor individuele bezoekers

• Vrijdag 6 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema 
IJslandvaart voor individuele bezoekers / workshop voor de 
kinderen Vis, visser, visserij (10-12 j.), 2 euro, inschrijven 058 51 24 68 
of onthaal@navigomuseum.be)

• Zaterdag 7 april, 14-18 u., openmuseumdag (gratis toegang voor 
iedereen, inwoners hebben altijd gratis toegang) / actie proper 
strandlopers, ideale gelegenheid om familie en vrienden die niet in 
Koksijde wonen naar het strand en het museum te leiden.

• Dinsdag 10 april, 14.30 u., Les peintures, rondleiding (F) voor individuele bezoekers
• Vrijdag 13 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema Het vissershuisje voor individuele 

bezoekers / workshop Visje, visje (voorleesmoment en knutselen) voor kinderen (3-6 j.), 2 euro, inschrijven 
058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be)

• Meer info op www.navigomuseum.be. Abonneer je op de nieuwsbrief

Paasvakantie in Navigo

Yoga in het museum
Het NAVIGO-museum biedt in zijn aquariumruimte voor de eerste 
keer een reeks Yin Yoga. In deze yogavorm worden liggende en 
zittende houdingen wat langer aangehouden. Breng lichaam en 
geest tot rust in het gezelschap van de noordzeevissen.
Op zondag 4, 11,18 en 25 maart, telkens van 14.30 tot 15.30 u. Voorzie 
zelf yogamatje, kussentje deken en eventueel yogablokjes. Prijs 7 
euro, inschrijven via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.

’s Morgens werd ca. 75 km gefietst om dan ’s namiddags de projecten van de Koksijdse 
vierdepijlerorganisatie SOS Casamance Vlaanderen te bezoeken. Het werd een lange aaneenschakeling 
van hoogtepunten.
In Bandial maakten ze de plechtige ingebruikneming van een nieuwgebouwde materniteit annex 
gezondheidspost mee. Uit dankbaarheid werden alle leden van het team door de burgemeester van 
hoofdgemeente Enampore ter plekke als ereburgers van het dorp aangesteld. Ook enkele fietsen vonden 
in de lagere school van hetzelfde dorp hun 
eindbestemming. Ze werden geschonken aan 
leerlingen die het verst van de school wonen en 
die soms tot 30 km per dag over rode zandpistes 
dienen te stappen.
Een ander pakkend moment was de ingebruik-
stelling van een waterproject voor de lagere 
school van Sinedone. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de school, vloeide er voor de 
428 leerlingen proper en drinkbaar water uit 
de kraan. Dat water zal er ook dienstig zijn voor 
bevloeiing van de moestuinen. Verder kregen de 
leerlingen er ook laptops, schoolgerief en sport-
uitrustingen.
Nog andere schenkingen betroffen medisch 
materiaal en babykleding aan de materniteit 
van Baïla en een aspiratietoestel aan het grote 
Hôpital de la Paix in Ziguinchor.

Vijf leden van Coxy Cycling, aangevuld met drie begeleiders (allen inwoners van Koksijde), maakten van 
12 tot 26 januari een fiets-beleefreis. Vanuit Gambia doorkruisten ze over 500 km West-Afrikaanse wegen de 
regio Casamance in Zuid-Senegal.

Koksijdse fietsers bezoeken
hulpprojecten in Casamance

Vijf fietsers van Coxy Cycling en hun drie begeleiders die in 
Casamance (Senegal) de Koksijdse projecten in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking bezochten. V.l.n.r. Edgard 
Samyn (Odk), Daniel Warlop (K), Jean-Pierre Dolfen (Odk), 
Cyriel Caudron (Odk), Monique Depoortere (Odk), Jirky Legein 
(Odk), Luc Vandenbussche (K) en Geert Delanghe (Odk).



Het Rode Kruis afdeling Koksijde plant volgende bloedinzamelingen in 
maart.
• Koksijde-Dorp: donderdag 1 maart, 17-20 u., ’t Oud Schooltje
• Oostduinkerke: woensdag 7 maart, 17-19.30 u., Parochiezaal 

(Vrijheidstraat 6a)
• Sint-Idesbald: woensdag 14 maart, 17-19.30 u., Kerkepannezaal 

(Strandlaan 128)
Elke volwassene heeft 4 à 6 liter bloed. Daarvan kan je rustig 10% (of 
zo’n 450 ml) missen. Je mag dus vier keer per jaar bloed geven. Met 
één bloedgift kan je tot drie patiënten helpen. Bovendien wordt je bloed ook getest en krijg je een drankje.
Opgelet: het afnamepunt in Oostduinkerke is deze keer de Parochiezaal doordat er werken in de zaal Witte 
Burg aan de gang zijn.
Info: bloed@koksijde.rodekruis.be of 0473 87 70 11.

Els Janssoone heeft heel wat ervaring op het vlak van ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers/
familieleden van personen met dementie. Ze biedt een antwoord 
op vragen zoals:
- Wat is dementie precies?
- Welke vormen van dementie bestaan er?
- Hoe gepast reageren op het gedrag van een persoon met 

dementie?
Ze zal ook heel wat tips voor de mantelzorger aanreiken.
Na de uiteenzetting gratis koffie voor alle aanwezigen. Inschrijven 
via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Bloedinzamelingen in maart

Dementiezorg: vragen en tips
Op uitnodiging van het Mantelzorgcafé De Luisterschelp komt Els Janssoone spreken over dementie op 
maandag 5 maart van 14 tot 16 u. in zaal De Brug van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, Koksijde-Bad).

In Trefpunt op Focus: 
Dorpskernvernieuwingen
Benieuwd naar de toekomstplannen van de dorpskernen in Oostduinkerke en 
Koksijde? Trefpunt zet alles op een rijtje en overloopt de eerste denkpistes die al 
op tafel liggen. Neem in primeur ook een kijkje in het gloednieuwe gebouw van 
Politiezone Westkust. De reportage gaat op antenne op woensdag 21 maart na het nieuws van 18 u. 
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Koffienamiddagen voor senioren
Omdat de vorige koffienamiddagen zo gezellig waren, gaat het Sociaal Huis er ook in 2018 mee door. 
Nog meer ligt nadruk op het leren kennen van buren. Daarom proberen de deelnemers eens 
naast een onbekende buur te zitten, die op het einde van de namiddag misschien wel een 
goede kennis wordt.
Wie komt krijgt ook de kans om een talent naar voor te brengen of om iets te vertellen 
dat de andere aanwezigen kan interesseren. Bel gerust met Katrien Debruyne als je 
dit wilt doen.
* Koksijde-Bad: vrijdag 2 maart in de Willem Elsschotzaal (boven de bibliotheek)
* Sint-Idesbald: vrijdag 23 maart  in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239 naast de kerk)
* Koksijde-Dorp: vrijdag 30 maart in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20)
Telkens van 14 tot 16 u., toegang 2 euro
Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.



Voorzitter Hedwig Vermeiren 
van Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen (SOW):

“SOW staat open voor iedereen!”

Onze 

VERENIGINGEN 

in de kijker

- 16 -

T-d: “Wat valt er te vertellen over de geschiedenis 
van SOW?”
Hedwig Vermeiren: “De Seniorengroep Oostduinkerke-
Wulpen werd gesticht in 1959. Dit betekent dat het 
werkjaar 2019 een heel feestelijk jaar wordt voor de 
viering van het 60-jarig bestaan. Uiteraard zullen we 
die verjaardag met de nodige luister omkaderen. In 
2014 mochten we ook de titel koninklijk aan de naam 
van onze vereniging toevoegen.”

T-d: “Wat is het doel van jullie vereniging?”
Hedwig: “Wij proberen onze senioren een 
aangename vrijetijdsbesteding te bezorgen. SOW is 
op zich een feitelijke vereniging die aan geen enkele 
levensbeschouwelijke organisatie gebonden is. SOW 
staat open voor iedereen. Onder onze vergrijsde 
bevolking is het belangrijk dat het sociaal contact 
blijft bestaan. In die zin vormen wij een vereniging 
voor zowel actieve als minder actieve senioren. Met 
actieve leden bedoelen we mensen die sportief zijn, 
petanque spelen, fietsen en kaarten. Voor de mensen 
die wat minder actief zijn, organiseren we de jaarlijkse 
quiznamiddag van de voorzitter, daguitstappen 
en feestjes zoals carnavalfeest, paasfeest, BBQ, 
seniorenfeest en kerstfeest. Dankzij deze variatie komt 
elk lid komt aan zijn trekken.”

T-d: “Geef de lezers eens een greep uit het reguliere 
programma.”
Hedwig: “Elke maandag is er in de Bolledroom 
petanque en ook kaarting, manillen van september 
tot en met april, van 14 tot 17.30 u. Van april tot 
en met augustus gaan we elke dinsdag fietsen. 
De laatste donderdag van de maand is er ook 
een volledige daguitstap met de fiets. De jaarlijkse 
quiznamiddag voor duo’s vindt plaats in januari, enkel 
voor leden. Diezelfde maand is er ook de jaarlijkse 
koffiekaarting, open voor iedereen. Andere belangrijke 
activiteiten zijn het carnavalfeest met optreden, het 
paasfeest met warme maaltijd en muzikaal optreden, 
daguitstap in juni, barbecue in juli, seniorenfeest in 
oktober, kerstfeest in december. Alle leden krijgen 
ook altijd een brief die herinnert aan de komende 
bijeenkomsten.”

T-d: “Hoeveel leden telt SOW en hoe zit het met de 
lidmaatschapsbijdrage?”
Hedwig: “SOW telt momenteel meer dan 

250 leden. Het jaarlijkse lidgeld vatten we zo 
samen: de sportievelingen betalen 15 euro 
lidmaatschapsbijdrage en 15 euro verzekering. Een 
totaal dus van 30 euro. Maar daarvan wordt een deel 
door de mutualiteit terugbetaald. De niet-actieve 
leden betalen 15 euro.”

T-d: “Heeft de voorzitter nog een droom?”
Hedwig: “Wij kijken allemaal uit naar volgend 
jaar 2019, ons 60-jarig bestaan. Een feestelijk jaar 
gaan we er zeker van maken. Maar wat mij vooral 
bezighoudt is dat wij oudere mensen verliezen 
door ziekte of overlijden en dat er jongere senioren 
moeten bijkomen. Daarom wil ik de lezers verzekeren 
dat ze geen drempelvrees mogen hebben om ons 
te vervoegen, om die stap te zetten. Ons bestuur 
verwelkomt iedereen met open armen, en eens de 
stap gezet, is er niemand die het zich beklaagt. Neem 
daarom contact op met mezelf, of met ondervoorzitter 
Eric Rotsaert of met secretaris-penningmeester Johny 
Vanheste. Ik hou eraan nieuwe leden al vooraf 
hartelijk te danken voor hun vertrouwen.”

SOW-voorzitter Hedwig Vermeiren: “Onder onze vergrijsde 
bevolking is het belangrijk dat het sociaal contact blijft 
bestaan.”

Onder de vele seniorenverenigingen die onze gemeente telt, is SOW zeker niet de minste. SOW heeft twee 
betekenissen: Samen Ouder Worden enerzijds, én Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen anderzijds. SOW 
kan zijn vele leden het hele jaar door een waaier van activiteiten aanbieden, zowel sportieve die enige 
beweging vergen, als zittende activiteiten voor wie het wat rustiger aan wil doen. Voorzitter Hedwig Vermeiren 
schetst aan de hand van onze vragen een portretje van SOW.

Contact:
 Hedwig Vermeiren, Leopold II-laan 130 (gv 02) in Oostduinkerke, 0475 37 67 18
- Eric Rotsaert, Leopold II-laan 240/B102 in Oostduinkerke, 058 52 31 48
- Johny Vanheste, Wandelhofstraat 26 in Koksijde, 058 52 15 12



Voor mantelzorgers en hulpvragers:

Ontbijt en zitgymnastiek

-  8.30-10 u., genieten van een heerlijk en gezond ontbijt voor 
mantelzorgers en de persoon voor wie ze zorgen, een moment 
voor een gezellige babbel en een luisterend oor.

- 10-10.45 u., zitgymnastiek, bewegingsoefeningen op maat van 
de mantelzorger en zijn hulpbehoevende, op een stoel of in de 
rolwagen op een rustig tempo het lichaam bewegen op het 
ritme van muziek.

-  Prijs 5 euro/pp, inschrijven via katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Infomoment van de seniorenadviesraad

Lezing vernieuwde erfeniswet
De seniorenadviesraad (SAR) organiseert op donderdag 29 maart om 
10.30 u. in c.c. CasinoKoksijde een infovergadering over de vernieuwde 
erfeniswetgeving die op 1 september 2018 in werking treedt. De 
notarissen Peter De Baets en Liselotte De Kock zullen daarover duidelijke 
info verstrekken. Na hun uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet 
persoonlijke) vraagstelling.

Het mantelzorgcafé De Luisterschelp nodigt mantelzorgers en hun zorgvrager uit voor een ontspannende 
voormiddag bij de buren van het Veurnse mantelzorgcafé De Luisterbloem op vrijdag 16 maart in het 
dienstencentrum De Zonnebloem (Zuidstraat 67). Dit is een initiatief in het kader van de Week van de Zorg.

Dansnamiddag voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert op vrijdag 16 maart 
om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde een dansnamiddag 
voor senioren met muzikant-zanger Glenn Degeselle uit 
Oostduinkerke. Hij speelt live muziek en zingt gekende 
deuntjes. Een seniorendansvereniging opent de dans 
met een korte demonstratie. Daarna gaan allen op de 
dansvloer uit de bol.
Toegang 5 euro in vvk, 7 euro add. Kaarten in vvk: 
Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34), Toerismebureau 
Koksijde (Zeelaan 303) en bij de leden van de 
seniorenadviesraad.
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 
058 53 43 42

Bent u eigenaar van uw woning? Hebt u een mooi spaarpotje opgebouwd? Dan hebt u zich zeker al eens 
afgevraagd wat er met uw vermogen gebeurt als u overlijdt. Hoe kan u uw hebben en houden overdragen? 
Als u weet wat u precies moet doen als een naaste overlijdt, kan dat helpen om het heengaan van een 
geliefde beter te verwerken.
Als u niets doet, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u uw erfenis liever zelf regelen? Dan 
bestaan er tal van manieren om aan successieplanning te doen: u kan uw huwelijkscontract en uw 
levensverzekeringsovereenkomst checken, een testament opstellen, een schenking doen, enz.
Na de uitleg, 12.15 u., biedt de SAR een aperitief aan. Toegang 2 euro (apero in).
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42.

Muzikant-zanger Glenn Degeselle in actie



Op vrijdag 2 februari werd in de Kerkepannezaal op een gezellige kaasavond met muziek het startschot 
gegeven van de vijfde editie van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke: een lustrum! Met méér dan honderd 
inschrijvingen was het Levensloop-comité zeer tevreden met de opkomst. Het kaasfestijn werd bovendien 
voorafgegaan door enkele boeiende sprekers.

Levensloop Koksijde-Oostduinkerke:
sfeervolle start van lustrumeditie

Annemie Van Avermaet, vertegenwoor-
digster van de Stichting tegen Kanker 
verduidelijkte vooreerst wat er effectief 
gedaan wordt met de verzamelde 
bedragen, waarna dr. Vibeke Kruse, 
oncoloog en klinisch farmacoloog in UZ 
Gent, het had over immunotherapie.
Vervolgens bracht teamkapitein én 
vechter Chris Tahon een boeiende 
getuigenis over haar motivatie. In de 
context van Levensloop is een vechter 
iemand die ofwel de strijd tegen kanker 
heeft gewonnen of nog steeds aan-
gaat. Ten slotte lichtte dr. Frederiek 
D'Hondt, uro-oncoloog en assistent in 
robotheelkunde, toe hoe kanker al dan 
niet een behandelbare ziekte is, wordt 
of kan zijn.
Voorzitter Christel Vervenne sloot af 
met een bedanking voor haar comité 
en haar overtuiging dat Levensloop 
Koksijde 2018 een geslaagde vijfde 
editie wordt.

Hoop
De goedgevulde bar, het heerlijke 
kaasfestijn en het optreden van Johnny 
and the Sparks brachten daarna heel 
wat sfeer en hoop in de zaal. Er was 
ook een infostand waar de aanwezigen 
konden vernemen hoe ze een team 
moeten vormen, hoe ze een gift kunnen 
doen, hoe ze Levensloop Koksijde 
kunnen sponsoren, wat een vechter kan 
verwachten, hoe de kaarsenceremonie 
georganiseerd wordt, enz.
Annemie Van Avermaet: "We hebben 
er het volste vertrouwen in dat zowel de 
kick-off als het weekend zelf een succes 
zullen zijn. Christel Vervenne is de voor- 
zitter met de meeste anciënniteit in 
Vlaanderen en dat waarderen we van- 
uit de Stichting. Haar inzet voor Levens- 
loop is enorm, en mede dankzij het  
enthousiasme van het organisatie-
comité zal Koksijde ook dit jaar op de Levensloopkaart gezet worden.”

Comité
De comitéleden zijn: Annemie Van Avermaet, Bernard Pottier, Christel Vervenne, Daisy Larmuseau, Fioranna 
Truwant, Frederique Louis, Gaston Vanlaeren, Heidi De Maet, Iban Bogaert, Marc Vanhove, Nancy Deprez, 
Nathalie Seynhaeve, Nicole Vanacker, René Decorte, Renzo Truwant, Rik Riekaert, Stefaan Deprez en Therese 
Lapouter. Wie er nog wenst bij te zijn, meldt zich aan via koksijde@levensloop.be.
Info: Christel Vervenne, 0476 24 82 13, koksijde@levensloop.be

Het team dat de vijfde Levensloop Koksijde-Oostduinkerke (26 en 27 mei) 
klaarstoomt. (© EDK) 

V.l.n.r. Ann Bosschaert (assistente van dr. Kruse), Chris Tahon (teamkapitein 
en vechter), dr. Frederiek D'Hondt (uro-oncoloog), dr. Vibeke Kruse 
(oncoloog), Annemie Van Avermaet (Stichting tegen Kanker) en Christel 
Vervenne (voorzitter Levensloop Koksijde-Oostduinkerke). (© EDK)



De politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas gaan in de toekomst nauwer samenwerken op velerlei 
vlak. Daartoe ondertekenden de betrokken bestuurders en de korpschefs op vrijdag 2 februari in ons 
gemeentehuis een protocol. Dat gebeurde in aanwezigheid van gouverneur Carl Decaluwé en procureur 
Jean-Marie Cool van West-Vlaanderen.

Project WVL4: vier West-Vlaamse 
politiezones gaan samenwerken

De samenwerkende zones omvatten 
13 gemeenten:
-  PZ Westkust: De Panne, Koksijde en 

Nieuwpoort (voorzitter-burgemeester 
Marc Vanden Bussche, korpschef 
Nicholas Paelinck)

-  PZ Polder: Diksmuide, Koekelare, 
Houthulst, Kortemark (voorzitter-
burgemeester Lies Laridon, korpschef 
Johan Geeraert)

-  PZ RIHO: Roeselare, Izegem, 
Hooglede (voorzitter-burgemeester 
Kris Declercq, korpschef Curd 
Neyrinck)

-  PZ Vlas: Kortrijk, Lendelede, Kuurne 
(voorzitter-burgemeester Vincent 
Van Quickenborne, korpschef Filip 
Devriendt)

Samen vertegenwoordigen ze 286.111 
inwoners op een oppervlakte van 624 
km², tellen ze 868 personeelsleden, en 
beschikken ze over een budget van 
89,08 miljoen euro. Op de kaart ziet het geografisch 
beeld van het projectgebied eruit als een boog van 
noordwest (Westkust) tot zuid (Vlas).

Bestaande samenwerking basis
De overeenkomst bepaalt dat de vier zones op tal 
van domeinen zullen samenwerken. De belangrijkste 
doelstelling is de optimalisatie van de inzet qua 
personeel en middelen voor het invullen van een 
aantal disciplines.
De basis voor dit uniek verbond is een reeks 
bestaande afspraken tussen de respectievelijke zones 
op het vlak van o.a. intern toezicht, snelheidscontroles 
en interne preventie. De eerste samenwerking dateert 
al uit de periode 2004-2005 (tussen de PZ Westkust en 
de PZ RIHO). De korpschefs waren op deze manier al 
met elkaar verbonden en de bestaande afspraken 
bleken succesvol.
“Met de expertise en middelen waar we samen over 
beschikken kunnen we beslist nog betere resultaten 
neerzetten, we mikken op een win-win", aldus onze 
zonechef Nico Paelinck. “We zien dat samenwerken 
onze slagkracht verhoogt en tot resultaten leidt. 
Denk maar aan de recente ondersteuning met 
mobiele ANPR-camera’s, de gemeenschappelijke 
gerechtelijke acties, de onderlinge bijstand tijdens 
verkeerscontroles.”

De toekomst
De zones gaan overkoepelend werken op o.m. 
volgende vlakken.
• Een informatieveiligheidsconsulent/data protection 

officer (ziet toe op de eerlijke en wettelijke 
verwerking van gegevens op een onafhankelijke 
manier, ook betrokken bij het privacybeleid en het 
veiligheidsplan).

• Intern toezicht en integrale kwaliteitszorg.
• Interne zorg (welzijn van de medewerkers, 

individuele hulpverlening en opvang na ingrijpende 
gebeurtenissen).

• Interne Dienst Preventie en Bescherming op het 
Werk en Welzijn.

• ICT.
• LCCU (Lokale Computer Crime Unit).
• Gebruik van materiaal (voertuigen, flitstoestellen, …).
• Diverse operationele inzet.

Door de samenwerking zal de politie nog meer 
kunnen inzetten op snelheid, technologie en innovatie 
bij de aanpak van nieuwe criminaliteitsfenomenen 
(bv. internationale misdaad, mensensmokkel, 
immigratiestromen, terrorisme, internetcriminaliteit). 
De samenwerking focust ook op administratieve 
vereenvoudiging van de vier korpsen.
Mogelijke uitbreiding van de samenwerking met 
andere politiezones wordt niet uitgesloten. De vier 
betrokken zones willen evenwel eerst minstens een 
jaar proefdraaien vooraleer met nog andere partners 
in zee te gaan.

V.l.n.r. korpschefs Johan Geeraert (Polder), Nico Paelinck (Westkust), 
Curd Neyrinck (RIHO), Filip Devriendt (Vlas), met hun voorzitters Vincent 
Vanquickenborne, Marc Vanden Bussche, Kris Declercq en waarnemend 
voorzitter Polder Toon Vancoillie (vervanger Lies Laridon van zone Polder).



Op donderdag 8 februari vond in het clubhuis van Koksijde Hof ter Hille de infovergadering plaats over 
de toekomst van de zone tussen de Dorpsstraat en het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. Bestuurders 
en deskundigen van gemeente en studiebureau lichtten er de ideeën en de eerste ontwerpen van de 
plannen toe. Die zijn gebundeld in een startnota als aanloop voor de opmaak van een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Veel mogelijkheden
Centraal in het plan staat een verruiming van het 
openbaar domein van de Dorpsstraat. Door de 
creatie van een lineair park, een dorpspromenade, 
kan het openbaar domein kwalitatief ingericht 
worden als een groene ruimte waarin bijvoorbeeld 
ook parkeervoorzieningen, een wandelpad enz. 
een plaats krijgen. De huidige rijweg kan ook 
veiliger aangelegd worden met bredere voetpaden 
en veilige fietspaden.
Dit project biedt anderzijds ook opportuniteiten om  
een sterkere relatie tot stand te brengen tussen het  
dorpsgebeuren en het sportpark Hazebeek. Dit kan 
door de realisatie van alleenstaande gebouwen 
met een compactere footprint, die opschuiven 
richting sportpark, en waartussen inkijk en wandel-
doorsteken een mogelijkheid vormen.

Infozuilen
Nog tot 8 april liggen de documenten ter inzage  
in het gemeentehuis (dienst Stedenbouw, 2de  
verdieping). De stukken zijn ook raadpleegbaar via 
www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp.
Langs de Dorpsstraat zelf, ter hoogte van de 
groenzone aan de BKO, zullen er tijdens deze 

periode infozuilen gezet worden met meer duiding 
over het voorstel van de plannen.

Vraagnamiddag
Op woensdag 7 maart kunnen belangstellenden 
van 14 tot 18 u. terecht in het gemeentehuis voor 
vragen. De leden van het ontwerpteam en de 
dienst Stedenbouw zullen er aanwezig zijn. Om 
16.30 u. worden de plannen ook nog eens kort 
toegelicht.

Eigen inbreng
Alle suggesties, opmerkingen, ideeën omtrent de 
plannen kunnen nog tijdens deze periode aan het 
gemeentebestuur bezorgd worden, als volgt:
- invullen op het inspraakformulier en afgeven bij 
de dienst Stedenbouw
- opsturen aan College van burgemeester en 
schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde
- mailen aan stedenbouw@koksijde.be

Info: dienst Stedenbouw, gemeentehuis, 
058 53 34 38, stedenbouw@koksijde.be

Dorpspromenade in Oostduinkerke

Een 3d-beeld van de betrokken zone in de Dorpsstraat-oost in Oostduinkerke: de linkerzijde zal in de komende jaren 
evolueren naar een brede, langwerpige strook die inmiddels al de naam Dorpspromenade kreeg. Rechts in het midden 
ligt de gemeenteschool en nog hoger het erfgoedhuis op het kruispunt met de Leopold II-laan.



Cultuur- en natuur in Suriname (gratis) - 
Woensdag 7 maart (19 u.). Suriname door de 
ogen van Julie Rysman (rugzakverhaal), Marc 
Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en Eline 
Vermote (biologe). Suriname is het land van 
rotshanen en boomkippen, van tropische vogels 
en zeeschildpadden. Org. Duinenhuis i.s.m. de 
dienst Intern. Samenwerking. Inschr. 058 52 48 17, 
duinenhuis@koksijde.be.

Wandeling Hannecartbos – Zondag 11 maart 
(10.30 u.). Natuurgids Johan Depotter gidst je 
door het Hannecartbos op zoek naar fauna en 
flora. Reigers en andere vogels spotten, breng een 
verrekijker mee. Gratis deelname, honden niet 
toegelaten. Start aan het infobord Hannecartbos 
Noordzeedreef.

Elke tuin z’n kip - Woensdag 14 maart (19-21 u.). 
Kippen verwerken een deel van je groente-, tuin- 
en keukenafval en leggen lekkere verse eitjes. 
Gezond kippen houden leer je in één les van 
kenner Sebastiaan Hanoulle. Bijdrage 4 euro. 
Inschr. oostende@vormingplus.be, 059 50 39 52 of 
erika.blomme14@scarlet.be (Velt Westkust).

Vleermuizen – Donderdag 15 maart (19 u.). 
Coördinator Kristof Goemaere van Natuurpunt De 
Bron houdt over deze vliegende zoogdieren een 
voordracht vol passie. Vooraf inschrijven. Gratis 
toegang. Org. i.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil.

Sterrenkijkmoment - Vrijdag 16 maart (20 u.). 
De sterrenwacht op het dak van het Duinenhuis is 
bij helder weer elke derde vrijdag van de maand 
open, dus op vrijdag 16 maart van 20 tot 22 u. 
Tuur door de telescoop Celestron C11 en maak 
kennis met de sterren. De sterrenjutters geven uitleg. 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 
www.desterrenjutters.be.

Minimoestuin zoekt groene vingers – Zaterdag 
24 maart (9-12 u.). 
Workshop voor 
kinderen (6-12 j.). 
Timmer zelf je bakje, 
vul op met aarde, 
plantjes en wat 
zaadjes en smul later 
van je zelfgekweekte 
groentjes. Prijs 10 euro 
per mini-moestuin. 
Inschr. (max. 15 p.) en info duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17, org. i.s.m. De Groene Hemel.

Earth Hour 2018 – Zaterdag 24 maart (20 
u.). Avondwandeling en sterren kijken in de 
Schipgatduinen met natuurgids Luc David. 
Daarna sterren bekijken op het dakterras van het 
Duinenhuis en genieten van een tas verse soep. 
Prijs 3 euro (incl. attentie + soep). Inschrijven tot 20 
maart via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

Badproduct – Dinsdag 27 maart (19 u.). Maar je 
eigen badproduct en een luchtige, opgeklopte 
sheabotercrème met natuurlijke en ecologisch 
verantwoorde ingrediënten: klei, mineralen en 
plantaardige oliën. Prijs 12 euro (ingrediënten in). 
Inschrijven vóór 22 maart via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17 (max. 15 p.) 

Great American Eclips – Vrijdag 6 april (19.30 
u.). Voordracht 13 reizen, 13 eclipsen door 
amateurastronoom en astrofotograaf Geert 
Vandenbulcke. Kom ook alles te weten over de 
totale zonsverduistering Great American Eclips 
van 21 aug. 2017. Toegang 4 euro voor leden 
Sterrenjutters, inwoners en gidsen Duinenhuis 5 euro 
niet-leden. Inschr. duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17.

Bijenhotelletjes – Zaterdag 7 april (9-12 u.). Voor 
kinderen (8-12 j.). Zonder bijen geen fruit en 
groenten. Leer over het nut van solitaire bijen en 
hoe je ze kan helpen. Een bijenhotelletje maken 
om in de tuin op te hangen. Prijs 10 euro (bijenhotel 
incl.). Inschr. (max. 20 p.) en info: duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17. Org. i.s.m. De Groene 
Hemel.

Activiteiten in het Duinenhuis



De blauwe pmd-zakken worden vanaf dit jaar door een nieuwe private 
partner ingezameld. De nieuwe ophalers zijn nog niet helemaal vertrouwd 
met alle hoekjes en kantjes van onze gemeente. PMD dat jarenlang op 
een gekende stek werd aangeboden, werd de voorbije weken daarom 
niet altijd meegenomen.

Earth Hour (het Uur der Aarde) vindt elk jaar plaats in het 
weekend van 20.30 tot 21.30 u. als de zomertijd ingaat. Earth 
Hour vraagt om alle elektrische apparaten en verlichting bij 
huishoudens en bedrijven één uur lang te doven en even na 
te denken over ons energieverbruik en het effect ervan op de 
klimaatverandering.
Ook de gemeente dooft dit weekend (24 maart) de 
klemtoonverlichting en een – weliswaar beperkt – deel van de 
openbare verlichting. Wist je overigens dat al een flink deel van 
de openbare verlichting elke nacht gedimd wordt?

Op zaterdag 10 maart is er in Oostduinkerke weer de jaarlijkse Grote Prijs 
Restaurant Venise – Ereprijs Auto’s Robert Legein voor dames elite open 1.15. De 
rensters krijgen 13 ronden van 7,4 km of 96 km voor de wielen geschoven. Start 
om 15 u. in de Vrijheidsstraat.
Omloop: Vrijheidsstraat, Leopold II-laan, Guldenzandstraat, Doornpannestraat, 
Gaupinlaan, Theresialaan, Leopold II laan, Dahlialaan, Nieuwe Ydelaan, 
Galjoenweg, Emile Verhaerenlaan, Alice Nahonquare, Polderstraat, Vrijheidsstraat.
De deelname van meerdere kampioenen is verzekerd. Inschrijving en uitbetaling 
in herberg Visserswelzijn, Leopold II-laan 26. Org. VVV Koksijde m.m.v. De 
Oostduinkerkse Kustsprinters, de handelaars, het gemeentebestuur, de politie en 
het Vlaams Kruis.
Info: Chris Van Leeuwen, 058 59 38 44.

De nieuwe ophaler excuseert zich voor dit ongemak 
en vraagt iedereen om tijdens de opstartfase wat 
begrip op te brengen. Intussen werkt het bedrijf 
hard om zijn nieuwe traject doorheen Koksijde in te 
studeren.
De nieuwe ophaler zet op de ophaaldag vanaf 6 u. 
bovendien verschillende ploegen tegelijk aan het 
werk. Die ploegen volgen ook een ander traject dan 
de vorige ophaler. Een aantal straten wordt daardoor 
sneller en vroeger dan voorheen bediend. Dat is 
dus even wennen. Bied je pmd daarom steeds tijdig 
aan. Ben je niet helemaal zeker wanneer jouw straat 
bediend wordt, zet dan je PMD-zak zeker tijdig buiten 
en volg het reglement.

Juiste tijdstip
Zet je afval op het juiste tijdstip voor je gevel. De 
dienst Mil&Do kan het niet genoeg herhalen. Naast 
de ophaaldagen, moet je ook de tijdstippen waarop 
je je afval kan aanbieden, opvolgen. Want ‘vergeten’ 
huisvuil ontsiert een hele buurt. Je vindt die tijdstippen 
onderaan op je afvalkalender of op www.koksijde.be/
afvalophaling-aan-huis. Hoe dan ook hier nog eens de 
juiste tijdstippen op een rijtje:

- Huishoudelijk 
restafval: plaats 
je gemeentelijke 
restafvalzak of 
container voor 
eigen gevel op 
de dag van de 
ophaling tussen 6 
en 8 u.
- Gft (groente-, fruit- en tuinafval): plaats je gft-
container voor eigen gevel op de dag van de 
ophaling tussen 6 en 8 u.
- Papier en karton: plaats je papier en karton voor 
eigen gevel de avond vóór de ophaling na 21 u.
- PMD: plaats je PMD-zak voor eigen gevel de avond 
vóór de ophaling na 21 u.

Toch eens te laat? Haal je afval dan opnieuw binnen 
en bied het de volgende ophaling aan. PMD, en 
papier en karton kan je bovendien altijd gratis naar 
het Milieupark brengen.
De dienst Mil&DO blijft de organisatie in elk geval van 
nabij opvolgen en heeft er het volste vertrouwen in dat 
de uitvoering op korte termijn helemaal in orde komt.

Pmd niet opgehaald?

Earth Hour

Wielerwedstrijd Dames elite-open



Geen sport tekort - In onze gemeente kan je enorm veel sporten beoefenen. 
Een opsomming van a tot z: aikido, atletiek, autosport, aquagym, badminton, 
basketbal, biljart, bolderen, boksen, bowling, budokai-do, conditiegymnastiek, 
curling, dansen, duiken, fietsen, fitness, golf, handcycling, judo, karate, krachtbal, 
minigolf, minivoetbal, motorsport, mountainbike, netbal, padel, paardensport, 
petanque, schermen, tafeltennis, tafelvoetbal, tai-chi, tennis, voetbal, volleybal, 
wandelen, waterballet, watersporten, wielrennen, yoga, zaalvoetbal, zwemmen, enz.
Brochure - Tal van Koksijdse sportclubs én de sportdienst verwelkomen jong en 
oud met plezier. Kijk eens welke sport je aanspreekt in de brochure Sportaanbod 
2017-2018, online beschikbaar of te verkrijgen bij de sportdienst of dienst Toerisme.
Sport overdag - Je kan bovendien zonder voorinschrijving deelnemen aan Sport 
overdag van de sportdienst zoals aan Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton 
of tafeltennis.
Shape of dance work-out - Vanaf 15 maart kan je weer inschrijven voor de avondlessen shape of dance 
work-out (volgende reeks start na de paasvakantie) via sportdienst@koksijde.be.
Sportdag 50+ - Ben je 50-, 60-, 70- of 80-plus? Noteer dan nu al de 
sportdag voor 50+ op donderdag 17 mei in Oostduinkerke.
Sportinfo - Brochure met alle sportinfo op www.koksijde.be/
sportaanbod.

Niet alleen de technische gedeeltes zijn voor de doordouwers 
van Singlespeed cyclocross een must. Ook het ludieke aspect 
is van groot belang, want de deelnemers zijn vaak grappig 
gekostumeerd. Opvallend is ook dat alle deelnemers verplicht 
moeten rijden op een fiets zonder versnellingen, met dus maar 
één tandwiel voor en één achter. Werkelijk een echt epische 
Flanders Cross Party… Er zijn 4 reeksen van 45 minuten, zowel 
voor dames, heren als kinderen. De eerste reeks start om 10 u., 
finale rond 17 u. Naast de titel van Europees kampioen zijn er 
ook andere prijzen te winnen, o.a. voor beste kostuum.
De organisatie is in handen van Les FlamandSS die 150 
deelnemers uit 14 landen verwacht. Jongeren (12-16 j.) die 
willen meefietsen kunnen nog inschrijven. Gratis toegang 
voor toeschouwers, zoete en hartige eet-en dranktentjes, en 
beschutting tegen storm en regen.
Contact: www.lesflamandss.wordpress.com, Kenny Knockaert, 
0496 93 58 34.

Doortocht van de 1ste Dwars door West-Vlaanderen (vroeger de 
Omloop der Vlaamse Ardennen) op zondag 4 maart omstreeks 
12.15 u. aan de Kinderlaan.  Info: www.ddwvl.be

• Commentaar, zie bl. 5
• Koersdorp, zie bl. 6

De enige, echte Kust trail van 
België, op zaterdag 10 maart. Er 
wordt gelopen over verschillende 
afstanden, grotendeels off road met 
stukken in bos, duinen en op het 
strand. Info: www.sportevents.eu.

Sportaanbod in onze gemeente

EK Singlespeed cyclocross sscxec 2018

Doortocht Dwars door West-Vlaanderen

Driedaagse Brugge - De Panne

4e North C Trail

Op zaterdag 3 maart vindt vanaf 10 u. op het domein Noordduinen (Helvetiastraat 47) de 5de editie 
plaats van het Europees Kampioenschap Single Speed 
Cyclocross. Zoals het Belgisch Kampioenschap Cyclocross op 
14 januari wordt dit weer een heldhaftige strijd in het Koksijdse 
zand. Dit Europees Kampioenschap is evenwel meer ludiek dan 
ernstig…



Tijdens deze kennismaking krijg je eerst een 
korte demonstratie van een echte pro. Nadien 
is het aan jou om je beste golfswing boven 
te halen. Een golfinitiatie duurt één uur en je 
kan inschrijven voor een dag naar keuze via 
golfsecretariaat@koksijde.be.
In april: di 3, wo 4, za 7, di 10, wo 11 en za 14.
* van 15 tot 16 u. voor jongeren -18 jaar (5 euro)
* van 16 tot 17 u. voor volwassenen (8 euro)
Een overzicht van alle initiaties op www.
koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie
Start to Golf – Op zondag 15 april is er op 
Koksijde Golf ter Hille bovendien ook de 
Start to Golf-dag in samenwerking met Golf 
Vlaanderen. Inschrijven voor een gratis initiatie 
(10 u., 11 u. of 14 u.) kan via golfsecretariaat@
koksijde.be.

Golfinitiaties in de paasvakantie
Met de paasvakantie in zicht komt het golfseizoen weer volop op gang. Golfen kan je heel het jaar door. 
Wind, regen en koude zijn niet altijd spelbrekers. Uiteraard verkiest iedereen aangenaam weer, zowel op 
als naast het golfterrein. Misschien is de golfsport ook iets voor jou? In de paasvakantie zijn er weer veel 
initiaties op Koksijde Golf ter Hille.

Opvang in de paasvakantie

Taxicheques: nog enkele pakketten

• Reservatie - Reserveren is verplicht. Maar je mag je kind nog de 

dag zelf inschrijven (uiterlijk om 8 u., via www.koksijde.be/webshop, 

doorklikken naar jeugd en sport). Betaling gebeurt bij reservatie. Prijs 6 

euro per dag, warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen.

• Openingsdagen en -uren – Van wo 4 tot vr 6 april / van ma 9 tot do 12 

april / elke openingsdag van van 9 tot 17 u. Vooropvang mogelijk vanaf 

8 u. en na-opvang tot 17.30 u.

• Openingsuren jeugddienst – Van ma tot vr van 9 tot 12 u. / ma en wo 

ook van 13.30 tot 16 u. / vr van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u. / vr van 

17 tot 19 u. ook na afspraak.
• Contact - www.jeugd.koksijde.be, 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.be, gsm speelveugel (enkel in de 

vakantie) 0494 53 28 62.
• Fiscale attesten - Als je kind in 2017 naar de speelpleinwerking kwam, dan mag je die opvangdagen 

inbrengen in je belastingaangifte. Elke gegadigde ontving daartoe een mail. Mocht die door de mazen 

van het net geglipt zijn, dan vind je het fiscaal attest via Recreatex. Log in via de webshop met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord. Ga via “Mijn profiel” naar het menu “historiek en overzichten”. Kies in de lijst 

“selecteer het gewenste overzicht” voor het bestand “Mijn fiscale attesten”. Daarna download je het attest 

(in pdf). Voor vragen, bel 058 53 34 44 of mail jeugddienst@koksijde.be.

• Tijdelijke verhuis speelpleinwerking - Om de speelpleinwerking goed te begeleiden, verplaatst de 

jeugddienst in de paasvakantie zijn kantoor naar de Noordduinen (Helvetiastraat 47, Koksijde-Dorp). Het 

bureau bevindt zich aan de achterkant van het gebouw (in de eetzaal). Aan de ingang van het speelplein 

staat een moni die u indien nodig de weg toont. Coördinaten: zie “Contact” hierboven. Na de paasvakantie 

gaat de jeugddienst weer naar zijn vertrouwde stek onder de bibliotheek.

Koksijdse jongeren geboren tussen 1992 en 2001 (tussen 16 en 25 j.) kunnen bij de jeugddienst nog een 

pakje taxicheques afhalen. Elk pakje is 30 euro waard. Daarmee kan je je in het weekend, op vakantie- en 

feestdagen in een Koksijdse taxi huiswaarts laten rijden.

De gemeente vraagt een bijdrage van 5 euro om te vermijden dat de cheques ongebruikt in je kast blijven 

liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25 euro. Breng je identiteitskaart mee en een officieel document 

waarop je adres staat. Enkel voor wie dit schooljaar nog geen pakket afhaalde. Snel zijn is de boodschap.

Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be

Voor lagereschoolkinderen (1ste tot 6de lj.) is er in de paasvakantie 

speelpleinwerking in de Noordduinen (Helvetiastraat 47, Koksijde-Dorp).



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.

Volg ons, deel ons, like ons..!

  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 



Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Callens-Vilain: briljant!
Pierre Callens (°Veurne) en Maria Vilain 
(°Adinkerke) beloofden elkaar 65 jaar 
geleden (Oostduinkerke, 2 januari 
1953) eeuwige trouw. Een briljanten 
huwelijksfeest! Pierre was metselaar, 
vooral bij bouwonderneming Dorné in 
Oostduinkerke. Maria had de handen vol 
met het huishouden, de kinderen en de zorg 
voor haar broer. De briljanten jubilarissen 
hebben drie dochters (één †) en twee 
zonen, waarvan er nu vijf klein- en twee 
achterkleinkinderen zijn. De ontvangst vond 
plaats op zaterdag 20 januari.

Echtpaar Baas-Claeys
Zaterdag 3 februari was een gezellige 
feestdag voor de echtgenoten Klaas 
Baas (°Gent) en Jeanine Claeys (°Sint-
Amandsberg) ter gelegenheid van 
de viering van hun gouden bruiloft. 
Ze huwden op 3 februari 1968 in Sint-
Amandsberg. Klaas werkte voor de 
dienst verwerking van vis voor de GB-
grootwarenhuizen in België, Jeanine 
was bediende bij een reisbureau in 
Gent. Ze hebben een dochter (†) en 
twee zonen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Gisèle Verlinde
Oostende, 22 december
dochter van Benjamin en Charlotte 
Vandezande uit Koksijde

Luiz Casaer
Veurne, 27 december
zoon van Bob en Stefanie Bracke uit 
Oostduinkerke

Kas Vanlerberghe
Veurne, 29 december
zoon van Joren en Maaike 
Geerardyn uit Oostduinkerke

Rachelle Dujardin
Veurne, 8 januari
dochter van Gaël en Ella Fioen uit 
Koksijde

Isa Dejonckheere
Veurne, 14 januari
dochter van Bram en Tine Duron uit 
Oostduinkerke

Jack Ameloot
Veurne, 17 januari
zoon van Wim en Sirikit Maes uit 
Oostduinkere

Khan Mohammed
Veurne, 22 januari
zoon van Hashim en Delphine 
Decreton uit Koksijde

Odile Sys
Veurne, 30 januari
dochter van Frederik en Sofie 
Peelman uit Oostduinkerke

Olivier Kozar
Veurne, 2 februari
zoon van Tomasz en Kinga Kozar uit 
Koksijde

HUWELIJKEN
Hilde Castel uit Oostduinkerke en 
Ann Damme uit Ingelmunster (30 dec.)

Eric De Weer en Katelijn De Beer, 
beiden uit Koksijde (30 jan.)

OVERLIJDENS
Eduard Van Malderen - 87 j. 
†Veurne, 29 december 
echtgenoot van Elza Van Hoefs

Adrien Casteleyn - 77 j. 
†Koksijde, 2 januari 
echtgenoot van Jocelyne Vilain

Pierre Senecaut - 56 j. 
† Brugge, 3 januari  
weduwnaar van Anja Aelbrecht

Maggy Bebelmans - 88 j. 
†Koksijde, 6 januari

Suzanne Raekelboom - 87 j. 
†Doornik, 6 januari 
echtgenote van Roland Jules

Boris Janjic – 55 j. 
†Koksijde, 6 januari

Godelieve Desaever - 93 j. 
†Veurne, 8 januari 
weduwe van Mauritius Debal

Irène Van Tyghem - 90 j. 
†Veurne, 11 januari 
weduwe van Renaud Dombrecht

Marguerite Bauden - 86 j. 
†Brugge, 12 januari 
weduwe van Walter Vandenbroucke

Raymond De Bosscher - 91 j. 
†Roeselare, 13 januari 
echtgenoot van Agnes Ghesquière

Yvette Wilmet, 78 j. 
†Brugge, 13 januari 
weduwe van Pierre André

Lucette Elskens - 97 j. 
†Koksijde, 15 januari 
weduwe van René Dekuyper

Bertha Vaernewyck, 87 j. 
†Koksijde, 17 januari 
weduwe van Raphaël Vercruysse

Ferdinand Moerman - 80 j. 
†Nieuwpoort 19 januari 2018 
echtgenote van Maria Pessemier

Gustaaf De Moudt - 67 j. 
†Koksijde, 21 januari



In de kerk van Sint-Idesbald werd op maandag 22 januari het 
nieuwe houten kunstwerk The Unbearable Lightness of Being 
van Fransesco Fransera onthuld. De oorspronkelijke installa-
tie vond plaats op 19 juni, maar niet veel later werd het werk 
door vandalen toegetakeld. De herstelling is inmiddels achter 
de rug. Het werk, aangekocht door de gemeente, is 5 meter 
breed, 3,50 meter hoog en 1,20 meter diep. Het is gemaakt 
volgens de nieuwe techniek van de houten knoopverbinding. 
Francesco Fransera (°Ronse, 1953): “Deze installatie is gegroeid 
uit natuurfilosofisch onderzoek. Het wil de scheiding tussen 
wetenschap, techniek, poëzie en ethiek overbruggen.”

Onze gemeente schonk vier 
kunstwerken van William 
Sweetlove (aangekocht in 
2009) aan Huize Rozenwin-
gerd in de Bitterzoetlaan. 
Het gaat om één groot 
konijn (2,30 x 2,50 x 1,50 
m) en drie kleinere. Nog 
andere exemplaren uit de 
aankoop van 2009 zal de 
gemeente schenken aan 
diverse Koksijdse instellin-
gen en/of scholen. Huize 
Rozenwingerd vzw onder-
steunt volwassenen met een 
verstandelijke beperking op 
vlak van wonen, werken en 
vrije tijd. De nieuwe plaats voor de Sweetlove-konijnen is een verrijking voor de omgeving van Rozenwingerd. 
Op de foto v.l.n.r. cultuurmedewerker Dries Dawyndt, Kenny Duflou, Lieve Boutens, Dominique Ameloot, Greet 
Debeerst, Wilhelmina Wallaert, Jessica Amoruso, Cynthia Cools, Nadia Gherardi, schepen Rita Gantois van 
Cultuur, voorzitter Bert Van den Berghe en burgemeester Marc Vanden Bussche.

Op zaterdag 20 januari huldigde het bestuur de makers van twee opmerkelijke culturele prestaties. Vooreerst 
was er de artistieke groep WXII met Peter Paelinck, Luc Vanhoucke en Yves Bondue die de 4de Luc Verbekeprijs 
van het Komitee voor Frans-Vlaanderen wonnen voor hun project HOUCK & LAND. Dit boek en cd vormen 
een tijdloos Westhoekwerk met poëzie, proza, historiek en muziek. Lauweren waren er ook voor Thomas Vander 
Brugghen, Kurt Mariën en Jürgen Depoorter voor hun kortfilm Opgetuigd, Opgetogen die zilver in de wacht 
sleepte op het Vlaamse filmgala van het Centrum voor Beeldexpressie. De film toont de garnaalvisserij te 
paard (met visser Günther Vanbleu) en de unieke relatie tussen mens, dier en natuur. Meteen werden de zes 
laureaten ook in de Orde van de Paardenvisser opgenomen.

De voorbije maand in woord en beeld



De nieuwjaarsreceptie van de garnaalvissers te paard op donderdag 8 februari in manege Hacienda was 
alweer de ideale gelegenheid om wat bij te praten onder garnaalvissers te paard en te voet, strandvissers, 
visserijfolkloregroepen, leden van de Koninklijke Orde van de Paardenvisser en allen die dit erfgoed een 
warm hart toedragen. Naar goeie traditie had de orde voor elke paardenvisser een mooi geschenk in petto: 
een zogeheten arafatsjaal ofte een authentieke vissersdoek en daarbovenop nog een stick met foto’s en 
filmpjes over de Oostduinkerkse garnaalvisserij.

Oostduinkerke en Koksijde mogen 
terugblikken op geslaagde carnaval-
feesten van 7 februari tot 14 februari. 
Hoogtepunt van de carnavalsgekte 
was natuurlijk de 64ste stoet. In her-
berg Leopold vond op maandag 12 
februari de prijsuitreiking plaats voor 
groepen uit de eigen gemeente. 
Winnaar werden De Bucks met Lang 
leven in Koksgrijze. De tweede prijs 
was voor De Dunepoepers met Okto-
berfest. Ook de dansgroep Juttertjes 
mocht met We gaan naar Catalonië 
als 3de op het schavotje. Op de foto 
de initiatiefnemers van het Oostduin-
kerks carnaval, met Prins Billy en zijn 
schoonbroers-prinsen Wilfried en Chi-
co, seniorenprinsen Fiksje en Marijke 
en jeugdprinsen Damon en Jade.

Op dinsdag 6 februari won PZ Westkust in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring de 5de 
internationale schietwedstrijd Franco–Belge. De ploeg van PZ Westkust kreeg ook een eremedaille gezien ze 
liefst vijf keer op rij in groepsverband de overwinning behaalde. Uitslag: 1. PZ Westkust (1.321 p.); 2. VIP-team 
De Jagers (1.203 p.); 3. Gendarmerie Nationale (1.044 p.); 4. VVIP-team (879 p.); 5. Police Nationale (807 p.); 
6. 1Wing/BKoks (800 p.); 7. Genodigden (623 p.). Ook individueel behaalde de PZ Westkust goud en zilver 
dankzij de inspecteurs Vandepoele en Antonie.



67ste bloemenjaarmarkt

Wandelzoektocht

Rommelmarkt

Fietszoektocht Woar ist?

Dertig standhouders presenteren op het bloemenfestijn een 
zeer uiteenlopend assortiment. Zo vind je er een ruime keuze 
aan voorjaars- en zomerbloeiende perkplanten, bloembollen 
en –knollen, vetplantjes, heesters, coniferen maar ook 
kamerplanten en snijbloemen.
Klanten zullen bovendien gezellig verwend worden door 
stoere tuinmannen die uw bloemen en planten met de 
kruiwagen graag (en gratis) naar uw wagen brengen. U 
hoeft dus niet te sleuren met uw aankopen. Uiteraard is er 
een feestelijke muzikale animatie. Parkeren kan 1 uur gratis in 
de ondergrondse parking van c.c. CasinoKoksijde.

De wandelzoektocht van de VVV begint op vrijdag 23 maart en loopt tot woensdag 15 augustus. 
Deelnameformulieren (4 euro) in de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en in 
Veurne. De zoektocht is ca. 6 km lang, start aan het toerismekantoor Koksijde-Bad, richting Koksijde-Dorp, o.a. 
door de Hoge Blekkerduin en terug. Zoals vorige jaren moeten foto’s van bepaalde onderwerpen langs het 
traject gesitueerd en gerangschikt worden.

De jaarlijkse rommelmarkt in de Strandlaan en op de par-
king van de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald vindt plaats op 
paaszondag 1 april. Deze keer is er uitzonderlijk geen ruil-
beurs. Deelname 5 euro per 5 m, met een maximum van 15 
m. Inschrijven bij de dienst Toerisme Koksijde, 058 51 29 10.

Ook Tennisclub Koksijde presenteert een zoektocht, niet om te wandelen maar om te 
fietsen. De 4de editie van dit leuke ritje (30 km) leidt de deelnemers langs autoarme 
wegen doorheen heel de gemeente. De zoektocht begint op 31 maart en eindigt op 15 
augustus. Deelname 10 euro (1 consumptie inbegrepen). Formulieren in de cafetaria 
van TC Koksijde, Zeelaan 72, en in Wielrijdersrust-Het dorstige Hart, Dijk 33 in Wulpen. 
De hoofdprijs is niet mis: een waardebon van 500 euro, geschonken door Vanmarcke 
Computers Veurne. Prijsdeling op 1 sept. om 19.30 u. in TC Koksijde.

Ter gelegenheid van de 67ste bloemenjaarmarkt zal de Zeelaan in Koksijde op paaszaterdag 31 maart van 
8 tot 17 u. weer geuren en kleuren. De jaarmarkt is traditioneel de start van het nieuwe toeristisch seizoen. 
Bloem- en tuinliefhebbers vinden er hun gading en inspiratie in het grote aanbod.

Paardenvissers naar zee
Op paasmaandag 2 april 
trekken de paardenvissers 
traditiegetrouw voor de 
eerste keer van het toeris-
tisch seizoen weer naar 
zee, start om 9 u. op het 
strand van Oostduinkerke. 
Na het vissen worden de 
garnalen op de Zeedijk 
gekookt.

Vesche geirnoars in een tomatje
Of in een crocquette crevette
Vesche geirnoars, ja m’n ratje
Toen pas weet je wat dat j’et
Op een terrasse aan de zee
Met een Rodenbach of twee
Een vesche geirnoare uut den hand
En je voetjes in het zand
De visscher hoge op z’n pèèrd
Is hier een standbeeld wèèrd
Als je ’t gezien èt go je ’t geloven
Oostduinkerke boven!
(Uit het lied van Frieda Vanslembrouck en Johan Bouttery)



Paasconcert Symfonieorkest Vlaanderen
Op uitnodiging van de Lionsclub De Panne-Westkust brengt het Symfonieorkest Vlaanderen 
op paasmaandag 2 april om 20 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk een paasconcert. De opbrengst 
van het concert schenkt de Lionsclub integraal aan zijn sociale projecten, inzonderheid het 
opvangtehuis Havenzate (Veurne) voor mensen met een lichte mentale beperking.

Onder leiding van dirigent Jonathan Heyward speelt het symfonisch orkest werken van 
Ralph Vaughan Williams (A pastoral Symphony), Ivor Gurney (War Elegy) en Edward Elgar 
(Celloconcerto). Solisten zijn cellist Pieter Wispelwey en soprane Emma Posman. Greet Samyn verzorgt de 
algemene presentatie. Het is al de 29ste keer dat de Lionsclub De Panne-Westkust zijn bekend paasconcert 
organiseert. Het gemeentebestuur en de VVV verlenen medewerking.
Tickets in vvk 30 euro bij de dienst Toerisme en bij de leden van de Lionsclub, add 40 euro.
Info: www.paasconcert.be.

Het allerbeste uit de jazzgeschiedenis

De musthaves van 100 jaar jazz

Samen met jazzkenner Frederik Goossens (JazzLab 
Series) ontdek je gedurende drie avonden in maart 
de musthaves uit het genre. Op een luchtige manier, 
met veel muziek en beeld loodst Frederik je doorheen 
100 jaar jazzgeschiedenis. Ben je al kenner, of weet je 
helemaal niets van jazz? Geen probleem, het wordt 
voor iedereen een ware ontdekkingstocht.
Als extraatje krijg je bovenop al dit moois nog een  
gratis concertticket voor 3Men in a BoaT op donder-
dag 8 maart om 20 u.
Deze driedelige reeks vindt plaats op maandag 5, 
12 en 19 maart om 19.30 u. in de Willem Elsschotzaal 
van de bibliotheek, Casinoplein 10. Prijs 25 euro, 
inbegrepen koffie, syllabus met discografie en gratis 
concertticket voor Three Men in a Boat.
Info www.casinokoksijde.be.

Avonturenopera voor iedereen vanaf 6 jaar

Beethoven op kindermaat

Florestan, de held van het verhaal, zit al twee jaar gevan-
gen in een geheime kerker. Want hij kan met z’n hemelse 
stem de mensen laten dromen. En dat vindt Pizarro gevaar-
lijk. Hij wil de jongen dan ook voorgoed doen zwijgen. Dat 
is buiten Leonore gerekend, de geliefde van Florestan. Zij 
smeed een plan om haar vriendje te bevrijden.
“Fidelio in drie woorden: puur, pakkend en wervend.” (Swa 
Van De Brul, podi-art.be)
Na de voorstelling kunnen de kinderen honderduit vragen 
stellen aan de artiesten. Over opera, acteren, zingen.  
Of gewoon over hoe cool die Florestan wel niet is.
Fidelio op zondag 25 maart om 15 u. Tickets 12 of 6 euro 
(-26 j.). Info op www.casinokoksijde.be.

Kinderen laten kennismaken met opera is niet evident. Nochtans zijn heel wat opera’s meeslepende 
verhalen. Zo ook Fidelio, de enige opera die Beethoven schreef. Op zondag 25 maart brengen Walpurgis 
en HETPALEIS dit spannend avontuur in c.c. CasinoKoksijde. De kinderen zitten tussen de spelers en 
middenin de actie.

Hoezo, jazz? Niets voor jou? Jazz is voor iedereen. En onbewust zitten heel wat jazzpareltjes in je 
geheugen, misschien zonder het te beseffen. C.c. CasinoKoksijde wil je graag laten kennismaken met al 
dit moois, op een informele manier.



Agenda MAART

Woensdag 28 februari

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde 
De Andere Film Tulipani, Gauke, een Zeeuwse boer trekt naar Italië 
om daar tulpen te kweken en er de strijd met de maffia aan te 
gaan, toegang 6 euro

Donderdag 1 maart

* 17-20 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloedafnames door het Rode Kruis, zie bl. 16

Vrijdag 2 maart

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Willem Elsschotzaal (boven bibliotheek)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 16

* 19.30 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Voordracht ExoMars-missie door Dr. Sterrenkunde Karolien 
Lefever, toegang 4 euro (leden Sterrenjutters), niet-leden 5 euro, 
inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, org. Duinenhuis en de 
Sterrenjutters

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor Quarter-life Crisis door Xander Derycke, comedyshow vol 
herkenbaarheden over het leven. Of toch een kwart ervan. 
Tickets 14 / 11 euro (-26 j.)

Zaterdag 3 maart

* 9.30-15 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen, 
org. Gezinsbond, info gerdavandensteen@telenet.be

* 10 u., Koksijde-Dorp, Noordduinen (Helvetiastraat 47)
5de editie van het Europees Kampioenschap Single Speed 
Cyclocross, zie bl. 24

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Landschapswandeling

* 14-17 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis 
toegankelijk 

* 20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Première van het toneelstuk De broers Geboers, eigen productie 
van Onafhankelijk Theater Oostduinkerke, reserv. via 
www.hetbedrijf.be of 0494 60 41 36

Zondag 4 maart

* 14.30-15.30 u., Oostduinkerke, Navigo-museum
Yin yoga in de aquariumzaal, ook op 11, 18 en 25 maart, 7 euro, 
inschrijven 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be

Maandag 5 maart

* 14-16.30 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Mantelzorgcafé (voor mensen die zorgen voor een 
hulpbehoevende), toelichting door Els Janssoone over dementie, 
info 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 
zie bl. 18

* 19.30 u., Koksijde, bibliotheek, W. Elsschotzaal
JazzClass Series #3: De musthaves van 100 jaar Jazz met kenner 
Frederik Goossens. Prijs 25 euro voor de 3-delige cursus (ook op 12 
en 19 maart) + gratis concertticket voor 3Men in a BoaT op 
8 maart.

Woensdag 7 maart

* 14-18 u., Koksijde-Bad, gemeentehuis
Vraagnamiddag in verband met de renovatie Dorpsstraat-oost in 
Oostduinkerke, zie bl. 21

* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds Academie: onze joodse buren, kennismaking met 
de joodse religie en cultuur, 
org. en info davidsfonds.doornpanne@gmail.com, 058 51 36 00

* 17-19.30 u., Oostduinkerke, Parochiezaal (Vrijheidstraat 6a)
Bloedafnames door het Rode Kruis, zie bl. 16

* 19 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Cultuur en natuur in Suriname door Julie Rysman, Marc Van 
Thienen en Eline Vermote, org. Duinenhuis en dienst Intern. 
Samenw., inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CINEMACASINO The Beguiled, een zwoel verhaal met Nicole 
Kidman en Colin Farrell, tickets 6 euro

Gegroepeerde activiteiten
- Bibliotheek, bl. 8-9
- Musea, bl. 14-15
- Sport, bl. 24
- Jeugd, bl. 25
- Duinenhuis, bl. 22

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in 

Koksijde-Bad

Doorlopende activiteiten
-  Van 23 maart tot 15 aug. wandelzoektocht 

van de VVV, ca. 6 km, formulieren (4 euro) 
onthaalkantoren dienst Toerisme

-  Van 31 maart tot 15 aug., fietszoektocht 
van Tennisclub Koksijde, formulieren (10 
euro) cafetaria TC Koksijde (Zeelaan 72) en 
brasserie Wielrijdersrust (Dijk 33, Wulpen)

Opname in agenda april

Activiteiten van verenigingen voor de ed. april 
op uiterlijk vrijdag 2 maart bezorgen aan 
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst 
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt 
toegepast.

Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureel-educatieve 
aard MET OPENBAAR KARAKTER worden 
opgenomen, o.m. voordrachten, causerieën, 
debatten, reportages, film, optredens, concerten, 
wandelingen, open sportmanifestaties, enz.)



Donderdag 8 maart

* 14 u., Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis
Voordracht De garnaalvisserij te paard door Luc Vandamme, 
toegang 3 euro (koffie incl.) leden, 5 euro niet-leden, org. Vl@s Odk, 
freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20

* 14-16.30 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro, 
info www.sociaalhuiskoksijde.be

* 20-22.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Parcours Gainsbourg – Relation de Trottoir door Rudolf Hecke  
en Nathalie over leven en werk van Serge Gainsbourg, toegang  
leden 2 euro, niet-leden 5 euro, inschr. in de bib of  
postbus_bibactiviteiten@koksijde.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Three men in a boat, drie straffe muzikanten dobberend 
op een jazzvijver, tickets 12 / 10 euro (-26 j.)

Vrijdag 9 maart

* 21 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-ln 9a)
Café foyer met gratis optreden The true gods of sound and stone 
t.g.v. Saint-Patrick’s day, deuren vanaf 19.30 u.

Zaterdag 10 maart

* 9 u., Koksijde-Bad, E. Terlinckplein
North C-trail, loopwedstrijden, alle info op www.sport-events.be

* 15 u., Oostduinkerke-Dorp, wielerwedstrijd Grote Prijs Restaurant 
Venise – Ereprijs Auto’s Robert Legein voor dames elite open 1.15, 
zie bl. 24

* 20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Toneel De broers Geboers door OTO, reserv. via www.hetbedrijf.be 
of 0494 60 41 36

Zondag 11 maart

* 10.30 u., Oostduinkerke, Noordzeedreef, infobord Hannecartbos
Geleide wandeling (gratis) fauna en flora in het Hannecartbos, 
info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

* 10.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen (filmzaal)
Lezing Norbertijnen door Frans Debonne, leden 5 euro, niet-leden 
6 euro, org. en info Familiares de Dunis, daniel2.degryse@skynet.be

* 17 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Toneel De broers Geboers door OTO, reserv. via www.hetbedrijf.be 
of 0494 60 41 36

* 14.30 u., c.c. CasinoKoksijde
14de Filmfestival van de Westkust, zie bl. 10

Dinsdag 13 maart

* 20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Toneel De broers Geboers door OTO, reserv. via www.hetbedrijf.be 
of 0494 60 41 36

Woensdag 14 maart

* 17-19.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal (Strandlaan 128)
Bloedafnames door het Rode Kruis, zie bl. 16

* 19-21 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Interactieve voordracht Voor elke tuin een geschikte kip, 
inschr. oostende@vormingplus.be, 059 50 39 52

* 20u, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Loving Vincent, ontdek de allereerste compleet 
geschilderde speelfilm, tickets 6 euro

Donderdag 15 maart

* 14.30 u., Koksijde-Bad, hotel Apostroff
West-Vlaamse quiz, org. 55+ actief, info 0494 81 42 56, 
vandewalle.m@telenet.be

* 19 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Voordracht Vleermuizen door Kristof Goemaere, 
org. Natuurwerkgroep De Kerkuil

Vrijdag 16 maart

* 8.30-10.45 u., Veurne, DC Zonnebloem (Zuidstr. 67)
Ontbijt en zitgymnastiek voor mantelzorgers en hulpvragers, 
zie bl. 18

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Dansnamiddag voor senioren met zanger-muzikant Glenn 
Degeselle, zie bl. 18

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Theater Het Eenzame Westen met Slachtinge, 
laatste tickets voor een partijtje verbaal boksen in het West-Vlaams, 
tickets 16 / 13 euro (-26 j.)

Zaterdag 17 maart

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Dans en Dwaal door Buurman, het nieuwste album van 
Buurman vol melancholie, wals, chanson en een vleugje pop en 
rock, tickets 14 / 11 euro (-26 j.)

* 20.30 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Toneel De broers Geboers door OTO, reserv. via www.hetbedrijf.be 
of 0494 60 41 36

Zondag 18 maart

* 17 u., Oostduinkerke, theater Het Bedrijf
Toneel De broers Geboers door OTO, reserv. via www.hetbedrijf.be 
of 0494 60 41 36

Dinsdag 20 maart

* 19 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Mattheus-passie van J.S. Bach, luisteravond woord en beeld met 
Jan Christiaens in het kader van de Nacht van de Geschiedenis, 
org. en info 058 51 36 00, davidsfonds.doornpanne@gmail.com

Woensdag 21 maart

* 14-16 u., c.c. CasinoKoksijde
Davidsfonds Academie: onze joodse buren, kennismaking 
met de joodse religie en cultuur, 
org. en info davidsfonds.doornpanne@gmail.com, 058 51 36 00

* 14-18 u., Koksijde-Bad, KP Ter Duinenlaan-Kon. Prinslaan, 
Koersdorp t.g.v. de Driedaagse Brugge-De Panne, zie bl. 6

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde,
CinemaCasino Réparer Les Vivants, hartverscheurend drama over 
orgaandonatie, tickets 6 euro

Vrijdag 23 maart

* 14-16 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandlaan 239)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 16



CasinoKoksijde:  
regeling tickets en openingsuren

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde bevindt 
zich in het cultuurcentrum zelf. Tickets dienen daar aan 
de onthaalbalie geregeld.
Open: van maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 u. 
Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van 10 tot 12.30 
u. Uiteraard is de balie ook altijd open één uur vóór 
aanvang van een voorstelling.

Zaterdag 24 maart

* 9-12 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Workshop Mini-moestuin zoekt groene vingers, 
voor kinderen 6-12 j., info en inschr. 058 52 48 17, 
duinenhuis@koksijde.be
* 19.45 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Earth Hour, avondwandeling met verhalen, Sterrenjutter open, info 
en inschr. (tot 21 maart) 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Dans Evol door Claire Croizé: liefde, schoonheid, poëzie en een 
vleugje rock-n’-roll op muziek van David Bowie, 
tickets 14 / 11 euro (-26 j.)

Zondag 25 maart

* 11 u., Koksijde-Dorp, Vrijz. Huis (Galloperstr. 48)
Op zondag in gesprek met Els Keytsman, thema Gelijke 
kansen voor iedereen en tegen discriminatie, info 058 51 90 94, 
vanmuylem@skynet.be

* 15 u., c.c. CasinoKoksijde
Familievoorstelling Fidelio (6+) door Walpurgis & Hetpaleis, 
spannende avonturenopera vol humor en romantiek

Maandag 26 maart

* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)
Causerie door journaliste Mia Doornaert: Waarom de Arabische 
lente een barre winter werd, org. en info Neos Koksijde, Judith 
Ranson, 058 51 40 80

Dinsdag 27 maart

* 19 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Workshop (volw.), geurkaarsen maken met natuurlijke 
ingrediënten, inschr. tot 21 maart via duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17

Woensdag 28 maart

* 19 u., Koksijde-Dorp, bibliotheek
Lezing Klimaatverandering door Piet Boussemaere, zie bl. 8

* 19.30-22 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Paddenstoelen onder de loep, inschr. duinenhuis@koksijde.be, 
058 52 48 17

* 20u, c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film The Eagle Huntress, modern sprookje over een 
eeuwenoude traditie in Mongolië, tickets 6 euro

Donderdag 29 maart

* 10.30 u. c.c. CasinoKoksijde
Infomoment over de vernieuwde erfeniswetgeving, zie bl. 18

* 14-16.30 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, toegang 2 euro, 
info www.sociaalhuiskoksijde.be

Vrijdag 30 maart
* 14-16 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje (Kerkstr. 20)
Koffienamiddag voor senioren, zie bl. 16

* 20 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Goede Vrijdagdienst met passiespel

Zaterdag 31 maart

* 8-17 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt, zie bl. 30

* 10.30 u., Oostduinkerke, Zeedijk (centraal)
Garnaalsoep door de Orde van de Paardenvisser

* Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
8ste Paastornooi voor jeugd U17-12 en 22ste Paastornooi voor 
preminiemen U10, org. KVV Coxyde en Jeugdwerking Westkust-Foot

Zondag 1 april

* 7-18 u., Sint-Idesbald, Strandlaan en parking Kerkepannezaal
Grote rommelmarkt

* 8.05 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnalen kruien door De Slepers

* Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
8ste Paastornooi voor jeugd U17-12 en 22ste Paastornooi voor 
preminiemen U10, org. KVV Coxyde en Jeugdwerking Westkust-Foot

* 10-11 u., Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap en rondgang van de paashaas

* 14 u., Oostduinkerke, Mariapark, infobord aan het Loze 
Vissertjespad
Geleide bomenwandeling, honden niet toegelaten, 
info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

Maandag 2 april

* 8.15 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnalen kruien door De Spanjaardbank

* Oostduinkerke, sportpark Hazebeek
8ste Paastornooi voor jeugd U17-12 en 22ste Paastornooi voor 
preminiemen U10, org. KVV Coxyde en Jeugdwerking Westkust-Foot

* 9 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnalen kruien door de garnaalvissers te paard en door 
de Stienestekers, koken van de vangst

* 11 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Aperitiefconcert door het Rietentrio Dimitri Baeteman, 
org. en info davidsfonds.doornpanne@gmail.com

* 14-16 u., Oostduinkerke-Bad, dienst Toerisme (Astridplein 6)
Erfgoedwandeling Oostduinkerke: van vissersdorp tot badplaats

* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Wandeling (gratis) Eerste lentekruiden in de Noordduinen, 
honden niet toegelaten, info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

* 20 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Paasconcert door het Symfonieorkest Vlaanderen, zie bl. 31



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

abdijmuseum@koksijde.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cultuurcentrum@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T voicemail 0494 60 41 36 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

TENTOONSTELLINGEN

Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot 
Sint-Idesbald
Van 10 maart tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de 
laagwaterlijn, over 8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad tot ter 
hoogte van het Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater, 
zie bl. 13

Walter Vilain 4 x 20 (overzichtstentoonstelling)
Van februari tot eind april in de Walter Vilain Gallery (Strandlaan 
290, Sint-Idesbald), open op vr, za en zo van 15 tot 18 u. of na 
afspraak, 0478 20 60 76

Atelier Schilderkunst van de Westhoekacademie
Van 3 tot 25 maart in Kapel Ster der Zee (Kon. Baan 266), 
open op vr, za en zo van 14 tot 17.30 u., zie bl. xx

Atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie
Van 23 tot 31 maart en van 17 tot 27 april in de WAK 
(Veurnelaan 109, Sint-Idesbald), zie bl. 12

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

Schilderkunst van Katia Vanhaelewyn
Van 22 maart tot 15 april in de Keunekapel (Christiaenlaan 40, 
Sint-Idesbald)

Beelden van Piet Florizoone (†2015) en Margrit Van Nuffel
In de vernieuwde toonzaal Unique Art – Gallery Margrit 
(Dorpstr. 36 Oostduinkerke), 058 51 33 66 en 0475 52 98 60

IJzersculpturen van Michel Janssens
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Gansanders
Expo en reuzenganzenbord over het dier in illustraties, vrolijke 
vossen en beresterke kikkers, voor kinderen van 7 tot 12 j.
Van 12 tot 24 maart in de bibliotheek (Casinoplein)

Schilderijen van Tony Blomme en beelden van Isabel 
Miramontes
Van 30 maart tot 27 mei in Art GalleryDe Muelenaere & Lefevere 
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), 14-18 u. op vr, za en zo, en 
feestdagen, 058 58 51 47, 0475 38 66 02, info@dmlgallery.be

Werk van Ivette Zighelboim, Han Yajuan, Denise de la Rue, Stuart 
Hawkins, Xang Ke, Florian Maier-Aichen e.a.
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald), open in de 
weekends van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be
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Paul Bruna

Paul Bruna

Paul Bruna

Paul Bruna

Lisa Del Bo

Margriet Hermans

Paul Severs

Laura Lynn

Willy Sommers

Bart Kaëll

De Romeo’s

Luc Steeno

woensdag
26/9

Inclusief toegang tot park 
en alle attracties

Aanvang show in
het Plopsa Theater

vanaf 
10u

14u

woensdag
19/9

woensdag
5/9

woensdag
12/9

BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER 

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

TICKETS EN INFO: 

WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

in Plopsaland De Pannein Plopsaland De Pannein Plopsaland De Pannein Plopsaland De Panne
Vanaf

€16*
* Excl. €2 reservatiekosten. Voorverkoopprijs tem 31/05/18.

Theater AD'S_Maartv01.indd   3 8/02/18   17:09



Stem op jouw favoriete winkelier en win een arrangement!
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente.

Ben jij trots op jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke 

service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be! Of maak leuke ‘stoef’-foto’s en 

post deze op de facebookpagina van ‘Ik koop lokaal’ en/of Instagram met vermelding van de 

hashtag #ikkooplokaal en de naam van de winkel! Je kan prijzen winnen 

zoals Westtoer-arrangementen, cadeaucheques en veel meer…

Win  

leuke 

prijzen

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal
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service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be! Of maak leuke ‘stoef’-foto’s en 

post deze op de facebookpagina van ‘Ik koop lokaal’ en/of Instagram met vermelding van de 

hashtag #ikkooplokaal en de naam van de winkel! Je kan prijzen winnen 

zoals Westtoer-arrangementen, cadeaucheques en veel meer…

Win  
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prijzen

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal

VANAF 

16 MAART


