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

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

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

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden april

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• Overdag (op weekdagen), van 8 u.
’s morgens tot 19 u. ’s avonds moet je je
eigen huisarts contacteren.
• De huisartsenwachtdienst (1733) loopt op
weekdagen van 19 u tot ’s anderendaags
8 u., en op volledige zaterdagen, zon- en
feestdagen tot 8 u. de volgende dag.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Afscheid
Na ruim 22 jaargangen gaat
redacteur-bezieler Jan Huyghe
van Tij-dingen met pensioen. Het
gemeentelijk infoblad dat hij in
1996 in opdracht van het bestuur
begon, groeide snel uit tot een
Koksijds begrip. Zijn collega’s
blikken terug op een rijkgevulde
loopbaan.

6-7
Gastanker Koksijde
Na het afscheid van de M922
Myosotis in 2008 voert onze
gemeente weer het peterschap
en zijn naam over een nieuw
schip: de gastanker Koksijde
van de Antwerpse rederij Exmar.
Niet zomaar een bootje, wel een
oceaanreus van meer dan 200 m…

9
Vriendinnen naar
Dodentocht
Carine en Nathalie zijn twee
vriendinnen uit Oostduinkerke die
hun hand niet omdraaien voor
een grote uitdaging. Al vele weken
bereiden ze zich voor de 100 km
van Bornem, de legendarische
Dodentocht. Carine en Nathalie
putten moed en vertrouwen uit het
goede doel waarvoor ze stappen.

21
Hockeyveld
De hockeysport zit in de lift, daar zijn
de resultaten van de Red Lions en
de Red Panthers niet vreemd aan.
Ook onze regio telt een bloeiende
hockeyvereniging: Hockeyclub
Sporkin Westkust. Om die sport in
onze streek nog beter uit te bouwen
investeert de gemeente in een
nieuw hockeyveld.

En verder:
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Snippers uit de gemeenteraad
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Snippers uit de raad van 26 februari
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. De opgegeven
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
Willibrorduskapel – De raad ging unaniem akkoord
met het project voor renovatie van de kapel
VOLG DE ZITTINGEN
Willibrordus in Wulpen. Deze mooie kapel, gelegen
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
bij het Willibrordusputje, raakt evenwel stilaan in
HERBEKIJK DE VORIGE
bouwvallige staat. Daarom dringt spoedige renovatie
ZITTINGEN OP
zich op om dit stukje erfgoed te redden van de sloop
DEZELFDE SITE!
en te bewaren voor de komende generaties. De kapel
en de onmiddellijke omgeving hebben ook een grote
belevingswaarde als bedevaartsoord. Raming 56.349 euro.
Software notulenbeheer - Gemeente en OCMW hebben nood aan een web-gebaseerd digitaal
besluitvormings- en notuleringsysteem. Dit systeem moet bruikbaar zijn voor verschillende overleg-, adviesen besluitvormingsorganen binnen de gemeente. Raming 96.800 euro. Unaniem.
Aankoop – De raad ging eenparig akkoord om de woning Dorpsstraat 1
in Oostduinkerke aan te kopen. De aankoop kadert in het masterplan voor
renovatie van de dorpskern Dorpsstraat-oost. Daarna dient de gemeente in
de betrokken zone nog drie woningen te verwerven: één in de Dorpsstraat en
twee in de Toekomstlaan. De prijs voor aankoop van de woning Dorpsstraat 1
bedraagt 500.000 euro.
Ambassadeurs – Unaniem akkoord was er ook voor het verlenen van de titel
van cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde aan het echtpaar
Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt. Ze krijgen deze onderscheiding voor
de realisatie van hun Museum MuseOs aan de Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp. In dat museum kan de
bezoeker een collectie van zowat 700 schedels en skeletten van recente en uitgestorven gewervelde
dieren van over de hele wereld bewonderen. Deze verzameling en museum vormen het levenswerk van
het biologenechtpaar Luc en Marleen Tyteca-Vandenhoudt. Dit museum zorgt beslist voor extra positieve
uitstraling van onze gemeente. (Zie ook bl. 14)
Driedaagse – De raad nam kennis van de stopzetting van de overeenkomst inzake de Driedaagse De
Panne-Koksijde. In de overeenkomst van 16 april 2016 met de Koninklijke Veloclub Panne Sportief vzw
waren in Koksijde een aankomst en een tijdrit voorzien met een rechtstreekse tv-uitzending. Inmiddels is
veel veranderd: de Driedaagse werkt nu samen met Golazo, waardoor het initiatief een andere richting
uitging, Brugge werd bij de organisatie betrokken en de datum werd veranderd, alles zonder overleg met
onze gemeente. De overeenkomst van 2016 werd dus eenzijdig aangepast door vzw KVC Panne Sportief,
waardoor er dus geen sprake meer is van een overeenkomst. Daardoor houdt ze op te bestaan en zal
Koksijde niet langer de voorziene 70.000 euro betalen.

Klaar voor een nieuwe uitdaging?
Ons gemeentebestuur plant enkele selectieprocedures. Meer info daarover vanaf 4 april op
www.koksijde.be/vacatures, via sollicitaties@koksijde.be of 058/53 34 41.
Schrijf via www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk in op de nieuwsbrief,
om van alle vacatures op de hoogte te blijven.

Dienst Kinderopvang zoekt nieuwe collega’s
De gemeentelijke kinderopvang de Speelplekke (Oostduinkerke) zoekt enkele nieuwe collega’s voor
halftijdse contracten van onbepaalde duur alsook voor vervangingscontracten van langere duur.
Ben je op zoek naar een halftijdse job? Schrikken flexibele werkuren je niet af?
Werk je graag met kinderen en heb je zin om deel uit te maken van een creatief team?
Voor meer informatie over o.a. diplomavoorwaarden kan je terecht bij de dienst Personeel & HR
via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41.

De burgemeester aan het woord
April is een buitenbeetje, noch mossel noch vis, grillige listige bedrieger. ’s Morgens verwent hij land en
mensen met een aangenaam lenteweertje, ’s namiddags gaat hij te keer met wind en regen. De dichterlijke
volksmond formuleerde het zo: “Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe, nu lacht hij met zonnegloren,
dan gooit hij met hagelstenen om de oren.” Aan alle lezers alvast toch een mooie paasvakantie gewenst!
T-d: “Burgemeester, er is een besluit genomen over de
toekomst van het voetbal in onze gemeente?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja. Het was
aanvankelijk de bedoeling dat KVVC en KVVO
zouden fuseren. Dit gaat niet door. KVVO blijft spelen
in 1ste provinciale en KVVC zal volgend seizoen onder
eigen stamnummer een ploeg in 4de provinciale
opstarten en een beloftenteam beginnen. Misschien
kan er in de toekomst ooit een fusie groeien tussen
KVVC en KVVO, maar dat is nog niet aan de orde.
het moet van onderuit komen. Wat de jeugdwerking
betreft werd beslist om Westkust Foot, dat is de vzw
die de jeugdwerking van Koksijde, Oostduinkerke en
De Panne regelde, stop te zetten. De jeugdploegen
van Koksijde en Oostduinkerke smelten samen en
zullen vanaf volgend seizoen spelen onder de naam
Koksijde-Oostduinkerke onder het stamnummer
van KVVO. Die jeugdploegen zullen netjes verdeeld
worden tussen Koksijde en Oostduinkerke, met
evenveel matchen in Koksijde als in Oostduinkerke.”
T-d: “Onder welke kleuren zullen die jeugdploegen
dan spelen?”
Burgemeester: “De kleuren worden een mix van
blauw-wit en geel-groen. Voor die nieuwe uitrusting,
shirts, sporttassen, petjes, enz. voorziet de gemeente
een eenmalige subsidie van 30.000 euro. Het ontwerp
daarvoor wordt een uitdaging voor deskundigen
op dat vlak. Daarnaast blijft er uiteraard de reguliere
jaarlijkse subsidie van 28.500 euro. Het is de taak van
het gemeentebestuur om te zorgen voor een goeie
infrastructuur. We komen niet tussen in de sportieve
werking van de ploegen. Wat wij willen is dat alle
kinderen en jongeren van de gemeente, een 20tal ploegen, de kans krijgen om te spelen, dat het
voetbal voor onze jeugd van Groot-Koksijde weer
gezond en gezellig wordt. Ik wil het vorig jeugdbestuur
heel erg bedanken voor het mooie werk dat ze
hebben verricht en ook De Panne bedanken voor de
mooie samenwerking. Alles is altijd goed verlopen. ”
T-d: “Nieuw zijn ook de plannen voor een hockeyveld
op het sportpark Hazebeek?”
Burgemeester: “Onze gemeente investeert verder
in de uitbouw van zijn sportinfrastructuur. Na het
bekomen van de bouwvergunningen en het
aanstellen van een aannemer zal op het sportpark
in Oostduinkerke inderdaad een hockeyveld met
accommodatie aangelegd worden. Streefdatum voor
ingebruikneming is eind 2018.
(Zie bl. 25)
T-d: “Onze gemeente is weer naamgever/peter van
een groot schip: de gastanker Koksijde van rederij
Exma, Antwerpen…”
Burgemeester: “Koksijde heeft een rijke traditie van
peterschappen. Tot 2008 waren we peter van het

Burgemeester Marc Vanden Bussche met een hockeystick:
“Hockey zit in de lift en daarom investeert de gemeente in
een hockeyveld.”

marineschip Myosotis. Ik ben erg blij met de nieuwe
naamgeving Koksijde. Het betreft een zeereus van
twee voetbalvelden lang die op alle wereldzeeën zal
varen. Een voormalig kapitein op een van de Exmarschepen is bovendien een Koksijdenaar, Yuri Verniers.
Nu is hij personeelsdirecteur van de rederij Exmar.”
(Zie bl. 9)
T-d: “Nog een afsluiter?”
Burgemeester: “Ja, voor jou zelf Jan. Je zette Tijdingen op onze kaart. Als notaris zag ik ons blad
bij mensen thuis altijd op tafel. Ze noemden het
het meest gelezen blad van Koksijde. Het blijft
een prachtig naslagwerk met foto’s, verslag en
aankondigingen, een mooi archiefstuk. Tij-dingen
groeide van tweekleur- naar vierkleurendruk, van
tweemaandelijks naar maandelijks. Tien jaar geleden
kwam dan ook nog de editie Tij-dingen tweede
residenten erbij. Weer een succes. Je haalde elke
maand de deadline. Je laat ons een mooi legaat na,
een succesformule om te behouden en te koesteren.
Daarnaast schreef je ook veel speeches voor mij. Ik
las ze meestal niet vooraf. Ik voelde dat het altijd in
orde zou zijn en dat was ook zo. Je bent een meester
in de opmaak van menselijke speeches voor jubilea
en ontvangsten, en altijd met een vleugje humor.
Bovendien heb je ook enkele boeken op je palmares.
Stuk voor stuk een meerwaarde voor onze streek.
Geniet van je pensioen, laat niet na Tij-dingen ook
grondig te blijven lezen en duik nog eens in de pen
voor één of meer boeken. ’t Allerbeste!”

Redacteur-bezieler Jan Huyghe
van Tij-dingen gaat met pensioen
Beste trouwe lezer van Tij-dingen,
Sinds 1996 (!) krijgt u (eerst tweemaandelijks, vanaf 2006 maandelijks)
trouw dit infoblad in de bus. Bezieler Jan Huyghe, naamgever en stichter
van Tij-dingen, gaat per 1 mei met pensioen. Hij kwam al die jaren trouw
met zijn teksten bij u in de brievenbus en nu leest u de laatste Tij-dingen
van zijn hand. De redactieraad heeft samen met oud-collega en
persmedewerker José Chamon over Jan, voor u, deze brief geschreven.
Zijn afscheid van de gemeente mag immers niet onopgemerkt
voorbijgaan zodat u hem mee kan uitwuiven…
Jeugd
Jan Huyghe,
sedert 1 april
1996 inwoner van
Oostduinkerke,
zag het
levenslicht in
de Boetestad
Veurne op 19
juni 1956, als
jongste kind van
Albert (stadsontvanger in Veurne) en Margriet Dewulf,
broer van Geert, Erik, en Hilde. Ze groeiden op in de
Iepersesteenweg in een warm Vlaamsgezind nest.
Met hun buren, de gekende familie Rabaey, hadden
ze veel goeie contacten tijdens de kinderjaren.
Jan liep in Veurne kleuterschool bij de Blauwe
Nonnen, waar hij voor het eerst kennis maakte met
het rituele kinderfeest Sinksenbruid, wat later, 1978,
de naam van zijn volksmuziekgroep zou worden.
Zijn lagere school en Latijns-Wetenschappelijke
humaniora volgde hij in het college in Veurne. In
1974 trok hij naar de KU Leuven waar hij aan de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte Germaanse
filologie (N/E) studeerde. Zijn eindverhandeling droeg
als titel “Volksliedonderzoek in Groot-Veurne”, een
grote collectie genoteerde teksten en opgenomen
volksmelodieën o.l.v. professor Stefaan Top, eminent
Vlaams volkskundige.
Journalist
Na zijn studies kon Jan aan de slag bij het OCMW
in Veurne, waar hij een jaar lang het oud archief
inventariseerde (met stukken vanaf 1429). In 1980
zette Jan zijn stappen in de journalistiek als redacteurjournalist van de kusteditie van Het Wekelijks Nieuws.
Jan werd in 1986 ook laureaat
van de Nationale Persprijs van
het Gemeentekrediet. Vanaf
1989 werkte hij als halftijds
parlementair secretaris van
Jan Loones. Hij combineerde
dit met een baan als freelance
journalist voor Het Laatste
Nieuws, De Zeewacht, Radio
2 West-Vlaanderen en de
Financieel-Economische Tijd.

Naar de gemeente
Sinds 1996 werkt Jan bij ons gemeentebestuur als
communicatieambtenaar. Van 2002 tot heden is
hij ook secretaris-penning van het gemeentelijk
Elfjulicomité Koksijde.
Hij startte zijn gemeentelijke carrière in het
gemeentehuis, en enkele maanden later in het
kantoor aan de Zeelaan 24, op de hoek met de
Houtsaegerlaan. Het toenmalig nieuwe bestuur riep
de Infodienst in het leven om een doorgedreven
actief infobeleid te voeren. Jan werd er diensthoofd
en met zijn toenmalige collega’s waakte hij er over
het gemeentelijk informatieblad Tij-dingen, over de
gemeentelijke website, de fototheek,…
Jan schreef in de loop van de jaren ook talloze
persberichten, interviewde jubilarissen van gouden
en diamanten bruiloften met redactie van een lange
reeks toespraken (soms tot 50 per jaar). Bovendien
schreef hij heel wat speeches voor de burgemeester.
Tussendoor startte hij met José Chamon ook het
driemaandelijks huisblad KOS-weetjes voor het
gemeentepersoneel.
Groter team
In 2008 werd communicatie nog belangrijker voor
het bestuur. De dienst Communicatie, Onthaal
en Protocol werd boven de doopvont gehouden.
We startten als een 8-koppig team, ondertussen
uitgebreid tot 10. Diensthoofd Ilse Chamon was
bijzonder trots om Jan als communicatieambtenaar
in haar team te verwelkomen. Jan bleef al die verdere
jaren de hoofdredactie van Tij-dingen waarnemen.
Vanaf 2008 onder de hoede van een redactieraad
met de schepenen van Communicatie (Frédéric
Devos, Lander Van Hove), diensthoofd Ilse Chamon en
fotograaf Dirk Van Hove. Zo werden alle ingezonden
artikels, foto’s en suggesties
en vaak ook eens heikele
punten in een ruimere groep
besproken. De speeches voor
jubilea en huldigingen bleef
hij trouw schrijven. Jan verlaat
de dienst op 1 april en dat is
helaas geen grap…
Met burgemeester
Marc Vanden Bussche.

V.l.n.r. diensthoofd Ilse Chamon, schepen van Communicatie Lander Van Hove, de burgemeester, Jan Huyghe en
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.

Zijn geesteskind: Tij-dingen
Het infoblad dat u maandelijks (vroeger
tweemaandelijks) in handen krijgt is door Jan
op de wereld gezet. Ook de naam koos hij zelf. Er
hangt een geheimpje aan vast dat we graag met
u delen… Tij-dingen… - bijgelovig als Jan is - startte
hij het magazine elke maand met de getijdentabel
die op de tweede pagina staat. Zo was hij zeker
dat hij telkens een goed blad kon realiseren!
Ook zijn kartonnen mapje met documenten om
de redactievergaderingen te leiden bleef jaren
hetzelfde… Zijn konijnenpoten… Ze hebben gewerkt!
Tij-dingen klaarstomen van begin tot einde was
steeds opnieuw een boeiende uitdaging. Als exjournalist in eigen regio deed Jan op dat vlak heel
wat ervaring op, maar toch was/is het telkens weer
een echte wedren tegen de deadline. Zelf teksten
schrijven, anderzijds het aanbod van de andere
gemeentelijke diensten en inzenders bewerken
en herschrijven tot ze definitief redactieklaar zijn.
Daarnaast is er de redactieraad, de constante
coördinatie met fotograaf Dirk Van Hove. Als alle
teksten en illustraties klaar zijn, een maquette maken.
En dan gaat het hele pakket naar de drukker.
Een paar dagen later worden de proefdrukken
gecorrigeerd. Laatste stap is ten slotte de opvolging
van de distributie door bpost. Vaak een slopend
proces. Maar het eindresultaat brengt altijd heel wat
arbeidsvreugde met zich mee. Zeker omdat u als lezer
het blad zo erg waardeert.
Schrijver én zanger
Jan is ook een bezige creatieve bij in zijn vrije
tijd. In 1978 stichtte hij als zanger en entertainer
de Volksmuziekgroep Sinksenbruid (1 LP, 2 CD’s),
uitvloeisel van zijn licentieverhandeling. In 1998
stampte hij ook het folkduo Bleksje Treksje (met Koen
Vandenberghe) uit de grond en toerde daarmee
tot 2005 Vlaanderen rond. Hij was ook initiatiefnemer
van de volkse Driekoningen in Oostduinkerke-Dorp
(met de al genaamde Koen en Stefaan Demoen):
een hele dag als drie sjofele koningen musicerend
door het dorp voor een goed doel. Zijn goeie pen
Maandelijks overleg in de redactieraad.

was ook geliefd buiten Tij-dingen. Hij is auteur van drie
boeken en een novelle, en schreef ca. 150 gedichten/
liederen, vooral Westhoek-gebonden.
We zullen je missen Jan! Hopelijk mogen we je
nog veel lezen en horen via boeken, gedichten,
gezangen,...
Je collega’s uit de redactieraad
Lander, Ilse, Dirk
Beste trouwe lezers van Tij-dingen,
Kan je op beroepsvlak nog gelukkiger zijn dan ik
als je heel je loopbaan lang je kost hebt mogen
verdienen met de aanleg die je meekreeg van je
afkomst, thuis en omgeving?
Zowat 40 jaar lang heb ik dat geluk mogen
smaken: als journalist bij diverse persmedia, als
parlementair secretaris, als communicatieambtenaar bij ons gemeentebestuur. Eigenlijk zelfs
al vanaf de kindertijd in de lagere school, in de
jeugdbeweging en in de vrije tijd: opstellen, verhandelingen, artikels, lange reportages, gedichten,
liederen, toespraken… Schrijven, stoeien met de
taal…, en elke keer opnieuw intens tevreden
mogen zijn met de appreciatie van de lezers.
Ons gemeentelijk infoblad Tij-dingen neemt in dat
geheel een bijzondere plaats in. Ik ben nooit een
“ambtenaar” in de klassieke betekenis geweest.
Waarmee ik bedoel dat ik van allerlei wetgeving
weinig kaas heb gegeten. Die paden moest ik niet
echt betreden. Wel mocht ik van de gemeente
mijn eigen weg gaan om het beleid, de plannen,
de beslissingen, de activiteiten van bestuur,
diensten en aanverwante organisaties creatief en
aantrekkelijk aan de burger voor te stellen.
En zo, beste trouwe lezers, kwam mijn werk eerst
tweemaandelijks, later maandelijks, bij u thuis,
tastbaar, in de vorm van een mooi magazine. Waar
ik ook kwam, was waardering van de lezers mijn
deel. Zo werd mijn vriend Tij-dingen ook uw aller
vriend. Ik wil u allen daarvoor hartelijk danken.
Evenzeer mijn grote oprechte dank aan het
gemeentebestuur dat me al die jaren die kans
heeft gegeven, aan mijn dichtste collega’s voor
hun advies, steun, vertrouwen en geduld, en
aan de medewerkers van de opeenvolgende
drukkerijen waarmee ik samenwerkte.
Hartelijk, Jan J

Grote uitbreiding WIFI-aanbod
In de zitting van 26 februari ging de
raad eenparig akkoord voor een grote
uitbreiding van het aanbod publieke WIFI.
Dat zal op volgende 28 druk bezochte
locaties gebeuren: Zeelaan van rotonde
tot Zeedijk (5), Leopold II-laan van
Jacquetlaan tot Zeedijk (3), Strandlaan
van Kerkepanneweg tot Zeedijk (3),
evenementenplein gemeentehuis, Zeedijk
Sint-Idesbald aan EHBO-post Sloepenlaan,
Zeedijk Koksijde van Zavelplein tot
Elisabethplein, Zeedijk Oostduinkerke van
IJslandplein tot Europaplein, surfzone
Windekind, Grardplein, Casinoplein (2),
Sycod, KYC (2), station (2), tramhalte
Sint-Idesbald, tramhalte Koksijde-Bad,
tramhalte Oostduinkerke-Bad, sporthal
Koksijde, sporthal Oostduinkerke. Om dit
te realiseren zal onze gemeente intekenen
op het raamcontract ICT van Stad Brugge
voor een periode van vijf jaar. Raming
Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Lander van Hove
203.280 euro.
tevreden met de uitbreiding van het Wifi-aanbod.
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Het wordt altijd maar evidenter dat je
overal vrij kan surfen en posten op je smartphone. Koksijde kon niet achterblijven. We doen dit ook echt
wel voor onze jongeren. Niet toevallig dat dit voorstel er komt op vraag onze schepen Lander Van Hove van
Jeugd én Communicatie. Er wordt altijd gezegd dat wij een oude gemeente zijn met enkel aandacht voor
senioren, maar dit is toch echt iets voor het jonge volkje. We kozen dan ook locaties uit waar de jongeren
het meest vertoeven. Uiteraard zullen alle generaties hiervan mee genieten!”
Schepen Lander van Hove van Communicatie: “Tegen de zomer zal je in grote delen van Koksijde
gratis op het internet kunnen surfen. De gemeente installeert een netwerk in alle grote winkelstraten,
stranddienstencentra, surfclubs... Koksijde is één van de weinige kustgemeentes die zo’n krachtig én gratis
netwerk uitrolt.”

Drugs Expertise Team Westhoek:
voor hulpvraag rond druggebruik
Het Drugs Expertise Team Westhoek (DET WH) is een initiatief van Ambulante Drugzorg Westhoek en een
samenwerking tussen Kompas vzw en Dagcentrum De Sleutel. Wie in de Westhoek woont en een vraag
heeft rond druggebruik of wie hulp, ondersteuning en begeleiding zoekt, kan bij DET WH terecht. Dit
kunnen druggebruikers zelf zijn, maar ook ouders, partners, broers, zussen, enz.
Naast druggebruikers en hun context richt DET WH zich ook naar
alle zorgpartners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…)
CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Westhoek die
geconfronteerd worden met een cliënt met (een vermoeden
van) een illegale drugproblematiek. Voor deze partners heeft
DET WH een ruim aanbod van onmiddellijk telefonisch advies en
consult tot het coachen van teams die regelmatig in aanraking
komen met illegale drugproblematiek, tot het samenleggen
van de expertise van de betrokken partijen. Het DET heeft een
vrijwillige en laagdrempelige werking. Samen met de cliënt (en
de betrokken diensten) wordt gezocht naar wat haalbaar is en
hoe men dichter bij de cliënt kan geraken. Het aanbod is gratis.
Contact: DET medewerkers Kobe Blomme, Annelien Catteeuw en
Lynn Vilyn, elke werkdag van 8.30 tot 12 u., 0477 98 21 76, info@detwesthoek.be, www.detwesthoek.be.
Dit project kwam tot stand met de steun van Leader Westhoek.

Onze gemeente peter-naamgever
van gastanker-oceaanreus Koksijde
Negen jaar na het afscheid van de M922 Myosotis (zie kader)
is onze gemeente weer peter en naamdrager van een Koksijdeschip. Op dinsdag 13 maart kreeg een reusachtige LPG
gastanker op de scheepswerf Hanjin in Subic Bay (Filipijnen)
immers de naam Koksijde toebedeeld.
De bouw van de oceaanreus Koksijde (ruim 200 m, 38.000 m³)
wordt op de gemelde scheepswerf momenteel door de scheepswerf Hanjin Heavy Industries voltooid voor levering midden mei in
het Filipijnse Subic Bay.
Eigenaar van het schip is de Belgische rederij Exmar met zetel in
Antwerpen.
CEO Nicolas Saverys: “Het is een welgekende traditie bij Exmar
dat wij onze schepen telkens de naam geven van een Belgische
gemeente of stad. De m/s Koksijde wordt de laatste van een reeks
van acht gastankers, allemaal genoemd naar een Belgische
gemeente beginnend met de letter K. Na de Kaprijke, Knokke,
Kortrijk, Kallo, Kapellen, Kruibeke en Kontich,
zal de Koksijde onder de Belgische driekleur
de gemeente Koksijde op de wereldzeeën
vertegenwoordigen.”
Exmar
De rederij verzorgt transport en andere diensten
voor de olie- en gasindustrie. Exmar ontstond
op 19 december 1980 als een afsplitsing
van de Boelwerf in het Belgische Temse. In
2016 telde de groep 1.700 personeelsleden.
Vermeldenswaard is ook dat de
personeelsdirecteur van de grote rederij Exmar
een Koksijdenaar is, nl. kapitein Yuri Verniers.
De Exmar-vloot telt een 50-tal schepen die
vooral vloeibare gassen (lng) transporteren
van het noorden naar Europese havens. Verder
verleent Exmar ook diensten aan de olie- en
gaswinning op zee. Via de link krijgt men een
mooi beeld van Exmar-schepen https://
www.youtube.com/watch?v=I4z9RCSNsAY.

Burgemeester Marc Vanden Bussche ontving
in zijn kabinet Koksijdenaar-kapitein Yuri
Verniers, personeelsdirecteur van Exmar.

De oceaanreus Koksijde, op 13 maart aldus gedoopt in de
Filipijnse haven Subic Bay.

Nog Koksijde-schepen en peterschappen…
Het is niet de eerste keer dat onze gemeente het peterschap over een schip voert. Het gemeentelijk
archief leert daarover een en ander.
• M933 Koksijde – In een brief van de Zeemacht (5 feb. 1957) staat: “De Zeemacht zou het op prijs stellen als
de Belgisch tripartite mijnenveger de naam M933 Koksijde zou dragen.”
Het schip is door de Verenigde Staten aan België geleverd. De aanneming betreft het aanbieden van het
wapenschild en de naam Koksijde op een plaat in aluminium.
Verder valt te lezen: “…sinds half mei 1979 terug in de vaart…” Nog: “Op 24 oktober 1979 neemt
commandant Beerlandt – helikopterpiloot en inwoner van Koksijde – het bevel over het fregat over van
commandant P. Vanderleeuwen. Eind 1980 werd de mijnenveger definitief uit de vaart genomen.”
• M922 Myosotis - Van 14 september 1989 tot 8 februari 2009 waren onze gemeente en mevr. Jeannette
Dewulf-Maertens fiere peter en meter van de mijnenjager M922 Myosotis. Na 15.000 vaaruren en 162.000
zeemijl verkocht België het schip aan de Bulgaarse marine die het omdoopte (9 feb. 2009) tot Tsibar met
rompnummer 32.
• Koksijde 01 en 02 – Het betreft de twee bootjes, aangemeerd aan Wulpendijk voor een kanaaltochtje
richting Veurne of Nieuwpoort.

Tweeluik over zelfportretten
Wat is er toch aan de hand met ons gelaat? Dagelijks neemt een
miljoen mensen een foto van zichzelf, wekelijks komen 17 miljoen
zelfportretten op google terecht, in 2017 goed voor 24 biljoen
selfies… Over dit fenomeen presenteert docent Jan Florizoone
van de gemeentelijke Westhoekacademie (WAK) een lezing op
donderdag 19 april en een daguitstap naar een tentoonstelling op
donderdag 26 april.
• Lezing - Naar schatting maakt één individu ongeveer 25.700
foto’s van zijn hoofd. Die foto’s verspreiden wij, egomensen, via
facebook, letterlijk vertaald: een boek vol gezichten. Het lijkt of de
hele mensheid roept “Kijk naar mij!” Waarom? Wie de geschiedenis
van het portret overschouwt ziet dat de beeltenis van een individu
zich slechts heel langzaam ontwikkelde. In het begin liet een keizer
zich eens afbeelden, later een paus, enkele burgers van Parijs tot heden welhaast de hele wereldbevolking.
In zijn lezing filosofeert Jan Florizoone over het portret… zonder een selfie te nemen.
Op donderdag 19 april om 20 u. op de zolderverdieping WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
• Daguitstap – Bezoek aan de tentoonstelling Belofte van een gelaat in de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten in Brussel. De folder leest: “De tentoonstelling begint bij de geboorte van het individu in de 15de
eeuw en verkent de vele facetten. Het portret is een genre dat doorheen de eeuwen talrijke metamorfosen
heeft ondergaan tot de huidige praktijk van de selfie.”
In de namiddag vrij bezoek aan Con Amore, een expo van Marc Didden over Hugo Claus.
Op donderdag 26 april, afspraak om 8.55 u. station Koksijde. Toegang museum 10 / 8 euro.

Expo atelier Tekenkunst
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.
Van 17 tot 27 april in het hoofdgebouw van de academie (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald).

Meerdaagse studiereis
Van vrijdag 20 tot zondag 22 april reist de gemeentelijke
Westhoekacademie met de bus naar Düsseldorf en omstreken
voor een kennismaking met de modernste musea en de
meest idyllische parken. Ervaren docenten begeleiden de
groepen doorheen tentoonstellingen en naar architecturale
pareltjes van bruisende steden.
Info: ww.westhoekacademie.be.

Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be(16)
Roger Labyt maakt aan de hand van een
postkaart reclame voor zijn zaak voor verkoop,
verhuur en herstel van rijwielen. Op de postkaart
toont hij een hypermoderne cuissetax, of billenkar.
Zijn winkel ligt naast La Terrasse.
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 37 62 of via caroline.
vandenberghe@koksijde.be. Bekijk eens
www.westhoekverbeeldt.be, Facebook.com/
westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

Latijns-Amerikaanse literatuur
In april maak je in de bib kennis met de beste LatijnsAmerikaanse literatuur. Zuid- en Midden-Amerika kennen
een rijke traditie schrijvers die op weergaloze wijze de
ziel van de Zuid-Amerikaanse cultuur weerspiegelen. Wie
kent er Gabriel Garcia Márquez niet, de Colombiaanse
Nobelprijswinnaar Literatuur? Hij werd wereldberoemd
met magisch-realistische kleppers zoals Honderd jaar
eenzaamheid en Liefde in tijden van cholera. Ook de
Chileense Isabel Allende verweeft fantasie met historische
gebeurtenissen. Sinds haar debuutroman Het huis van
de geesten behoort ze tot een van ’s werelds populairste
schrijfsters. Deze en nog veel andere topauteurs zoals Paulo
Coelho, Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda en
Mario Vargas Llosa in april in de bib.

Literair aperitief met Peter Terrin
Op zondag 22 april is succesauteur Peter Terrin om 10.30 u. in de bib
te gast. Interviewer Jooris van Hulle gaat met hem in gesprek over zijn
werk, zijn leven als schrijver en zijn inspiratiebronnen. Na de lezing is er
receptie met een glaasje en een hapje.
Peter Terrin is een veelgeprezen auteur van theater, verhalen en
romans. In 2009 verscheen De bewaker, een allegorisch verhaal
over hoop, dat de shortlist haalde van de Libris Literatuur Prijs en
bekroond werd met de Literatuurprijs van de Europese Unie 2010.
Post Mortem (2012) betekende de doorbraak naar het grote
publiek. Met deze roman over de illusie van fictie sleepte Peter Terrin
de AKO Literatuurprijs in de wacht. Ook Monte Carlo (2014) werd
genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Hierin verkent de auteur de
wereld van roem en gevaar. In september 2016 verscheen Yucca, een
ingenieus gecomponeerde roman waarin melancholie hoogtij viert.
Inschrijven (2 euro) in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be.

Begin je reis in de bib
De bib is je eerste bestemming als je van de zomer
op reis gaat. Je vindt er een groot aanbod reisgidsen
die je de weg tonen naar alle interessante plekjes op
je reis. Veel reisgidsen hebben een handig formaat en
passen zo in een tas of rugzak. Je kan ze gemakkelijk
meenemen.

Bib-varia
* Boekenverkoop - Ben je altijd op zoek naar dat laatste boek, de ultieme cd of dvd om je collectie aan
te vullen? Kom dan naar de boekenverkoop in de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. Op
woensdag 11 april van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. en donderdag 12 april van 10 tot 12 u.
* Paasverhalen - Juf Ingrid Vincent leest op dinsdag 3 april om 10.30 u. de leukste paasverhalen voor aan
kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor de kadetten van 6 tot 12 jaar komt meester Jan Defoort op dinsdag 10 april
de gekste verhalen vertellen. Met de (groot)ouders mee wordt het nog extra gezelliger.
* Digidokters - Vragen over computers, tablets, smartphones? Stel ze aan de digidokters op zaterdag 7 april,
tussen 10 u. en 12 u. Vragen graag vooraf zenden aan het e-loket van de bib. Zo kunnen de digidokters
zich voorbereiden.
* Gesloten - De bibliotheek is gesloten op paasmaandag 2 april.

Virtual reality Ten Duinen nu ook
op de abdijsite en voor slechtzienden
In het Abdijmuseum staat de vr-klok niet stil. Eind december vorig jaar was er de officiële opening van
de virtual reality-beleving en nu pakt het museum uit met mooie extra’s om de beleving in en rond het
museum nog aangrijpender te maken. Zo kan je vanaf midden april ook op de abdijsite terugflitsen naar
de 15de eeuw met een cardboard bril. Bovendien maakte het technologiebedrijf Alfavision een
vr-beleving voor slechtzienden met aangepaste audio.
Een rondleiding met de abt in de kerk, een koek uit
de voorraadruimte grabbelen of bladeren in een
van de prachtig versierde Duinenhandschriften…?
Het werd eind vorig jaar in het abdijmuseum een
fluitje van een cent. Toen ging daar een nieuwe
wereld open, want vanaf dan kan je er met de
vr-bril terug floepsen naar 1490. Wat je ziet in de VR
bestond echt? Ja!
Info over details
Vandaag zet het museum verder in op een
totaalbeleving in het museum en op de site. Zo kan
je vanaf de paasvakantie in de vernieuwde vrruimte ook aanvullende informatie bij de vr vinden.
Directeur Dirk Vanclooster: “Al wat je ziet in de
vr-beleving is waarachtig. Het museumteam heeft
zoveel mogelijk info gezocht over details. De vloer,
de grootte van de ruimtes, de kledij, de voorwerpen,
het interieur, enz. Schilderijen werden bestudeerd.
Manuscripten werden detaillistisch gefotografeerd.
Vanaf de paasvakantie willen we de bezoeker over
die zaken extra info geven in de vr-ruimte. Aan de
hand van foto’s van collectiestukken en archeologische opgravingen tonen we dat de vr heel
dicht bij de realiteit aanleunt: het kon er echt zo
uitgezien hebben eind de 15de eeuw. Ook in het
museum zelf maken we bij de stukken in de vr de
nodige verwijzingen.”
Vr op de abdijsite
Een nieuw aangeklede vr-ruimte met extra
infopanelen is niet het enige. Je kan ook met je
smartphone en een simpele cardboardbril op de

archeologische site op ontdekking gaan.
Dirk: “De Ten Duinen@1490 app toont je unieke
historische 360°-uitzichten van de middeleeuwse
abdij. Als je de app downloadt kan je beleven
hoe de abdij er in 1490 uitzag, én kan je de
verzameling grisailles ontdekken, die erkend werd
als Vlaams topstuk! Gewoon surfen naar http://
www.tenduinen.be/vr met je mobieltje. Vanaf
de paasvakantie zullen we ook in het museum
cardboardbrillen aanbieden.”
Vr voor slechtzienden
Het museum is fier dat het vanaf de paasvakantie
ook een vr-beleving voor slechtzienden aanbiedt.
Dat werd mogelijk dankzij samenwerking onder
Alfavision, Toerisme Vlaanderen en ervaringsdeskundige Ria Decoopman van de organisatie Zicht
op Cultuur van het Slechtzienden- en Blinden
Platform. Deze vr is uitgerust met een aangepaste
audio, waarin ze extra info horen over wat er
getoond wordt.
“Dit is een mooie aanvulling op de zaken die we
al hebben voor deze doelgroep. We mogen niet
vergeten dat tot meer dan 60% van de blinden
of slechtzienden, ooit heeft kunnen zien”, vertelt
Dirk. “In het museum zelf zijn er in elke zaal braillepanelen. In het ruïneveld kunnen ze versierde
kraagstenen aanvoelen. Het museum wordt voor
blinden of slechtzienden dus ook een fijne totaalbeleving. Daar zijn we heel blij mee. De komende
maanden werken we voort aangepaste communicatie en uitbreiding van het aanbod naar deze
doelgroep toe.”

Het technologiebedrijf Alfavision maakte thans ook een vr-beleving voor slechtzienden met aangepaste audio.

Afval ruimen met de Proper-strandlopers
De Proper-strandlopers en het NAVIGO-museum houden op zaterdag 7 april om 10.30
u. een afvalruimactie. Deelnemers worden om 14 u. na de picknick beloond met
een gratis bezoek aan het NAVIGO-museum en een drankje.
De vereniging Proper-strandlopers is een Facebook-groep die mensen
bewust maakt van de afvalproblematiek in de wereld, vooral op de stranden,
langs wegen, in duinen, bossen en parken. De groep streeft naar een
mentaliteitswijziging door mensen het afvalmonster zelf te laten ervaren. Elk lid
kan berichten met foto’s plaatsen.
Gemiddeld elke dag ruimen de Proper-strandlopers afval aan de Vlaamse kust
en op andere plaatsen. Zo worden elke maand grote volumes zwerfvuil uit onze
omgeving gehaald. Daarnaast zijn er maandelijks grote opruimacties die veel vrijwilligers
op de been brengen. Op zaterdag 7 april is er dus zo’n grote actie i.s.m. het NAVIGO-museum.
Start om 10.30 u. aan het windsportcentrum Windekind op Groenendijk. Van daar uit wordt landinwaarts
een pad gevolgd naar NAVIGO. Aldaar over de middag picknick (zelf meebrengen) en om 14 u. gratis
bezoek (én consumptie) aan het museum.
Max. 50 deelnemers. Inschrijven verplicht via info@properstrandlopers.be.
Info: www.facebook.com/groups/properstrandlopers

Paasvakantie in Navigo
* 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 (1012 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

Vier je verjaardag in NAVIGO
Wie op zoek gaat naar een hippe plaats voor de verjaardag van
zijn (klein)kind is in het NAVIGO-museum aan het goeie adres. Het
museum biedt een fijn concept aan voor een verjaardagsfeestje op
woensdagmiddag. Onder begeleiding van een animator maken de
kinderen op speelse wijze aan de hand van opdrachtjes kennis met
het museum. Ze zoeken, voelen, knutselen, kijken… Op het einde sluiten
ze de namiddag af met een feestelijk hapje, drankje en uitdeling van
de cadeautjes.
Info:www.navigomuseum.be of via 058 51 24 68 of
onthaal@navigomuseum.be.

Erfgoeddag in NAVIGO
Op zondag 22 april vindt ook in Koksijde weer de jaarlijkse Erfgoeddag plaats. Voor de bijdrage van het
NAVIGO-museum aan de Erfgoeddag, zie bl. 15.

MuseOs: paradijs van dierlijke
schedels en skeletten in Koksijde
Aan de Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp ligt het merkwaardige museum MuseOs. Daar kan je een collectie
van zowat 700 schedels en skeletten van recente en uitgestorven gewervelde dieren van over de hele
wereld bewonderen. Deze verzameling is het levenswerk van Luc Tyteca en Leentje Vandenhoudt, beiden
licentiaat in de biologie. MuseOs biedt gegarandeerd urenlange verbazing voor kinderen, jongeren en
(over/groot)ouders…
• voor jonge onderzoekers: voelbakken
met allerlei dierlijk materiaal, een
microscoop met minuscule preparaten, een
ruggengraat van een leeuwin om zelf ineen
te steken…
• voor tieners: een zoektocht naar
detailfoto’s…
• voor kinderen (vanaf 7 j.): boeiende doeopdrachtjes…
• voor kleuters: een knutsel- en
tekenhoekje…
Voor iedereen is er wel iets (en véél méér) om
het onderhuidse van de dieren te observeren. MuseOs biedt urenlange verbazing voor heel het gezin.
Een volledig skelet van een olifant, een
neushoornskelet in opbouw, een oerrund van 120.000 jaar oud, de uitgestorven holenbeer en nog veel
meer kan je in MuseOs ontdekken.
Hartelijke en ontvangst door Luc en Leentje zelf, twee echte gepassioneerde oprichters-biologen.
Luc: “Eén van de doelstellingen van MuseOs is het afdwingen van een gevoel van bewondering voor de
levende natuur en respect voor alle leven, in de hoop hiermee een steentje bij te dragen tot het behoud en
bescherming van met uitsterven bedreigde diersoorten.”
Fiche
• Museos, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp, info@museos.be, 058 51 19 39, facebook en www.museos.be.
• Open: van 10 tot 17 u. op ma 2, wo 4, do 5, zo 8, wo 11, do 12 en zo 15 april / eventuele andere andere
dagen na afspraak. Tijdens schoolvakantie ook op maandag open.
• Toegang: gratis -6 jaar / basisprijs 6 euro / 65+ en groepen 5 euro / studenten en -18 jaar 4 euro /
leerlingen in schoolverband 3 euro pp. en leerkracht 5 euro / gezinsticket 15 euro

Bedevaart naar Baaldjes Kruus
Op maandag 23 april vindt in Koksijde de jaarlijkse bedevaart plaats naar Baaldjes Kruus bij het
kapelletje van de Zalige Idesbald in de Van Buggenhoutlaan. Deze mooie volkstraditie bestaat al heel
lang, maar wordt sedert 1994 door het Genootschap van de Zalige Idesbaldus georganiseerd.
Vorig jaar herdachten het genootschap en het gemeentebestuur de 850ste verjaardag van het overlijden van abt
Idesbald Van der Gracht in 1167. Hij werd hij in 1155 de
derde abt van de Duinenabdij, meteen de eerste abt uit
de eigen gemeenschap. Idesbald wordt o.a. aanroepen
tegen koorts, jicht en reuma. Hij werd zalig verklaard in 1894
en is door de eeuwen heen patroon van de vissers, de
landbouwers en de Vlaamse adel.
De plechtigheid op maandag 23 april start om 14 u.
in de O.L.V. ter Duinenkerk met ereburger-abt Leo Van
Schaverbeeck. Van daar gaat het om 14.30 u. in processie
naar het kapelletje Baaldjes Kruus voor het zingen van het
Idesbalduslied. De bedevaart verloopt i.s.m. de Pastorale
Eenheid Ster der Zee en de VVV.
Lid worden van het Genootschap van de Zalige Idesbald
kan door storting van 15 euro (of vrijwillig meer) op rek. nr.
BE12 4748 3583 5192. Leden ontvangen drie keer per jaar
gratis de nieuwsbrieven.

Ereburger-abt Leo Van Schaverbeeck.

Erfgoeddag: kiezen voor Erfgoed!
Op zondag 22 april kiest Koksijde voor erfgoed! De jaarlijkse Erfgoeddag staat volledig in het teken
van Kiezen. Ettelijke keren per dag maken we keuzes, wat aantrekken, wat eten..? We moeten ook vaak
belangrijke keuzes maken, straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Onze gemeente kende vroeger ook
elk jaar een andere verkiezing, nl. de keuze voor Mieke Garnaal. het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
plaatst deze traditie in de kijker. Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen, ’t Oud Schooltje en het Erfgoedhuis
Bachten de Kupe zijn er boeiende activiteiten.
• NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: Kiek noa
Mieke
De Mieke Garnaal-verkiezing bestaat al sinds
1950. Tijd dus om dit gebeuren eens in de kijker
te plaatsen! Bewonder vanaf 14 u. in primeur de
fototentoonstelling met unieke portretten van de
Miekes en eredames, en luister naar hun verhaal.
Tot 18 u. is er ook randanimatie.
I.s.m. erfgoeddeskundige Estelle Slegers Helsen &
fotograaf Tom De Visscher. Het museum is de hele
dag vrij toegankelijk.

• Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Leopold II-laan
2): Duizend dingen achter deuren (spannende
theatertocht)
Treed binnen in een zeer bijzonder gebouw: het
vroegere gemeentehuis van Oostduinkerke. Rare
kale mannetjes nemen je mee naar plekken waar
bijna geen mens komt. Verdwaal tussen de vele
hoekjes, trappen en geheime nissen. Luister naar
het gefluister van de eeuwenoude schilderijen
en ontdek wie er dag en nacht door de kelder
doolt. Het publiek wordt meegenomen op een
wandelvoorstelling door het gebouw en leert aan
de hand van dilemma’s hoe moeilijk kiezen is,

zeker als die keuzes het bestuur van de gemeente
bepalen. Een absolute voltreffer.
Productie: 30CC (Leuven), Erfgoedcel Leuven &
Max Last vzw. Spelers: Koen Monserez, Jonas Van
Thielen, Laurian Callebaut, Heleen Desmet.
Voorstellingen om 11, 14 en 16 u. Tickets
reserveren aanbevolen (www.casinokoksijde.be)
+ tickets add zolang in voorraad. Toegang
10 euro, <26 j. 5 euro. Via www.casinokoksijde.be
of 058 53 29 99.
• ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A, Koksijde-Dorp):
lezing Waar komt mijn familienaam vandaan?
(door prof. Magda Devos)
Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele
naam door het leven gingen. Gaandeweg waren
er binnen de middeleeuwse gemeenschappen te
veel mensen met dezelfde voornaam en begon
men hen een bijnaam te geven. De lezing gaat in
op de grote verscheidenheid aan familienamen
en op hun oorspronkelijke betekenis.
Magda Devos is ere-professor Nederlandse
taalkunde (UGent).
Van 10 tot 12 u., toegang 6 euro, leden
Familiekunde Vlaanderen 3 euro (apero in),
reservatie via stekelorum@telenet.be.
Org. Familiekunde Vlaanderen regio Westkust.
• Abdijmuseum Ten Duinen, Kon. Prinslaan
2 - Lezing Abt worden: intriges binnen de
kloostermuren? (door Jan Van Acker)
Hoe werd je abt van een grote abdij zoals
Ten Duinen? Speelde politiek of geld een rol?
En kwamen de monniken hierbij wel zo goed
overeen als kronieken soms doen uitschijnen?
Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker van
het museum, vertelt hoe het er in de Duinenabdij
en in enkele andere abdijen aan toe ging.
Van 10.30 tot 11.30 u., inschrijven via
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50,
gratis toegang.
Het museum is de hele dag vrij toegankelijk.

Visserij-aalmoezenier Demaeght
vertelt over legendarische Paster Pype
Op uitnodiging van de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke houdt aalmoezenier ter zeevisserij Dirk Demaeght op
vrijdag 20 april om 19.30 u. in het Erfgoedhuis (voormalig gemeentehuis
Oostduinkerke) een causerie over de legendarische Paster Pype, de
allereerste visserij-aalmoezenier. De titel van de voordracht luidt de visscher
onder de visschers.
Hendrik-Frederik Pype (°Geluwe 1854-†Oostende 1926) was vanaf
1879 priester-leraar aan het college in Nieuwpoort, waarna hij in 1884
onderpastoor werd op de Sint-Petrus- en -Paulusparochie in Oostende.
Pype legde er spoedig contacten met de verarmde en ongeletterde vissers
en nam hun soms heel droevig sociaal lot nauw ter harte. Zo heeft hij tijdens
de Vissersopstand van 23-24 augustus 1887 een bemiddelende rol gespeeld
tussen de ordediensten en de opstandige vissers. In datzelfde jaar stichtte
hij de Vrije Visserijschool Sint-Andreas. De leerlingen leerden er over het
gebruik en onderhoud van de schepen, het netten breien, de theorie van
de zeevaart en de visserij, navigatie enz. Later stichtte hij ook een naai- en
kookschool voor vissersmeisjes.

Paster Pype

Geliefde pastoor
Ook de stichting van de Vrije Visschersgilde 't Zal wel gaan (1896) lag volledig in de lijn van zijn sociale inzet.
Die gilde omvatte een kas tegen ongelukken op zee, een spaar- en een pensioenkas. De gilde bood ook
amusement zoals toneel, zang, voordrachten, kaartspel, enz.
Door deze niet aflatende werking ten voordele van de vissers en hun familie verwierf Pype grote populariteit.
Op 2 mei 1922 werd hij op rust gesteld.
Door ziekte stierf hij op 3 juni 1926. Zijn begrafenis groeide uit tot een grandioos eerbetoon. De door Pype
gestichte visserijschool kreeg na zijn dood zijn naam. In Oostduinkerke en Oostende kregen straten Pypes
naam.
Inschrijven via vriendenvannavigo@outlook.com of sms 0474 53 23 23 met vermelding van naam + aantal
personen of bel 058 51 24 68 (tijdens de kantooruren) of 058 59 30 66 (buiten de kantooruren). Gratis
toegang.

Tentoonstelling Crayonmanier
besluit drieluik Paul Delvaux
Een introspectieve blik met de crayonmanier vormt het sluitstuk
van de cyclus van drie tentoonstellingen die het museum wijdde
aan de prentkunst van Paul Delvaux. Van 31 maart tot 6 januari
2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald.
Dit luik is een ode aan de vitaliteit van de kunstenaar, die zich
op het einde van zijn leven toelegde op een voor hem nieuwe
techniek.
Aangemoedigd door zijn neef Charles Van Deun hervond Delvaux
in de zogenaamde crayonmanier hetzelfde plezier dat hij altijd
aan het tekenen beleefd had. De prenten in vernis mou bieden
inzicht in de manier waarop Delvaux toen terugblikte op zijn werk
uit het verleden.
De tentoonstelling toont opvallende verwantschap met vroegere
werken en benadrukt het belang van het verleden als creatieve
bron. Deze intimistische prenten, die de laatste dessins de
Mémoires (Tekeningen uit het geheugen) aankondigen, bieden
de bezoeker vooral de gelegenheid om zich te verdiepen in de
bijzondere wereld van Delvaux.

Van 30 maart tot 30 sept.: 19 kunstwerken in 9 kustgemeenten

Kunsttriënnale Beaufort schittert
met Shiny Things ook in Koksijde
Wie Beaufort zegt, zegt hedendaagse kunst aan zee! In 2018 biedt de triënnale voor de zesde maal
verrassende ontmoetingen met hedendaagse kunst in het unieke decor van de kust. Er vallen in 9
kustgemeenten 19 intrigerende werken te bewonderen van internationaal gerenommeerde kunstenaars
op stranden, zeedijken, pleinen en parken. In Koksijde is dat het monumentale werk Really Shiny Things That
Don’t Really Mean Anything van Ryan Gander.
Ganders werk is een grote bal gebouwd uit een heleboel
glanzende objecten met onduidelijke functie. De kunstenaar geeft
geen vaste uitleg over de betekenis ervan. Hij is er zich van bewust
dat de toeschouwers er zelf veel betekenissen zullen aan geven.
Hij staat open voor die interpretaties, die voortdurend veranderen
afhankelijk van context en publiek. Hij beschouwt ze als een
toevoeging aan zijn kunst. Volgens Gander houden mensen van
glanzende dingen. Is men immers niet van nature uit gefascineerd
door de eigen weerspiegeling en door een parallelle realiteit.?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn bijzonder tevreden
met het werk van Ryan Gander. We deden wat lastig in het begin
en hebben zelfs enkele ontwerpen niet aanvaard. Maar dit
kunstwerk is helemaal ons ding! De bolvormige structuur is een
knipoog naar de raadzaal de Kokpit en past ook bijzonder goed
bij de kunstwerken van Panamarenko en Delphine, Boël in het
gemeentehuis. Really Shiny Things staat op een mooie sokkel en
wordt speels verlicht. Het is de bedoeling dat het werk voor altijd
met Koksijde verbonden zal blijven, als een echt icoon.”
De vrije kust
Beaufort is een driejaarlijks kunstproject van De Panne tot
Provinciaal gedeputeerde Guido Decorte en
Knokke. De geselecteerde kunstenaars onderzochten de rol van
burgemeester Marc Vanden Bussche bij Shiny
monumenten in de publieke ruimte: hoe geven ze betekenis,
Things van Ryan Gander. De gemeenteraad
welke interpretatie krijgen ze, en in hoeverre blijft hun boodschap
besliste in zitting van 23 oktober 2017 dit werk
actueel?
n.a.v. de 6de editie van het kustkunstproject
Curator Heidi Ballet: “Tijdens deze zesde editie werken de
Beaufort aan te kopen voor een bedrag van
kunstenaars rond het vrijdenkende karakter van de kustregio.
75.000 euro.
Die specifieke sfeer is bijvoorbeeld aanwezig in het surrealisme
van James Ensor en trok mensen aan zoals de muzikant Marvin Gaye en de
Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. Er is aan de Kust een open geest met een
vleugje anarchie die tot de dag van vandaag voelbaar is”.
Rondleidingen groepen
1. Halve dag (ca. 3 uur, 150 euro per gids)
- Oostkust (Oostende-Knokke)
- Westkust (Oostende-De Panne)
- Middenkust (Middelkerke-De Haan)
2. Volledige dag (5 à 6 uur, 300 euro per gids)
- Volledige kust (De Panne-Knokke)
3. Reservering via gidsenkring De Lange Nelle, 059 80 73 81, info@
oostendeahoy.be. Gidsen N, F, E, D. De groep kan een specifieke startplaats
bepalen.
Beaufort voor kinderen
Kunstenaar Ryan Gander.
Ben jij een kunstenaar in spe? Bekijk Beaufort in een ander kader
en surf naar www.beaufort2018.be/ontdek en bekijk filmpjes van de
jongerenredactie, beluister audiofragmenten en laat je verleiden door andere leuke doe-opdrachten voor de
hele familie.
Info: www.beaufort2018.be, #beaufort2018

Gratis toneelvoorstelling
MODDERS voor jonge gezinnen
In het kader van De Week van de Opvoeding
organiseert het Huis van het Kind Koksijde op vrijdag
18 mei om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde de gratis
toneelvoorstelling MODDERS voor alle gezinnen met
kinderen vanaf 8 jaar. MODDERS is een komisch
theaterstuk over het moederschap, gespeeld door de
compagnie Barbarie, met o.a. Sarah Vangeel, bekend
als Kaatje en co.
MODDERS biedt de toeschouwers een inkijk krijgt in het
wel en wee van een moederhoofd. Want elke moeder
moddert maar wat aan. En tenslotte is opvoeden
nog altijd makkelijker dan afvallen. Op scène gaan
enkele moeders aan het werk. In hun wereld vol goede
bedoelingen werken de dingen echter tegen hen.
Geen enkele stoel staat recht, geen enkel kleedje
past, geen borstel die nog veegt en niemand die
luistert. In het leven van deze moeders is alles wankel. Hun afweersysteem faalt, hun strakke plannen worden
langzamerhand herleid tot moes. Maar doorgaan zullen ze. Niks aan de hand, alles onder controle. Tot het
bittere einde klauteren ze telkens weer uit de grootste puinhoop en redden ze zich uit de chaos die hen
omringt. Zoals het een moeder betaamt….
De voorstelling duurt 50 minuten. Na de voorstelling ook gratis frietjes voor alle aanwezigen.
Tickets voor het toneel zijn dus gratis, maar reserveer je plaats: huisvanhetkind@koksijde.be of 058 51 80 74,
tot 16 mei. Het aantal plaatsen is beperkt.

Schitterend muzikaal cabaret met Bert Ostyn
Het Sociaal Huis presenteert op vrijdag 27 april van
14 tot 16.30 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan, SintIdesbald) het humoristisch muziekoptreden Tralalie
met Bert Ostyn. Deze rasmuzikant speelt piano, viool en
accordeon, en bovendien zingt hij ook nog.
De rode draad door zijn cabareteske muziekvoorstelling
is een verhaal over het leven en de liefde, over het
kleine verdriet en de grote lach, doorspekt met graptjes
en moptjes (West-Vlaams voor humor) en prachtige, al
dan niet eigen liedjes.
Bert kan ongelooflijk goed vertellen, hij is een
schitterende zanger, hij tovert prachtige muziek uit zijn
instrumenten, hij heeft fijne humor.
Kortom: een uitmuntend en weergaloos entertainer.
Toegang 3 euro, koffie en gebak inbegrepen.
Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of
058 53 43 19.

Lezing artrose en heupproblemen
Dokter Mortier (specialist orthopedie/traumatologie AZ WEST) geeft op dinsdag
17 april 14 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde op uitnodiging van de
gemeentelijke seniorenadviesraad een lezing over problemen aan de heup,
bekken, lage rug, en over heupprotheses. Hij vertelt over de operaties, wat daaraan vooraf gaat en hoe het herstel verloopt. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet persoonlijke) vraagstelling. Deelname: 2 euro (drankje incl.)
Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42.

Pedagogische studiedag over kinderarmoede

Goede kindertijd voor alle kinderen
De gemeente en het Sociaal Huis Koksijde organiseerden op maandag 26 februari een
pedagogische studiedag Een goede kindertijd voor alle kinderen in samenwerking met
CEDES vzw. Deze studiedag richtte zich tot alle leerkrachten van het kleuter- en lager
onderwijs in Koksijde. Doel was inzicht krijgen in alle facetten van kinderarmoede. De
opleiding was mede mogelijk dankzij financiële steun van Rotary Westkust en Jong VLD. Ca.
180 betrokkenen schreven zich in.
Niet alleen leerkrachten werden uitgenodigd, ook
partners van het Huis van het Kind Koksijde, vrijwilligers van de TOPPIE-klassen, CLB’s, gemeentediensten enz. werden betrokken. Ons gemeentebestuur
was vertegenwoordigd door burgemeester Marc
Vanden Bussche, schepen Lander van Hove van
Onderwijs en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie.
Kinderarmoede neemt almaar toe, 1 op 8 kinderen
groeit op in (kans)armoede, ook in Koksijde. Om de
vicieuze cirkel van kinderarmoede te doorbreken
zijn veel partners nodig. Belangrijke actoren zijn de
leerkrachten die dagelijks met kinderen werken.
Dankzij een goede scholing heeft een kind uit armoede immers de kans om zich uit die situatie los
te werken.
Het Sociaal Huis Koksijde neemt diverse acties in de
strijd tegen kinderarmoede. Een overzicht.
TOPPIE-huiswerkklas – Sedert het schooljaar 20172018 is er in elke school een TOPPIE Huiswerkklas.
Toppie staat voor Tip, Opsplitsen, Plannen, Presteren,
Ik vraag hulp, Evaluatie. In de huiswerkklas krijgen
kinderen tips rond studeren en plannen. Momenteel zijn er 40 kinderen in de TOPPIE-klas.
Wil je als vrijwilliger meewerken aan de TOPPIE
Huiswerkklas? Wil je kinderen ondersteunen op het
schoolse vlak? Contacteer anne-sophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30.
Onderwijscheques - Onze gemeente geeft onderwijscheques (8 euro per cheque) voor kansarme
kinderen van kleuter- t.e.m. middelbaar onderwijs.
Met deze cheques kunnen de schoolfacturen bekostigd worden. In het schooljaar 2017-2018 kregen

193 kinderen onderwijscheques.
Project NEST - NEST (Nog Even Samen Thuiszorg)
biedt gezinsondersteuning. Zo kan de verzorgende
samen met de ouders inkopen doen zodat er een
gezonde en budgetvriendelijke maaltijd kan klaargemaakt worden. Of samen activiteiten beleven
zoals een uitstap naar het speelplein, zwembad,
enz. De verzorgende geeft ook advies over de organisatie in het huishouden. Sinds de start twee jaar
geleden kregen al 16 gezinnen wekelijks ondersteuning.
Verminderde tarieven - Verminderde tarieven voor
busvervoer, kinderopvang, speelpleinwerking, enz…
Het is heel belangrijk dat kinderen uit kwetsbare
gezinnen ook naar de kinderopvang of naar het
speelplein kunnen. Vandaag genieten 85 gezinnen
van dit voordeel.
Vrijetijdsparticipatie - Kwetsbare gezinnen en
kinderen nemen veel minder deel aan naschoolse
activiteiten. Nochtans is een sportclub, tekenacademie, zwemclub of muziekschool een enorme
verrijking voor ontplooiing van hun talenten. Het
Sociaal Huis en de gemeente werkten hiervoor
een project Vrijetijdsparticipatie uit (met subsidies
van de Vlaamse overheid). Zo kunnen kansarme
inwoners genieten van een tussenkomst voor sportof jeugdclub. Hun kinderen kunnen ook naar de
tekenacademie voor 10 euro en krijgen een gratis
tekenkoffer met alle gerief. Er worden ook tickets
verdeeld onder kwetsbare gezinnen voor de film in
de jeugddienst en diverse toeristische activiteiten.

Directeurs Jan Andries (VBO Koksijde), Carine Tegethoff (GS Koksijde), Steven Maes (GS Oostduinkerke), burgemeester
Marc Vanden Bussche, beleidsmedewerker Onderwijs Patricia Beddeleem , schepen Lander van Hove, OCMWraadslid Greta Cambier, diensthoofd Algemeen Welzijnswerk Sieglinde Dewaele en directeur Jurgen Lammens (VBO
Oostduinkerke).

Tweede Smoefeltocht
De Ouderraad van de Vrije Basisschool Oostduinkerke
organiseert op zondag 22 april zijn tweede Smoefeltocht.
Tijdens een gezellige wandeling (5 km, ook geschikt voor
buggy's) door het mooie Oostduinkerke kan iedereen
genieten van enkele zelfgemaakte hapjes. Deze keer is er
om 14 u. ook extra animatie (optreden) op de eindplaats.
Wie wil mag ook de step, fiets, enz. meebrengen.
Start van 10 tot 12 u. in de VBS, Vrijheidsstraat 8, 8670
Oostduinkerke.
Deelname: in vvk 6 euro voor kinderen (2 > 12 j.), 8 euro
voor volw. / de dag zelf 8 euro voor kinderen (2 > 12 j.), 10
euro voor volw.
Inschrijven via ouderraadvbso@gmail.com en het bedrag
overschrijven op BE02 4764 3512 7140 met vermelding van
naam en aantal personen.

Vakantietoezicht op woningen
Al enkele jaren kunnen onze inwoners terecht
bij de Dienst Veiligheid en Preventie voor
afwezigheidstoezicht. Er wordt een oogje in het
zeil gehouden op je woning als je tijdelijk afwezig
bent (op reis, ziekenhuisopname, enz.).
Dit toezicht gebeurt overdag door de gemeenschapswachten en 's
nachts door de patrouilles van de Lokale Politie.
Let wel: de maximale duur voor dit toezicht bedraagt 2 maand en
de aanvraag dient 7 dagen vooraf te gebeuren. Een aanvraag- of
afwezigheidsformulier is te bekomen via de dienst Veiligheid en
Preventie of via de Politie Westkust.
Info: Veiligheid en Preventie, 058 53 34 95, jens.mares@koksijde.be.

EHBO voor mantelzorgers
Het mantelzorgcafé De Luisterschelp organiseert op maandag 9 april van 14 tot 16 u. in zaal De Brug van
Sociaal Huis een namiddag EHBO voor mantelzorgers.
Een mantelzorger kan thuis of in zijn omgeving te maken krijgen met een ongeluk of noodsituatie van
degene voor wie hij/zij zorgt. Ann Duyck, vrijwilliger bij het Rode Kruis, leert hoe te handelen bij een val, een
flauwte, een breuk… Ook vragen zoals hoe herken je een hersenbloeding of een hartaanval, wat te doen
bij verslikken of als iemand dreigt te stikken enz. komen aan bod. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te
stellen. Na de uitleg kan je bij een kopje koffie kennismaken met de andere mantelzorgers.
Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.

Inschrijven voor Summerfun

voor Summerfun en beleef
Ben je tussen 11 en 16 jaar? Schrijf je dan in
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een zomer vol plezier. Summerfun is een verza
ejaanland, paintball, hippe
de jeugddienst zoals een bezoek aan Bobb
n vinden plaats in juli en
workshops en nog zoveel meer! De activiteite
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augustus op maandag, woensdag en vrijda
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maa
ndge
beke
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ners van Koksijde en op
De inschrijvingen starten op 23 april voor inwo
26 april voor niet-inwoners.

Carine en Nathalie bereiden zich
voor op de Dodentocht van Bornem
Op vrijdag 10 augustus nemen Carine Montaine (56) en Nathalie
Seynhaeve (48), twee vriendinnen uit Oostduinkerke, deel aan de
100 km van Bornem, ook gekend onder de huiveringwekkende
naam Dodentocht. Honderd km stappen in 20 uur, Nathalie en
Carine beschouwen het als een fantastische reis… voor het
goede doel.
Carine: “Op 1 augustus vorig jaar draaiden we de knop om:
gezonder leven en sporten was vanaf toen onze prioriteit. Nathalie
voelde afgelopen zomer de noodzaak om aan haar bucket list te
beginnen. Ik beloofde haar te steunen en samen deze uitdaging
aan te gaan.”
Nathalie: “Sindsdien werken we wekelijks het opgelegde schema
van coach Bike Me af. Dat bestaat uit conditietraining, persoonlijke
coaching, bootcamp. Er is soms pure fysieke vermoeidheid die
schreeuwt om rust, maar dit verdwijnt allemaal in het niets in
vergelijking met de voldoening en energie die we terugkrijgen.”
Beide dames beleven een fantastische tijd. “Alhoewel we ook soms
een dipje meemaken,” getuigt Carine, “maar dat maakt deel uit
van de uitdaging: yes we can!”

Nathalie Seynhaeve en Carine Montaine
bereiden zich voor op de 100 km van
Bornem of de Dodentocht.

Voor een goed doel
Carine en Nathalie ondernemen dit avontuur voor een goed doel: Kebene Children’s Home. Dat is een
kleinschalig project (sedert 2007) dat straat- en weeskinderen opvangt in Diani Beach (Mombasa, Kenia).
Het tehuis zorgt voor 65 kinderen en biedt gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Doel is de
kinderen een goede basis te geven om te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving zodat ze later iets
kunnen betekenen voor hun land.
Kebene start dit jaar ook een nieuwe uitdaging: Baby Care. Dat is de bouw van een opvang voor jonge
moeders in nood en een dagverblijf voor kinderen van 0 tot 5 j. Zo kunnen jonge alleenstaande moeders
met een laag inkomen hun economische activiteiten behouden.
Carine en Nathalie: “Dit goede doel zal ons moreel steunen, ons over de meet trekken. Een deeltje van hun
toekomst ligt in onze voeten. We hopen met de steun van de lezers van Tij-dingen een grote bijdrage aan dit
kleinschalig project te kunnen leveren.”
Steunen kan op rek. nr. BE78 7795 9305 3586 van vzw Kebene met vermelding Dodentocht. Fiscaal attest
vanaf 40 euro.
Info: dagboek van Carine en Nathalie op www.bikeme.be en www.kebene.be.

Demo Mocktails maken met Franky Malbrancke
De Gezinsbond Koksijde organiseert op vrijdag 20 april om 19.30 u. in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A,
Koksijde-Dorp) een demonstratie Mocktails maken (alcoholvrije cocktails) met Franky Malbrancke,
technisch adviseur aan de hotelschool Ter Duinen.
De tijd dat wie geen alcohol dronk enkel kon kiezen tussen water, fruitsap of een softdrink behoort stilaan
tot het verleden. Acties als Toernee Minerale zetten
de mocktail volop in de aandacht. Niet de kleverige,
suikerige en weinig smaakvolle versies, maar originele,
verfrissende en prachtig gepresenteerde glazen. Franky
Malbrancke etaleert de meest uiteenlopende mocktails,
zowel qua presentatie als qua ingrediënten.
Toegang: 12 euro voor leden deelnemende
verenigingen (Gezinsbond, Liberale Vrouwen Koksijde
en Vrouwenstemmen), niet-leden 17 euro (max. 50 p.).
Info en inschrijven (pas definitief na overschrijving) bij
desmedtronald@gmail.com of 058 51 41 39 op uiterlijk
14 april. Betalen op rek. nr. BE40 7755 9233 4763 van
Gezinsbond Koksijde met vermelding lid van… indien
van toepassing.

Activiteiten in het Duinenhuis
(Gratis) wandeling Lentesignalen - Zondag 1 april
(14 u.). Bomen en struiken bloeien meestal voor
de eerste blaadjes verschijnen. O.l.v. gids Marjan
Janssens. Inschrijven niet nodig. Start aan infobord
Loze Vissertjespad, Oostduinkerke. Honden niet
toegelaten (natuurreservaat).

Workshop zeepjes voor kinderen - Donderdag
12 april (14-16.30 u.). Huid- en milieuvriendelijke
zeepjes(ketting) maken met natuurlijke
ingrediënten o.l.v. Erika Leuridan. Inschr. (8 euro,
incl. zeepjesketting, max. 15 p.) vóór 5 april via
duinenhuis.

(Gratis) wandeling Lentekruiden in de
Noordduinen - Maandag 2 april (14 u.). Speuren
naar jonge kiemplantjes en ontdekken wat eetbaar
is. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet
nodig. Start aan infobord bij de Zuid-Abdijmolen,
Van Buggenhoutlaan, Koksijde-Bad. Honden niet
toegelaten (natuurreservaat).

(Gratis) wandeling Voorjaarsbloeiers en
bladvogeltjes - Zondag 15 april (10.30 u.). O.l.v.
gids Johan Depotter. Breng een verrekijker mee.
Start aan het Duinenhuis.

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.
Om 20 u. gaat de sterrenwacht open (gratis). Info
www.desterrenjutters.be.
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.) duinenhuis. Org. i.s.m. De
Groene Hemel.
(Gratis) wandeling
Sponzen, poliepen,
vlokreeftjes
en andere
strandorganismen
- Zondag 8 april
(14 u.). O.l.v. gids
Ingrid Jonckheere.
Inschrijven niet nodig.
Start Elisabethplein.
Wandeling Dwars door de duinen - Maandag 9
april (13.45-17 u.). Mix van natuur, waterwinning
en geschiedenis. Start aan de Doornpanne. Na
afloop drankje op het dakterras van het Duinenhuis.
Bijdrage 1 euro. Inschrijven www.iwva.be/bezoekers,
058 53 38 33.
Yoga – Op 9, 11, 12 en 14 april (9.30-10.30 u.) op
het dak van het Duinenhuis. Word één met de
natuurelementen in de Schipgatduinen. Voor
beginners en ervaren yogi o.l.v. Sigrid Rondelez.
Inschrijven (6 euro per les, max. 20 p.) via duinenhuis.

Workshop paddenstoelen - Woensdag 18 april
(19.30-22 u.). Paddenstoelen determineren met
veldsleutels, goede voorkennis is aangewezen.
Inschr. via carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 22
08 43, org. Paddenstoelenwerkgroep Westhoek.
(Gratis) bouwfitdagen voor (ver)nieuwbouwers
- Zaterdag 21 en 28 april (10–16 u.). Cursus
duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen van
Eandis en architectenvereniging NAV. Je krijgt ook
een cursuspakket en een broodjeslunch. Inschrijven
vóór 14 april via www.eandis.be/energiefit. Org.
i.s.m. Woonhuis Niko. Beperkt aantal plaatsen.
Yogawandeldag – Zaterdag 21 april. (9-14 u.),
voormiddag lange yogales met Sigrid Rondelez, na
een drankje wandeling op het strand en door de
duinen, onderweg picknick. Inschrijven (15 euro,
max. 20 p.) duinenhuis.
Eetbare wilde planten - Zondag 22 april (14-17
u.) geleide fietstocht en maandag 23 april (19
u.) kookworkshop met eetbare wilde planten o.l.v.
herborist Marjan Janssens. Op de fietstocht (10 km)
dergelijke planten zoeken, op de kookworkshop
lekkere creaties ermee koken. Inschrijven (max. 20
p., 15 euro voor beide act. samen) via duinenhuis.

(Gratis) Schipgatstrand- en -duinenwandeling Zondag 29 april (10 u.). Zeeschatten zoeken met
gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start
parking Sint-André (einde G. Scottlaan).
Sterrenwacht – Extra openingsuren tijdens de
paasvakantie op vrijdag 6 en 13 april vanaf 20 u.
Ook open voor iedereen elke derde vrijdagavond:
vrijdag 20 april vanaf 21 u. Gratis toegang, info
www.desterrenjutters.be, info@desterrenjutters.be
Algemeen: Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde,
058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

Nieuw: inzameling kurk op het Milieupark
Je hoeft kurken niet langer in je restafvalzak of container te deponeren.
Sinds kort kun je dit waardevolle materiaal gratis naar het Millieupark
brengen. Zo kan het gerecycleerd worden als isolatiemateriaal voor
vloeren, muren en daken.
Je verlicht meteen de productiedruk op de kurkboomgaarden. Je vindt
het inzamelpunt bij de kga-zone. De gratis inzameling loopt i.s.m. met het
sociaal tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit en Recycork.
WEL
- kurken stoppen (van wijn of bier)
- onderleggers in kurk
- kurkoverschotten (bv. kurk op rol of kurkisolatieplaten)
- alle voorwerpen van zuivere kurk (zonder metaal, leer, hout, gips, plaaster
eraan gehecht)
Dikumbua demonstreert de

kurkcontainer
NIET
- synthetische kurken (dit is restafval)
- metalen bindijzers, capsules, draaistoppen, beschermkappen… (dit mag in de pmd-zak)
- wand- en vloerbekleding (dit is restafval/grof vuil)

Ruil je laatste resten
pesticiden in voor een
gratis voegenborstel
Ruil tussen 21 en 28 april je laatste restjes pesticiden in
voor een voegenborstel bij de kga-stand op het Milieupark
(tot einde voorraad). Daarmee kan je af en toe de hoopjes
organisch materiaal op en tussen tegels wegvegen. Zo
voorkom je op een eenvoudige manier dat er ongewenste
zaadjes ontkiemen tussen je tegels. Dit is 100% gezond, ook
voor de natuur. Deze ruilactie loopt i.s.m. met de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), Vlaco en IVVO.

Voorkom vogels tegen vensters
De terugtocht van trekvogels uit het zuiden is volop aan de gang.
Veel kans dat ze zich te pletter vliegen tegen grote vensters die het
zonlicht reflecteren. Om dit te voorkomen kleef je stickers van silhouetten van roofvogels op je venster.
De silhouetten van een ruigpootbuizerd en een slechtvalk zijn te koop aan 50 euro
op de dienst Mil&DO en meten resp. 12,5 x 33 cm en 14,5 x 33,5 cm. Kleef je niet graag
opvallende silhouetten? Er bestaan nu ook transparante zelfklevende silhouetten. De stickers zijn nagenoeg
onzichtbaar voor het menselijk oog maar worden door vogels als obstakels waargenomen omwille van de
reflecties op het speciale UV-laagje. Deze stickers zijn te koop bij Vogelbescherming Vlaanderen. Eén pakje
bevat vijf silhouetten van 18 x 11 cm en kost 19,99 euro.
Toch een slachtoffer? Contacteer het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 642 in Oostende: voc.oostende@vogelbescherming.be, 059 80 67 66.

Actie Proper-strandlopers
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Op naar een nieuwe lente
boordevol biodiversiteit
Witte spinsels van de rups
Straks duiken er weer witte rupsen-spinsels op in
onze duinen. Een vertrouwd fenomeen voor veel
wandelaars. Je vindt ze vooral op duindoorn.
De spinsels bij ons zijn veelal afkomstig van
rupsen van spinselmotten. Die zijn volkomen
onschuldig. Af en toe duiken ook de rupsen van
de bastaardsatijnvlinder op. Die hebben wel kleine
brandhaartjes. Maar zolang je de spinsels en
rupsen niet aanraakt, gaat de huid niet irriteren.
Verontruste wandelaars melden de milieudienst
elk jaar dat de struiken kapot worden gevreten. Die
schade is evenwel zeer tijdelijk. Na het verpoppen
van de rups, kan de plant zich vrij snel herstellen.
Bestrijding van de rupsen is dus niet nodig en zelfs
sterk af te raden, want rupsen worden natuurlijk
vlinders én vormen o.a. een voedingsbron voor
jonge vogels. Bestrijding zou het ecologische
evenwicht verstoren.
Hoopjes zand van de zandbij
Op droge, zandige en zonnige plaatsen graven
zandbijen verticale en horizontale gangen, soms
tot 1 m diep. Voor ze sterven leggen ze er eitjes en
stuifmeel als voedsel voor de larven. In de eerste
warme lentedagen worden de nieuwe zandbijen
vaak massaal geboren. Dan zie je tientallen
kegelvormige hoopjes zand met een gaatje in het
midden. Bestrijd de zandbijen niet. Ze leven solo in
de bodem en hebben dus geen koningin of nest te

verdedigen.
Dat maakt
de angel
overbodig.
Die is zelfs
zo klein dat
hij niet door
de huid van
een mens
kan prikken.
Zandbijen
zijn belangrijk voor de bestuiving van heel wat
specifieke planten. Geen bestuiving, geen vruchten.
Op ons openbaar domein staat hier en daar een
informatiebordje op de plaats waar de zandbij
leeft.
Alles hangt samen
De natuur zit boordevol samenhangend leven.
Denk twee keer na voor je pesticiden gebruikt.
Een deel ervan dringt in de grond of spoelt weg
in de natuur of in de watervoorraden. Het is niet
omdat je pesticiden niet meer ziet, dat ze er niet
meer zijn. Hoogtijd dus om er voor eens en voor
altijd komaf mee te maken. Bezorgt een plant of
dier je echt overlast of schade, gebruik dan betere
alternatieven. Ruil je laatste resten pesticiden in op
het Milieupark.

Speel een partijtje padel
Sinds vorige zomer beschikt Tennisclub Koksijde dankzij de gemeente over twee
prachtige padelvelden. Padel is een racketsport: een combinatie van squash en tennis.
De sport wordt beoefend op een rechthoekig terrein omringd door hoge vaste wanden.
Padel is overgewaaid uit Zuid-Amerika en is razend populair in Spanje en Portugal, stilaan ook bij ons.
Vandaag is padel een veel gevraagd onderdeel van teambuilding. Vooral omwille van de toegankelijkheid
en het rustgevend effect.
Het spel op zich is heel plezant, niet
zo moeilijk en bovendien ook leuk om
naar te kijken. Het aspect winnen of
verliezen is meestal ondergeschikt aan
de spelvreugde van de spelers (4).
Wat niet wegneemt dat er ook sterk
competitief gespeeld kan worden.
Maar gemeenschappelijk is in elk
geval de after padel aan de bar.
Niet leden en toeristen kunnen padel
op TCK uitproberen aan 20 euro (voor
4 spelers). De kunststofracket is te huur
aan 2 euro per speler. Er kan bij droog
weer gespeeld worden, zowel in de
winter als in zomer van 10 tot 22 u.
Reservatie op de club, 058 51 55 67.

Hockeyveld op sportpark Hazebeek
Onze gemeente investeert verder in de uitbouw van zijn sportinfrastructuur. Na het bekomen van de
bouwvergunningen en het aanstellen van een aannemer zal op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke
een hockeyveld aangelegd worden. Burgemeester Marc Vanden Bussche hoopt dat het veld eind 2018
klaar is.
De hockeysport heeft de voorbije jaar in
heel Vlaanderen sterk aan populariteit
gewonnen, wat niet in het minste de
verdienste is van de prachtige recente
resultaten van de nationale heren en
dames op het Europees Kampioenschap
2017 in Amsterdam.
Ook in eigen regio vinden meer en meer
jongeren de weg naar de hockeysport.
Vandaag zijn de plannen klaar voor een
hockeyveld met aanhorigheden op het
sportpark in Oostduinkerke, meer bepaald
waar nu het trapveldje is.

Een 3D-beeld van het
toekomstige hockeyterrein op
het sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke.

Volgens FIH-normen
Kenmerken: type waterveld: 91,40 bij 55 m, kunststoftapijt volgens de strengste
FIH-normen, extra belijning voor jeugdcompetitie. Dit laat wedstrijden toe uit ereklasse en voor de nationale
ploeg.
Bijkomende accommodatie: beregening, LED-verlichting 300 lux, een overdekte tribune, een scorebord,
een televisieplatform en een opwarmingsterreintje. De aanhorigheden omvatten 4 groepskleedkamers met
douche, 2 kleedkamers voor scheidsrechters, een publiek sanitair en een cafetaria.
De kosten worden geraamd op 1,8 miljoen euro (zonder erelonen).
Een eerste fase behelst de aanleg van het hockeyveld voor een uitvoeringsperiode van 5 maand. In een latere
fase zouden de aanhorigheden gebouwd worden.
Bewuste beleidskeuze
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Hockey is booming business in ons land. We zagen de massale
belangstelling voor hockey tijdens de Olympische Spelen. Zowel de Belgische mannen- als vrouwenploeg
werden als idolen onthaald. Veel mensen van onze gemeente spelen momenteel hockey in Veurne op een
voetbalterrein. Maar Koksijde wil de leading rol in de regio blijven spelen, ook op sportief vlak. Ook de locatie,
vlak palend aan het golfterrein en sportstadion zorgt voor een passend geheel. Het wordt het een up-to-date
ultramodern competitieterrein.”
Schepen van Sport Dirk Dawyndt: “Dankzij de successen van de Red Lions en de Red Panthers is hockey
uitgegroeid tot een van de populairste sporten in ons land. Als sportgemeente zijn we het aan onze status
verplicht om hier op in te spelen.”
Info: www.hcwestkust.be

De bestuursleden van Hockeyclub Sporkin Westkust, v.l.n.r. Pieter Markey, Anne Nottebaert (ex Red Panther), Paul
Stockman, voorzitter Nathalie Jacob, burgemeester Marc Vanden Bussche, Charles Cattoir, Johan Decadt en
sportschepen Dirk Dawyndt.

Sport voor iedereen
De sportdienst biedt overdag sporten aan zoals Zumba Gold, Fit 4 Life, curling,
conditiegym, netbal, tai-chi, badminton of tafeltennis. ’s Avonds is er shape of
dance work-out (nieuwe reeks na de paasvakantie). Schrijf in via
sportdienst@koksijde.be. Meer info op www.koksijde.be/sportaanbod.
Voor kinderen van de lagere school zijn er na de
paasvakantie de minivoetbaltornooien: op 24 april voor 5de
en 6de lj., op 16 mei voor 3de en 4de lj. en op 6 juni voor 1ste
en 2de lj. Inschrijven via de sportleerkracht op school.

Sportdag voor 50+
Op donderdag 17 mei is er weer Sportdag voor 50+ op het
sportdomein Hazebeek in Oostduinkerke. Een sportieve dag
voor 50-plussers: sporten op eigen tempo, kennismaken met iets
nieuws, vertrouwde medesporters ontmoeten of nieuwe mensen
leren kennen. Beweging, maar zeker ook plezier en gezelligheid
staan centraal. Deelname 5 euro (verzekering, koffiepauzes en
broodjeslunch).
Inschrijven bij de sportdienst vanaf dinsdag 17 april,
058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be.

Tafelvoetbal
Tafelvoetbalclub de Guru's organiseert op zaterdag 21 april voor het eerst
een groot tafelvoetbaltornooi i.s.m. de Vlaamse Tafelvoetbalbond. Plaats van
het strijdgewoel is de VIP-ruimte van K.V.V.C. Koksijde vanaf
14 u. Alle belangstellenden welkom. Inwoners van Koksijde en nietcompetitieve beoefenaars kunnen uitzonderlijk deelnemen in de laagste
reeks. Voor Koksijdenaars is de
deelname gratis als je vóór
1 april ingeschreven bent.
Er wordt gespeeld in duo’s,
zoek dus alvast een partner.
Inschrijven via stijnclw@gmail.
com of 0472 63 06 45.
Info www.tablesoccer.be.
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Koksijde
Trail
Op zondag 22 april
staat de eerste editie
van Koksijde Trail op de
kalender. Afstanden: 6
of 10 km lopen of 6, 10
of 20 km wandelen. Alle
trajecten zijn deels offroad met stukken in de
duinen en doorheen
gebouwen. Meer info op
www.koksijdetrail.be.

Hulde sportkampioenen

Op zaterdag 26 mei zet het gemeentebestuur zijn
sportkampioenen in de bloemetjes. Behaalde jouw ploeg
of jijzelf tijdens het sportseizoen 2017-2018 een officiële titel,
op provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau? Wil je dit dan
uiterlijk tegen 1 mei kenbaar maken aan sportdienst@koksijde.be? Meer
bepaald: alle nuttige gegevens over de sportieve prestatie(s) van de
kampioen(en). De sportdienst zal je vervolgens contacteren.

Eind juli boksgala
De precieze datum is nog niet gekend maar eind juli zal op het Theaterplein in Koksijde-Bad een echt
boksgala plaatsvinden. Koksijde telt onder zijn vele sportverenigingen recent ook de gloednieuwe
Boksschool Koksijde. Het bestuur van deze club stelt zich garant voor een top-boksevenement in hartje
Koksijde.
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Voorzitter Patrick Vanderheeren
van Petanqueclub Koksijde:

“De stempel van een sport voor
gepensioneerden moet eruit…!”
Achter sporthal Hazebeek in Oostduinkerke staat de Bolledroom, een
initiatief van de gemeente en wellicht het mooiste petanqueparadijs
van onze provincie en ruimer. Inderdaad een schitterende accommodatie om het hele jaar door petanque te spelen. Sedert het bestaan van
de zaal bloeit de petanquesport welig in onze gemeente. Petanqueclub
Koksijde is er het levende bewijs van. Voorzitter Patrick Vanderheeren
vertelt er meer over.
T-D: “Hoe is PC Koksijde ontstaan?”
Patrick Vanderheeren: “Petanqueclub Koksijde werd eind 2010 door enkele
vrienden gesticht. Enkele seniorenverenigingen speelden toen petanque,
maar enkel in de namiddag. En aangezien wij ook de werkende man/
vrouw en de jeugd als doelgroep hadden, moesten we wel zelf een club
in het leven roepen. Sinds 2011 zijn we ook aangesloten bij de Petanque
Federatie Vlaanderen en dus ook bij de nationale en internationale
federatie. Samen met een club uit Nieuwpoort en de Panne bedienen wij
de Westhoek. Zoals voor elke nieuwe club was het in de beginjaren zoeken
naar het juiste aanbod voor onze spelers, naar officiële reglementen enz.”
T-d: “Hoe is de club gestructureerd?”
Patrick: “We tellen nu 105 leden, verdeeld in drie groepen. De recreanten
Voorzitter Patrick Vanderheeren
spelen louter voor de ontspanning, het sociale contact, de sfeer. Ze kunnen
van Petanqueclub Koksijde:
deelnemen aan eigen organisaties en wedstrijden, maar ook aan specifieke “Petanque kan door iedereen en
trainingen om hun niveau te verbeteren. Competitiespelers engageren zich
overal gespeeld worden. De naom de club te vertegenwoordigen in de provinciale, Vlaamse en nationale
druk ligt vooral op behendigheid.”
competities. Met een competitielicentie kan je op alle niveaus spelen,
ook internationaal. De derde groep is de jeugd. Ondanks de vele inspanningen blijft petanque nog steeds
moeilijk verkoopbaar aan de jeugd. We werken al jaren samen met Sport Na School. Maar petanque draagt
nog altijd de stempel dat men er gepensioneerd moet voor zijn. Onze federatie zou veel meer energie in de
jeugdwerking moeten steken.”
T-d: “Waren er in de voorbije jaren sportieve hoogtepunten?”
Patrick: “We zijn klein gestart maar vrij snel uitgegroeid tot een zeer actieve club. Zo organiseerden we de
Beker van Vlaanderen, de finale van het Vlaamse jeugdcircuit en provinciale kampioenschappen. Elk jaar is
er onze BEACH-petanque en onze Grote Prijs PC Koksijde, ondertussen al de 5de editie, op de eerste zaterdag
van april. Ook internationale ontmoetingen met clubs uit Groot-Brittannië komen jaarlijks terug. Daarnaast
zijn er de vele wedstrijden voor onze leden en niet-leden. Verder sportdagen voor de gemeentescholen van
Koksijde en Veurne, het Zomersportkamp Koksijde, initiaties voor scholen en de brandweer Oostduinkerke,
teambuildings voor PZ Westkust, de administratie van het provinciebestuur, lokale bedrijven…”
T-d: “Schets eens kort de wekelijkse werking.”
Patrick: “We spelen en trainen in de Bolledroom achter de sporthal in Oostduinkerke. Op maandag is er de
specifieke petanquetraining van 19 tot 21.30 u. voor zowel competitiespeler als recreant. Op woensdag om 14
u. en vrijdag om 19 u. staat vrij spel op het programma. Alle aanwezigen worden willekeurig geloot en spelen
onder en tegen elkaar. Meestal hebben we één keer in de maand op vrijdagavond of zaterdagnamiddag een
clubwedstrijd, die altijd voor iedereen openstaat, lid of geen lid, competitiespeler of recreant. PC Koksijde heeft
vier ploegen in competitieverband.”
T-d: “Heeft de voorzitter van PC Koksijde nog een bijzondere wens?”
Patrick: “Petanque kan door iedereen en overal gespeeld worden. De nadruk ligt vooral op behendigheid in
plaats van op fysieke kracht. Het is in feite een combinatie van schaken en golf. Tactisch en technisch. Het is
een zeer sociale en communicatieve sport. Iedereen doet het met iedereen. We moeten nog meer mensen
echt met die sport laten kennismaken. De stempel van een sport voor gepensioneerden moet eruit. Maar we
willen vooral een aangename club zijn die de leden voldoende ondersteuning, begeleiding en faciliteiten
biedt.”
Contact: PC Koksijde, 0495 89 72 03, info@pckoksijde.be, www.pckoksijde.be.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Thomas-Verstraete

Zaterdag 24 februari was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Yves Thomas (°Gent) en Rita Verstraete (°Gent)
ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft. Ze huwden op 22 december 1967 in Lotenhulle.Yves was als
industrieel ingenieur vooral leraar elektriciteit in het VTI in Sint-Denijs-Westrem en in het bedrijfsleven. Rita was lerares in
Deinze. Ze hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.

Echtpaar Sells-Goossens

Gouden palmen waren er op zaterdag 3 maart voor de echtgenoten John Sells (°Middelkerke) en Josée Goossens
(°Sint-Gillis) die huwden op 2 maart 1968 in Ganshoren. John was loodgieter-installateur verwarming bij diverse bedrijven in
het Brusselse, Josée werkte als directiesecretaresse bij Iglo-Ola in Brussel. Ze hebben een zoon en een kleinkind.

Echtpaar Vansteenhuyse-Tuytens

Een tweede jubileum op zaterdag 3 maart was weggelegd voor de echtgenoten Marcel Vansteenhuyse (°Meulebeke)
en Bernadette Tuytens (°Kuurne). Ze huwden 50 jaar geleden op 28 februari in Kuurne. Marcel verdiende de kost als
pelsbewerker en tapijtwever, Bernadette werkte eveneens jarenlang in een tapijtweverij in Sint-Baafs-Vijve.

Echtpaar Malschaert-Vanmulder

Zelfs een derde gouden jubileum op zaterdag 3 maart: het echtpaar Jacky Malschaert (°Huizingen) en Yvette Vanmulder
(°Halle) die huwden op 2 december 1967 in Sint-Pieters-Leeuw. Jacky was in Brussel Corporate Telecom Manager bij Philips
voor geheel België.Yvette was directrice van een privérusthuis in Elsene. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Berns-Vanden Branden

Roger Berns (°Brussel) en Suzanne Vanden Branden (°Brussel) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Vorst, 9 maart 1968)
eeuwige trouw! Ze werkten allebei in Brussel, Roger als griffier op de rechtbank van koophandel en Suzanne als verkoopster
in een delicatessezaak. Ze hebben een zoon en drie kleinkinderen. Ze werden op zaterdag 10 maart in het gemeentehuis
ontvangen.

Spartarun: avontuurlijke loop voor het gezin!
Op zaterdag 7 april is het strand van Koksijde voor de derde keer het decor van de Junior Spartarun. Een
mooie uitdaging voor jongeren en gezinnen.
Sinds de eerste editie in 2016 staan jongeren niet meer in de kou bij avontuurlijke loopevenementen. Ook dit
jaar zal er op het strand een uitdagend en avontuurlijk
parcours met 15 hindernissen gebouwd worden.
Deelnemers zijn vrij om om-ter-snelst, om-ter-mooist of
om-ter-hulpvaardigst de omloop af te leggen.
Start 14 u., einde 16 u. Er zijn drie leeftijdsgroepen met
eigen vertrektijden: 7-10 j., 11-12 j., 13-15 j.
Er zijn begeleiders voorzien zodat iedereen de
hindernissen kan overwinnen. Ouders, peters, meters,
mogen uiteraard ook samen met hun kinderen de
uitdaging aangaan. Zo wordt de Junior Spartarun een
echte sportieve familie-uitstap.
Tickets 10 euro via de webshop en 15 euro ter plaatse.
Inschrijven via www.spartarun.be of vanaf 13 u. aan
de start van de omloop.
Info: www.spartarun.be.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Anette De Jaegere

Jozef Meulebrouck – 73 j.
†Oostduinkerke, 30 december
echtgenoot van Ingrid Persyn

†Sint-Lambrechts-Woluwe, 7 februari
echtgenoot van Simonne Rosier

Ingrid Goossens - 67 j.
†Gent, 23 januari

Jacques De Poorter - 77 j.
†Brugge, 9 februari
weduwnaar van Jeanne Cool

Francisca Herbillon - 81 j.
†Roeselare, 23 januari
echtgenote van Maurice Moetwil

Jeannette Buseyne - 89 j.
†Veurne, 11 februari
weduwe van Louis Platteau

Rocco Germonpré

Eric Beele - 74 j.
†Brugge, 26 januari
echtgenoot van Georgette
Hinderyckx

Ernest Arku - 89 j.
†Veurne, 12 februari
echtgenoot van Simonne Debruyne

Saúl Castano Benitez

Christiana Goderis - 86 j.
† Veurne, 27 januari
weduwe van Julien Blondé

Ieper, 30 januari
dochter van Frederik en Charlien
Loyson uit Koksijde

Danté D’hondt Devisch

Veurne, 5 februari
zoon van Jamie D’hondt en Lisa
Devisch uit Koksijde
Brugge, 6 februari
zoon van Jan en Audrey Gosseye uit
Oostduinkerke
Veurne, 7 februari
zoon van Luisa Castano Benitez uit
Koksijde

Najaaz Ali Muhamed

Veurne, 8 februari
zoon van Muhamed en Nasra Saidi
Muhamed uit Koksijde

Leonie Broucke

Oostende, 9 februari
dochter van Andy uit Koksijde en
Isabel Pieters uit Oostduinkerke

Louane De Smet

Oostende, 7 februari
dochter van Patrick en Nathalie
Arnould uit Koksijde

Mila Lemaire

Veurne, 24 februari
dochter van Jordy en Lien Boeve uit
Oostduinkerke

Charles Raes

Frans Meert - 88 j.
†Veurne, 27 januari
weduwnaar van Albertine
Demuijlder
Willy Montaine - 79 j.
†Koksijde, 28 januari
echtgenoot van Rosana Depré
Werner Plysier - 65 j.
†Ieper, 29 januari
Jan Van Cauwenberge - 85 j.
†Koksijde, 29 januari
echtgenoot van Gerda Vandewalle
Elisabeth Hombau - 86 j.
†Asse, 2 februari
weduwe van Martin De Cock
Petrus Rosiers - 96 j.
†Veurne, 4 februari
weduwnaar van Leonora Legrand

Brugge, 22 februari
zoon van Julien uit Koksijde en van
Silke Coppenolle uit Wulpen

Bertha De Schryver - 90 j.
†Hamois, 4 februari
weduwe van Richard De Vroede

HUWELIJKEN

Maria Destickere - 90 j.
†Koksijde, 6 februari
weduwe van Omer Meseure

Hans Coppens en Sabine
Vanelsacker, beiden uit Koksijde
(14 feb.)

OVERLIJDENS
Georgette Plaetevoet – 88 j.
†Koksijde, 23 december
weduwe van Maurits Note
Louise-Ginette Jacques – 85 j.
†Koksijde, 25 december
Echtgenote van André Préat

Danny Schamp - 57 j.
†Koksijde, 6 februari
Guido Vander Meeren - 74 j.
†Roeselare, 6 februari
echtgenoot van Cecile Moerman
Gaston Dubar - 72 j.
†Kortrijk, 7 februari
echtgenoot van Marie-Claire De
Mullier
André Baert - 83 j.

René Lambregt – 85 j.
†Koksijde, 13 februari
weduwnaar van Magdalena
Sanders
Agnès Markey - 84 j.
†Brugge, 14 februari
echtgenote van Victor Gaytant
Fernand Lienard - 91 j.
†Boussu, 16 februari
weduwnaar Josèphe Gérin
Maria Bafort - 78 j.
†Koksijde, 18 februari
weduwe van Franciscus Van
Cauwelaert de Wyels
Firmin Mus - 100 j.
†Koksijde, 18 februari
weduwnaar van Georgette Vanden
Berghe
Georges Delecluse - 70 j.
†Veurne, 20 februari
echtgenoot van Annie Vandercleyen
Paula De Backer - 80 j.
†Ieper, 19 februari
echtgenote van Guy Tuyls
Eugène Lambrechts - 85 j.
†Koksijde, 21 februari
echtgenoot van Marie Louise Appelmans
Norbert De Leyn - 80 j.
†Veurne, 24 februari
echtgenoot van Marie-Claire
Janssens
Henri Tyteca - 58 j.
†Koksijde, 25 februari
Marc Hentjens - 68 j.
†Oostende, 25 februari
weduwnaar van Christine Lafere
Anna Jacob – 81 j.
†Veurne, 27 februari
weduwe van Christiaan Kustermans

In Trefpunt op Focus:

Kunst in Koksijde
Koksijde en kunst gaan al jaren hand in hand. De gemeente pakt ook in 2018
weer uit met hoogstaande kunstprojecten. Beaufort2018 belooft een topeditie
te worden. En een nieuwe editie van Getij-dingen04 brengt kunst op strandpalen! Uniek aan onze kust!
De reportage gaat op antenne op woensdag 11 april na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

De voorbije maand in woord en beeld
Op donderdag 8 maart februari
kreeg het team Openbare Netheid de
sleutels overhandigd van de nieuwe
straatveegmachine (klein model).
Deze zal dagelijks ingezet worden
voor het schoonmaken van wegen,
voetbaden, pleinen, fietspaden,... Het
voertuig heeft een zeer grote wendbaarheid met compacte afmetingen
waardoor ook moeilijker te bereiken
plaatsen toegankelijk zijn. Het toestel
kan ook omgebouwd worden met
een sneeuwploeg en pekelinstallatie
om voetpaden, pleinen en fietspaden
sneeuw- en ijsvrij te houden. Leverancier is het bedrijf Kärcher Center Van
Mol West uit Pervijze. Prijs 127.867 euro
(BTW in).

Dezelfde dag nam de
gemeente zijn allereerste elektrisch voertuig
in gebruik: een Nissan
E-NV200, geleverd door
Garage Hoste bvba uit
Veurne (23.747 euro,
BTW in). De wagen
is 100% elektrisch en
heeft een bereik van
ca. 170 km. Voortaan
mag de dienst Technieken erover beschikken
voor de afwerking van
zijn opdrachten binnen
de gemeente.

Liefhebbers van zoektochten
kunnen sedert vrijdag 23 maart
weer deelnemen aan de jaarlijkse
wandelzoektocht van de VVV.
Deze wandeling voor speurneuzen
loopt nog 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 KoksijdeBad, 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. Op de foto
de initiatiefnemers en het VVVbestuur.

Volg ons, deel ons, like ons..!
Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang
geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van de
laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht
op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest.
Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van
zowel inwoners, tweederesidenten als toeristen fleuren onze
pagina’s keer op keer op.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.twitter.com/gem_Koksijde @gem_koksijde
www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/gemeentekoksijde

Theater In 't Bloote speelt Bea en Lea
Op zaterdag 7 april speelt Theater In ’t Bloote uit Wulpen de première van zijn jaarlijks volkstoneel om 20 u.
in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke-Dorp. De gilde opteerde deze keer voor Bea en Lea, een dolle komedie
van Werner Van Branteghem in regie van Rik Schockaert.
Het jonge koppel Franky en Nancy woont pas twee weken
samen. Franky is kinesist en Nancy winkelbediende. Plots staat
daar op een prille morgen Bea, Franky’s moeder, met haar koffers in de living en nee, ze gaat niet op reis… Even later staat
ook Lea, Nancy’s moeder, aan de deur met haar koffer en
nee, ze gaat ook niet op reis… Het jonge paar heeft zo ineens
de schoonmoeders onder en op hun dak. Gelukkig zijn de
mama's discreet, en vooral zonder geheimen.
Acteurs zijn Sonja Boeve, Siegline Driesse, Marieke Durivault,
Valerie Fabel, Sonja Vanransbeeck, Marc Vileyn, Dirk Janssens,
Didier Cobbaert, Thijs Baelden en Dirk Sennesael.
Voorstellingen op 7, 13, 14, 20 en 21 april om 20 u., en 22 april
om 15 u. Kaarten: Wielrijdersrust, Dijk 33 in Wulpen.
Info: marc_vileyn@telenet.be, 0475 34 49 83.

Acteurs en actrices van Theater In ’t Bloote die in
april “Bea en Lea” spelen. Foto © Eric Delanghe

Plezier verzekerd met Koksijde Kids!
Het gratis kinderevenement Koksijde Kids vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 april. Twee dagen
lang van 10.30 tot 18 u. weer een supertof weekend met vele megacoole attracties voor alle leeftijden!
De Zeelaan, het Theaterplein en het Casinoplein worden weer een groot speeldorp voor kleine en grotere
kinderen.
Voor de kleinsten - Een kleuterdorp,
kleuterfietsen, gekke fietsen, springkastelen, disco springkasteel, klauterparcours, hindernissenbanen,
voetbal rodeo, racepiste, grimestand enz.
Voor de tieners - Wipe-out-balls,
klimmuur, bungee trampoline,
game zone (race challenge,
vluchtsimulator, voetbal & xbox
move), mega base jump, spacebikes en spider-toren.
Pimeur Adrenalator - Trotseer de
snelheid van de Adrenalator en
haal de top voor je tegenstander.
Voor jong en oud een zware fysieke
challenge.
Lasergame - In de verduisterde feestzaal van c.c.CasinoKoksijde kan je tegenspelers met een laser-gun
uitschakelen. Groepjes van 10.
Meld je ter plaatse aan. Prijs 2 euro p.p.
Klim- en klauterplezier - Een klimmuur en enkele survival-banen bieden sensatie. Beleef dolle pret op de
gekke fietsen of ontdek de T-Rex stormbaan. Klim door een bandenweb 10 m hoog op de spider-toren.
Nieuw is het klimparcours.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be

Lenteconcert gemeentelijke harmonie
Het lenteconcert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde
vindt plaats op zaterdag 28 april in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
Onder leiding van dirigent Luc Note spelen de muzikanten een
gevarieerd programma met zowel klassieke werken als hedendaagse
composities en een stevige mars. Aanvang om 20 u., gratis toegang.

67ste bloemenjaarmarkt
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.
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.

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

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

Menschen, eet je gèren gernaors,
die kleine beesjes uit de zee?
Luustert goed met al joen oren,
want we zingen ’t mor één keer!
Er zijn gernaors overal in ’t land,
maar de beste, dat is echt waar,
zwemmen voor nuus Oostduunkerkse strand,
als je proeft, je zijt ’t sebiet gewoar
Levende vers!
Oostduunkerke is zo schone
En de gernoarvisschers op nuus strand
zijn de beste van heel het Noordzeeland
Levende vers!
(Uit het lied van Jan Huyghe)

Lentevoorstelling Beauvarletkoor Koksijde

Een m4-concertavond met Mozart
Het befaamde Beauvarletkoor Koksijde en instrumentaal ensemble onder leiding van dirigente Griet De
Meyer verzorgt op zaterdag 28 april om 20 u. in de O.L.V-ter Duinenkerk een heerlijke muzikale avond met
werk van Mozart, Monteverdi, Mendelssohn en Mortelmans. Koen Pauly tekent voor de continuo.
De zes nocturnes van W.A. Mozart (1756-1791) zijn stuk voor stuk muzikale pareltjes die afwisselend getuigen
van een spitse geest, fijngevoelige liefde en ongedwongen speelsheid. Mozart schreef zijn nocturnes om
de feestelijke societyavonden bij baron Von Jacquin in Wenen muzikaal op te fleuren. Hij onderhield het
select gezelschap graag met deze elegante muziekstukjes, poëtisch verklankt door Italiaanse liefdesverzen
van vriend en tevens hofdichter Pietro Metastasio. Mozarts Sancta Maria, Mater Dei en Misericordias Domini
brengen de toehoorder dan weer in een religieuze sfeer.
Beatus Vir van Monteverdi (1567-1643) is een religieuze vocale compositie op de Latijnse tekst van Psalm
112. Het Beauvarletkoor brengt twee totaal verschillende muzikale toonzettingen van dit werk, alsook 19deeeuws werk van Mendelssohn en Mortelmans.
Tickets: 10 euro tot 26 j. / 15 euro in vvk / 20 euro add. Kaarten bij de koorleden (beauvarlet@gmail.com,
0477 24 34 65 (9-12 u.), www.beauvarletkoor.be) en bij de dienst Toerisme.
Beauvarletkoor Koksijde zingt op maandag 30 april ook een gastoptreden op het verjaardagsconcert 5 jaar
Jongerenkoor Jokobeau in het c.c. CasinoKoksijde (info www.jokobeau.be).

Aanbevolen voor luisteraars van 8 tot 80 jaar

De man achter de cartoonmuziek
Ontdek de man achter de muziek van Looney Tunes en Merry Melodies op vrijdag 20 april om 20 u.
Imagine Raymond verkent het oeuvre van de vernieuwende Amerikaanse componist Raymond Scott
(1908-1994).
Raymond Scott componeerde muziek
die in talloze cartoons gebruikt werd.
Als je al keek naar Bugs Bunny, Daffy
Duck, Popeye of The Simpsons, dan
hoorde je zeker al muziek van zijn
hand. Zijn muziek tovert meteen
een glimlach op je gezicht, met
aanstekelijke thema’s, huppelende
ritmes en grappige wendingen.
Om die uitbundige wereld te doen
herleven, stapt het jazzsextet in
zee met elektronica-tovenaar Dijf
Sanders en videomaker Victor Van
Rossem. Een kleurrijk totaalconcept
van aanstekelijke fake jazz met
elektronische vernieuwingen!
Tickets 12 euro, <26 jaar 10 euro: via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Als enkel nog de liefde rest…

De nasleep van Tsjernobyl
Op vrijdag 27 april wordt om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het portret getoond van het koppel Pétro en
Nadia die na de kernramp in Tsjernobyl in hun door radioactiviteit getroffen dorp Zvizdal bleven wonen. De
kijkers zien dat portret op groot scherm waar het publiek aan beide zijden omheen zit…
1986. Zo’n 90 steden rond de stad
Pripyat worden geëvacueerd. Door
het mislukken van een kernproef
neemt het leven van de inwoners een
drastische wending. Ze verlaten hun
huizen om nooit meer weer te keren.
Pétro en Nadia, een echtpaar van
60 jaar oud, geboren en getogen
in Zvizdal, weigeren de evacuatie.
Ze verkiezen in hun oude dorp, in
hun huis te blijven. Een spookdorp.
Gedurende de periode van 2011 tot
2016 volgt Berlin Pétro en Nadia om
een evolutie over de jaren heen te
kunnen schetsen.
Hoe draagt men een afzondering
van jaren? Er is geen elektriciteit,
lopend water noch verwarming. Er is
het bijgeloof, de vodka, het prevelen,
het vloeken, het zingen, de tandpijn,
ouderdomskwalen, het 20 km wandelen naar de winkel, het wachten op iemand van de bewoonde wereld.
Het verhaal op het scherm wordt aangevuld met bewegende maquettes. “Berlin toont het portret over
onvoorwaardelijke liefde in een zodanig vormgegeven theatrale setting dat je je tijdens de voorstelling
eventjes op die plek waant”, aldus (Focus Knack).
Tickets 14 of 11 euro (<26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Agenda APRIL
Gegroepeerde activiteiten
-

Bibliotheek, bl. 11
Musea, bl. 12-14
Duinenhuis, bl. 23
Sport, bl. 24-26

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

Doorlopende activiteiten

- Tot 15 aug. wandelzoektocht van de VVV,
ca. 6 km, formulieren (4 euro) onthaalkantoren
dienst Toerisme
- 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. mei
op uiterlijk dinsdag 3 april bezorgen aan anja.
lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst
Toerisme, Zeelaan 303). Deze deadline wordt strikt
toegepast.
Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
(Enkel activiteiten van sociocultureel-educatieve
aard MET OPENBAAR KARAKTER worden
opgenomen, o.m. voordrachten, causerieën,
debatten, reportages, film, optredens, concerten,
wandelingen, open sportmanifestaties, enz.)

Donderdag 29 maart
* 10.30 u. c.c. CasinoKoksijde
Infomoment over de vernieuwde erfeniswetgeving,
org. seniorenadviesraad
* 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
* 20 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Goede Vrijdagdienst met passiespel (evocatie en meditatie rond
de passie van Jezus Christus. Figuranten uit de streek begeleiden
de taferelen met verstilde beelden en Bijbels geïnspireerde
verwoordingen. Het Sint-Niklaaskoor en enkele muzikanten
verzorgen de muzikale omkadering met expressieve verklanking.
Gratis toegang. Vrije bijdrage na de uitvoering als steun.

Zaterdag 31 maart
* 8-17 u., Koksijde-Bad, Zeelaan
Bloemenjaarmarkt
* 10.30 u., Oostduinkerke, Zeedijk (centraal)
Garnaalsoep door de Orde van de Paardenvisser
* 10-17 u., Oostduinkerke-Dorp
Rondgang van de paashaas, org. Oostduinkerke Leeft
* 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
* 10.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Paradekorps El Fuerte
* 11-12 u., Koksijde-Dorp, Hoge Blekker
Paaseierenraap en rondgang van de paashaas
Vandaag is een magische dag: tegelijk Pasen en de Ronde van
Vlaanderen! Verreizenis! Een perfect moment voor een massale
uitdeling van paaskasseiertjes door de paashaas, van 14 tot 18 u.
Volg de kasseistrook naar het NAVIGO-Nationaal Vissereimuseum!
Allen daarheen!
* 14 u., Oostduinkerke, Mariapark, infobord aan het Loze Vissertjespad
Geleide bomenwandeling, honden niet toegelaten,
info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
* 15 u., Koksijde-Bad
Paradekorps El Fuerte

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 de
Stienestekers, koken van de vangst
* 11 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Aperitiefconcert door het Rietentrio Dimitri Baeteman,
org. en info davidsfonds.doornpanne@gmail.com
* 13.30-15 u., Koksijde-Dorp, zaal Ligerius (CM, Zeelaan 29)
Wandeling door natuurgebied, strand en duinen (8 of 12 km),
1,20 euro CM-leden, 1,50 euro niet-leden,
info freddyvanlerberghe@hotmail.com, org. KWB
* 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, toegang 30
euro in vvk bij de dienst Toerisme en leden Lionsclub, 40 euro add

Dinsdag 3 april
* 10.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Ingrid Vincent leest paasverhalen voor kinderen van 4 tot 7 j.,
zie bl. 11

* 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Water-lopen, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be
* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (F) voor de individuele bezoeker, gratis voor inwoner,
info onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68

Woensdag 4 april
* 10.30 u., Koksijde-Bad, dienst Toerisme
Erfgoedwandeling Koksijde vanuit de ogen van de Zouaven,
(N en F)
* 14-16 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Muzische workshop (9-11 j.) Soap acteren, 058 53 29 53,
bibliotheek@koksijde.be
* 14 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Supermarkt Duinen, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@TenDuinen, workshop voor kinderen en tegelijk rondleiding
(N) voor (groot)ouders
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Blade Runner 2019, agent K. is een Blade Runner,
iemand die mensachtige robots wil uitschakelen. Remake van de
SF-klassieker met Arnold Schwarzenegger, toegang 6 euro / of met
filmpas

Donderdag 5 april
* 11-14 u., Oostduinkerke, ’t Smulhoekje
Paasbrunch, org. en info 55+ Actief-Vief Koksijde,
vandewalle.m@telenet.be, 0494 81 42 56
* 11-12 u., Oostduinkerke, strand
Fortenbouw, gratis deelname
* 14-16 u., Sint-Idesbald, Grardplein
Bouw je eigen stad voor kinderen van 6 tot 12 j., 2 euro
* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Rondleiding (F) voor volwassenen
* 14.30 u., Koksijde-Bad, Huisje Nys (Tulpenlaan 46)
Rondleiding in het Jommekeshuis, vissershuisje met een
familieverhaal

Vrijdag 6 april
* 10-12 u., Koksijde-Bad, Zeedijk
Feestplaneet voor kinderen van 6 tot 12 j., 2 euro

* 11-18 u., Koksijde-Bad, Zeedijk t.h.v. de horloge
Promoactie Tirol
* 14-18 u., Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGONationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis
toegankelijk voor iedereen
* 14 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Het voorjaar in bloei, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be
* 14 u., Koksijde-Bad, strand t.h.v. Vredestraat
Junior Spartarun, zie bl. 29
* 20 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Première van het volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote,
zie bl. 33

Zondag 8 april
* 11 u.., Koksijde, Kunstencentrum Ten Bogaerde
Concert Klassiek op zondag met de zussen-harpisten Emma &
Mathilde Wauters, met veel passie en uitstraling, toegang 12 euro,
<26 j. 6 euro
* 10 u., Koksijde-Dorp, ’t Liefoord (Vandammestr. 65)
1ste Zadnlopertocht Euraudax Westkust (25 km),
info: euraudaxwestkust@hotmail.com
* 14 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein (einde Zeedijk)
Geleide wandeling Sponzen, poliepen, vlokreeftjes en andere
strandorganismen, gratis, info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

Maandag 9 april
* 9.30-10.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Yoga op het dakterras, inschrijven duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17
* 14 u., Oostduinkerke, strand
Demo garnaalvissen te paard
* 13.45 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Dwars door de duinen, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be
* 14-16 u., Sint-Idesbald, Grardplein
Feestplaneet voor kinderen van 6 tot 12 j., 2 euro
* 14 u., Koksijde-Bad, gemeentehuis
Rondleiding in het gemeentehuis (N & F)
* 14-16 u., Koksijde-Bad, Sociaal Huis, zaal De Brug
Workshop EHBO voor mantelzorgers, zie bl. 20

* 13.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Traag is ook mooi, in de huifkar naar natuur, kunst en
geschiedenis, met bezoek aan het Abdijmuseum en het
Kunstencentrum Ten Bogaerde, 10 euro p.p., info 058 53 39 50
abdijmuseum@koksijde.be

Dinsdag 10 april

* 14 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Spoorneuzen, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be

* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (F) voor de individuele bezoeker, thema De
schilderijen, gratis voor inwoners, info onthaal@navigomuseum.be,
058 51 24 68

* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (N) voor volw. thema IJslandvaart (gratis voor
inwoners) + workshop voor kinderen (6-9 j.) Vis, visser, visserij,
inschrijven onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68
* 19 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Voordracht The Great American Eclips door Geert Vandenbulcke,
org. de Sterrenjutters, inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

Zaterdag 7 april
* 9-12 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Workshop voor kinderen Insectenhotel bouwen i.s.m. De Groene
Hemel, max. 20 p., inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17
* 10.30 u., Oostduinkerke, centrum Windekind op Groenendijk
Afvalruimactie van Windekind landinwaarts tot aan het NAVIGOmuseum, org. de Proper-strandlopers en NAVIGO, zie bl. 13

* 10.30 u. u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Jan Defoort leest paasverhalen voor kinderen van 6 tot 12 j.,
zie bl. 11

* 15 u., Oostduinkerke, strand
Kites for kids, gratis voor wie eigen kite meebrengt

Woensdag 11 april
* 9.30-10.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Yoga op het dakterras, inschrijven duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17
* 10-12 u. en 14-17 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Verkoop van boeken, cd’s, dvd’s, enz., zie bl. 11
* 10.30 u., Sint-Idesbald, dienst Toerisme
Erfgoedwandeling Sint-Idesbald vanuit de ogen van Paul Delvaux
* 14 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling De vogels van bij ons, 058 53 38 33,
bezoekerscentrum@iwva.be

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Family@TenDuinen, workshop voor kinderen en tegelijk rondleiding
(N) voor (groot)ouders

Dinsdag 17 april

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film Au Revoir Là-Haut, twee Franse soldaten
die WO I overleefden zetten een malafide handel op in
herdenkingsmonumenten, toegang 6 euro / of met filmpas

Woensdag 18 januari

Donderdag 12 april
* 9.30-10.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Yoga op het dakterras, inschrijven duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17
* 10-12 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Verkoop van boeken, cd’s, dvd’s, enz., zie bl. 11
* 10-12 u., Oostduinkerke, Zeedijk
Feestplaneet voor kinderen van 6 tot 12 j., 2 euro
* 10.30 u., Koksijde-Bad, Huisje Nys (Tulpenlaan 46)
Rondleiding in het Jommekeshuis, vissershuisje met een
familieverhaal
* 14-16 u., Koksijde, Duinenhuis (Bettystraat)
Workshop voor kinderen Zeepjesketting maken, max. 15 p.,
inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Lezing artrose en heupproblemen door dr. Mortier, zie bl. 18

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
CinemaCasino Le Fidèle, liefde op het eerste gezicht tussen
de raadselachtige Gino Vanoirbeeke en beloftevol racepilote
Bénédicte Delhany, toegang 6 euro of met filmpas

Donderdag 19 april
* 14.30 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat48)
Lezing Zeewater, ons drinkwater van de toekomst door prof.
Marjolien Vanoppen (UGent), 3 euro leden, 5 euro niet-leden
(koffie incl.), org. Vermeylenfonds en UPV-Westkust,
info marc-mortier@telenet.be, 0475 97 21 98
* 20 u., Sint-Idesbald, Westhoekacademie (Veurnelaan 109)
Lezing over de portretkunst door Jan Florizoone, zie bl. 10

Vrijdag 20 april
* 19.30 u., Koksijde ’t Oud Schooltje (Kerkstraat)
Mocktails maken met Franky Malbrancke, 12 euro leden, 17 euro
niet-leden, org. Gezinsbond, info desmedtronald@gmail.com,
058 51 41 39

* 14-16.30 u., Koksijde, Sociaal Huis, De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro (koffie/thee incl.)

* 19.30 u., Oostduinkerke, Erfgoedhuis
Causerie door visserij-aalmoezenier Dirk Demaeght over de
legendarische Paster Pype, zie bl. 16

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen
Rondleiding (F) voor volwassenen

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Imagine Raymond, zie bl. 35

Vrijdag 13 april
* 14.30 u., Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Rondleiding (N) voor volw. thema Het vissershuisje (gratis voor
inwoners) + workshop voor kinderen (3-6 j.) voorleesmoment Visje
visje en knutselen, inschrijven onthaal@navigomuseum.be,
058 51 24 68
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
THEATER Another One met Maxim Storms en Lobke Leirens, wrange
slapstick op leeftijd. Eén van de meest komische duo’s van het
moment, toegang 12 euro, <26 j. 10 euro
* 20 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote, zie bl. 33

Zaterdag 14 april

* 20 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote, zie bl. 33

Zaterdag 21 april
* 10-16 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Bouwfitdagen i.s.m. Eandis, inschrijven tot 13 april via
www.eandis.be/energiefit
* 12.45 u., Koksijde Ster der Zee, strand
Demo garnaalkruien te voet door De Gernoarkruwers,
info jean.lycke@telenet.be
* 14 u., bezoekerscentrum Doornpanne
Geleide wandeling Op stap naar de ezels en de pony’s,
058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be

* 9.30-10.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Yoga op het dakterras, inschrijven duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17

* 20 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote, zie bl. 33

* 10.30-18 u., Koksijde, Zeelaan
Koksijde Kids, zie bl. 33

* Erfgoeddag, thema Verkiezingen, zie bl. 15

* 20 u., Koksijde, OLV-ter-Duinenkerk
Concert Près de toi door Salvatore Adamo,
info www.concertevents.be, 0479 31 84 55
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert Een nieuw jaar, een nieuwe Frank door Frank Vander
Linden, zanger van De Mens, met z’n nieuw en bejubeld
solo-album, toegang 14 euro, <26 j. 11 euro
* 20 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote, zie bl. 33

Zondag 15 april
* 10, 11 en 14 u., Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille
Start to golf, gratis initiaties, inschrijven golfsecretariaat@koksijde.be
* 10.30-18 u., Koksijde, Zeelaan
Koksijde Kids, zie bl. 33
* 10.30 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Geleide wandeling (gratis), 058 52 48 17 of duinenhuis@koksijde.be

Zondag 22 april
* 10.30 u., Koksijde-Bad, bibliotheek
Literair aperitief met Peter Terrin, zie bl. 11
* 13.30 u., Koksijde-Bad, gemeentehuis
Koksijde Trail, lopen (6, 10 km) en wandelen (6, 10 en 20 km)
door duinen en gebouwen, info www.koksijdetrail.be
* 11, 14 en 16 u., Oostduinkerke, Erfgoedhuis
Familievoorstelling Max Last – Duizend dingen achter deuren,
in het kader van Erfgoeddag, zie bl. 15
* 15 u., Oostduinkerke-Dorp, zaal Het Bedrijf
Volkstoneel Bea en Lea door Theater in ’t Bloote, zie bl. 33

Maandag 23 april
* 14 u., Koksijde-Bad, OLV-ter-Duinenkerk
Bedevaart naar Baaldjes Kruis, zie bl. 14

Woensdag 25 april
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
De Andere Film El Ciudadano Ilustre, auteur-Nobelprijswinnaar
Daniel Mantovani keert na vele jaren terug naar z’n geboortedorp,
dat verloopt niet zoals gepland, toegang toegang 6 euro of met
filmpas

Donderdag 26 april

TENTOONSTELLINGEN

* 14 u., Oostduinkerke, Erfgoedhuis
Voordracht Opfrissen verkeersregels door Politie Westkust,
org. Vl@s, 3 euro leden, 5 euro niet-leden (koffie incl.)

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

* 14-16.30 u., Koksijde, Sociaal Huis, De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag, 2 euro (koffie/thee incl.)

Vrijdag 27 april
* 14-16.30 u., Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne
Muzikaal cabaret met Bert Ostyn, zie bl. 18

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

* 20 u., c.c.CasinoKoksijde
Filmisch buitenbeentje Berlin, zie bl. 35

Zaterdag 28 april

Atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie
Tot 31 maart en van 17 tot 27 april in de WAK
(Veurnelaan 109, Sint-Idesbald)

* 8 u., Oostduinkerke, Zeedijk
Start Cabrio Tour t.v.v. de Lukas Hemelaere-stichting voor kinderen
met een hersentumor

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

* 10-16 u., Koksijde-Bad, Duinenhuis
Bouwfitdagen i.s.m. Eandis, inschrijven tot 13 april via
www.eandis.be/energiefit

Paul Delvaux en de crayonmanier
Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux,
zie bl. 16
Van 31 maart tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum,
Sint-Idesbald, info www.delvauxmuseum.com

* 16-17 u., Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille
Gratis initiatie, inschrijven golfsecretariaat@koksijde.be
* 20 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde,
gratis toegang. Info serge.saubain@gmail.com

Schilderkunst van Katia Vanhaelewyn
Tot 15 april in de Keunekapel (Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald)

* 20 u., Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Lenteconcert door het Beauvarletkoor Koksijde, zie bl. 34

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

* 20.30 u., Oostduinkerke-Dorp, theater Het Bedrijf
Poëzie, muziek en experiment Mijn punt is eigenlijk met Maud
Vanhauwaert, Geert Waegeman en Tom Kestens, reserv. via
www.hetbedrijf.be of 0494 60 41 36

Figuratieve en abstracte werken in hout van Bruno Jacxsens
in Kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be)

Zondag 29 april
* 10 u., Oostduinkerke, strand Sint-André
Strandwandeling in het kader van De Week van de Zee,
gratis, info duinenhuis@Koksijde.be, 058 52 48 17

Maandag 30 april
* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert 5 jaar Jongerenkoor Jokobeau, 15 euro / 10 euro tot 26 j.,
info jokobeau@gmail.com

CasinoKoksijde:
regeling tickets en openingsuren

Schilderijen van Tony Blomme en beelden van Isabel
Miramontes
Van 30 maart tot 27 mei in Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
(Polderstraat 76, Oostduinkerke), 14-18 u. op vr, za en zo, en
feestdagen, 058 58 51 47, 0475 38 66 02, info@dmlgallery.be
Werk van Koen Van den Broek, Fred Bervoets, Andreas Golder,
Ramon Lombarte, Wang Ke, Han Yajuan, Joel Morrison,
Jonathan Meese, Melissa Gordon
In galerie ART SPACE (Grardplein 7 in Sint-Idesbald), open in de
weekends van 16 tot 18 u., info art-space@proximus.be

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.
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