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Getijden maart
dag hoogwater laagwater

vr 1 09:29 en 22:20 03:37 en 16:22
za 2 10:52 en 23:20 05:05 en 17:35
zo 3 11:43 en 23:59 06:02 en 18:26
ma 4 12:21 06:46 en 19:05
di 5 00:37 en 12:54 07:23 en 19:36
wo 6 01:08 en 13:23 07:54 en 20:03
do 7 01:35 en 13:51 08:22 en 20:27
vr 8 02:01 en 14:18 08:50 en 20:55
za 9 02:28 en 14:46 09:20 en 21:28
zo 10 02:57 en 15:17 09:53 en 22:02
ma 11 03:30 en 15:51 10:28 en 22:37
di 12 04:07 en 16:29 11:04 en 23:15
wo 13 04:49 en 17:14 11:46 en 23:59
do 14 05:39 en 18:13 12:41
vr 15 06:52 en 19:43 01:08 en 13:56
za 16 08:22 en 21:07 02:33 en 15:10
zo 17 09:42 en 22:20 03:52 en 16:27
ma 18 10:49 en 23:16 05:14 en 17:42
di 19 11:40 en 23:59 06:14 en 18:35
wo 20 12:24 07:00 en 19:19
do 21 00:42 en 13:06 07:43 en 20:01
vr 22 01:23 en 13:48 08:25 en 20:42
za 23 02:06 en 14:32 09:07 en 21:24
zo 24 02:50 en 15:18 09:50 en 22:06
ma 25 03:36 en 16:07 10:33 en 22:49
di 26 04:25 en 16:58 11:17 en 23:32
wo 27 05:17 en 17:53 12:04
do 28 06:17 en 18:54 00:24 en 13:01
vr 29 07:24 en 20:06 01:31 en 14:08
za 30 08:47 en 21:36 02:49 en 15:30
zo 31 11:18 en 23:45 05:23 en 18:02

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wil jou zo goed mogelijk informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden 
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en 
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via 
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s en websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde
Ook jij deelt Koksijde massaal op sociale media. Tij-dingen pikt er hier 
maandelijks een aantal uit! Heb je een leuke foto of filmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde 

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 alle vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, etc. bel je het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we je verder of verbinden we je door met de 
gewenste dienst.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 1733
• De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 
feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

• Overdag, behalve op weekend- en 
feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je 
eigen huisarts contacteren.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 
(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur). 
Volledige lijst op www.apotheek.be

Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000 
22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd. 
Er is één wachtdienst voor Veurne, Koksijde en 
De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 
bereikbaar op zaterdag-, zondag en 
feestdagen tussen 9 en 18 uur op het 
betalend oproepnummer 0903 39 969. 
Tijdens de wachtdienst is de behandeling 
beperkt tot het urgente karakter van de 
aandoening. Dit betekent dat de interventie 
minimaal is.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
dienst communicatie

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove en Marie Godderis – 
tenzij anders vermeld

Redactieraad: Lander Van Hove,  
Ilse Chamon, Dries Dawyndt, Dirk Van Hove, 
Thierry Boonefaes, Marie Godderis, Maarten 
Vandenbroucke, Isabelle Deshayes, Quirien 
De Laender en Jan Huyghe

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar (niet in 
augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro (tot eind 
2019) 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 2019”



Politiezone Westkust werkt 
samen met Securitas
Zo krijgen politiemensen meer 
tijd om zich op hun kerntaken te 
focussen.

Werkzaamheden in Koksijde
Het gemeentebestuur is volop 
bezig om het Koksijds straatbeeld te 
verfraaien. Een overzicht van wat in 
de steigers staat.

Koksijdse jongeren reizen 
goedkoper met openbaar 
vervoer
De gemeente betaalt 50% terug van 
twee abonnementen: Buzzy Pazz en 
Campuskaart.

Bredene Koksijde Classic
Op vrijdag 22 maart is Koksijde 
het toneel voor deze mooie 
voorjaarskoers. De drie plaatselijke 
ronden zorgen ervoor dat je de 
renners goed te zien krijgt. Ook live 
te volgen op VRT en Eurosport.
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Walter Vilain opent zijn eerste kunstgalerij tijdens de zomermaanden in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Op 
de foto krijgt hij bezoek van één van zijn leermeesters: Paul Delvaux vergezeld door zijn vriendin Tam. Ook 
toenmalig schepen van Cultuur, dokter Raymond Van Duüren, komt een kijkje nemen.

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 caroline.vandenberghe@koksijde.be. Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, 
Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt

De oproepen van Koksijdeverbeeldt slaan aan. Rechtsonder een foto van de toog die vroeger In den Anker 
stond (zie Tij-dingen februari). In een andere setting natuurlijk.

Trefpunt op Focus: Ontmoetingsnamiddagen 

Ontdek de laatste nieuwsjes via de nieuwsflashes

Mensen ontmoeten is het mooiste wat er is. Dat vinden ook de collega’s van 
het project Samen Zorgen. Om eenzamere mensen uit dezelfde buurt in 
Koksijde samen te brengen, organiseren ze op regelmatige tijdstippen een 
ontmoetingsnamiddag. Trefpunt ging mee op de koffie en had er enkele 
mooie babbels. Je ontdekt er alles over in de aflevering van 
woensdag 6 maart na het nieuws van 18 uur. Elke aflevering 
kan je nadien ook (her)bekijken via www.koksijde.be/trefpunt.

Met deze nieuwsflashes willen we als gemeente inspelen op de groeiende digitale maatschappij. Naast heel 
wat klassieke mediakanalen (brochures, flyers, …) investeren we daarom ook in onze digitale kanalen. We 
houden onze websites up-to-date, we sturen verschillende nieuwsbrieven uit en we zetten sterk in op sociale 
media. 

Met de nieuwsflashes, korte filmpjes van een dertigtal 
seconden, willen we onze inwoners, tweede residenten 
en toeristen op een aantrekkelijke en moderne manier 
informeren. Hen op de hoogte brengen van de laatste 
nieuwsjes. Een digitale Tij-dingen met woord en beeld, 
zeg maar.

Alle uitzendingen staan op de some-kanalen van 
Koksijde. Ook op de website van de gemeente vind je 
alle nieuwsflashes terug: www.koksijde.be/nieuwsflash. 

Info: communicatie@koksijde.be

© Steve Vermandel



De burgemeester aan het woord
In maart laten we de winterperiode achter ons om de eerste bloemen te zien ontluiken. Het spruiten van het 
blad zorgt ervoor dat ook je infoblad Tij-dingen in een lentestemming baadt. 

T-d: In maart is Koksijde 
het toneel voor een mooie 
wielerwedstrijd: Bredene 
Koksijde Classic?  
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Inderdaad. Het 
begin van de lente luidt het 
voorjaarsseizoen in. En hier 
in Koksijde zijn we een dag 
eerder dan de Prima Vera 
(Milaan-San Remo) in Italië. 
De Bredene Koksijde Classic is 
een heel mooie voorjaarskoers 
die op vrijdag 22 maart wordt 
gereden met passages over 
de Kemmelberg en de Rode 
berg. Een meer dan waardige 
opvolger voor de Driedaagse 
van vroeger. Ik ben ook heel fier 
dat de koers live te zien is op 
Eurosport en de VRT. Ik bedank 
de mensen van Handzame 
Classic voor de mooie 
organisatie. Een hoogdag voor 
Koksijde en onze schepen van 
Sport, Dirk Dawyndt.”

T-d: Het museum Paul Delvaux 
pakt uit met een mooie expo en een eerbetoon aan 
Walter Vilain.
Burgemeester: “Dat klopt. Paul Delvaux heeft een 
aantal fresco’s gemaakt en het museum Paul Delvaux 
stelt de voorontwerpen tentoon. Heel bijzonder. Walter 
Vilain was een grote bewonderaar van Paul Delvaux 
en heeft hem trouwens ontmoet, hier in Koksijde. Toen 
Walter zijn eerste kunstgalerij opende. Een foto die je 
ziet in de rubriek Koksijde Verbeeldt.”

T-d: Nog een unicum voor onze gemeente. Politiezone 
Westkust werkt samen met Securitas?
Burgemeester: “Ja. Uniek voor onze regio. Onze 
politiezone werkt samen met politiezone Vlas 
(Kortrijk) en Securitas. Private bewakingsagenten 
ondersteunen de politiekorpsen 24 uur per dag, 7 
dagen op 7 in het uitvoeren van gerichte taken. We 
willen alle bezoekers het gevoel geven dat ze welkom 
zijn, ongeacht hun probleem of verzuchting. 

Ik wil ook nog meegeven dat ik opnieuw voorzitter 
ben van de politiezone en de volgende drie jaar 
voorzitter van de brandweerzone Westhoek. Ik 
ben trouwens heel blij dat de hoofdzetel van de 
brandweerzone in Koksijde ligt. De gemeente maakt 
het oud-politiehuis en de annex gereed voor de 

komst van de brandweer. De overgang van een 
gemeentelijke naar een intergemeentelijke zone 
is niet gemakkelijk. Maar daarvoor reken ik op de 
expertise van Kristof Dorné (majoor bij Brandweer 
Westhoek en regiodirecteur van Brandweer Westkust).”

T-d: Nu we toch bij veiligheid aanbeland zijn… 
Koksijde zorgt ervoor dat jongeren veilig de weg op 
kunnen? 
Burgemeester: “Inderdaad. Koksijdse jongeren 
reizen goedkoper met het openbaar vervoer. Het 
gemeentebestuur van Koksijde subsidieert twee 
abonnementen waardoor het voor jongeren 
goedkoper is om het openbaar vervoer te nemen. 
De Buzzy Pazz en de Campuskaart worden voor 
de helft terugbetaald. En om het aanbod aan te 
vullen, schenkt de gemeente voor dertig euro aan 
taxicheques aan jongeren tussen 16 en 25 jaar. De 
bedoeling is dat ze ’s nachts veilig terug thuis raken 
na een avondje uit.”

T-d: En nog iets voor alle leeftijden. Erfgoeddag staat 
dit jaar in het teken van het (Koksijds) dialect. Hebt u 
een favoriete uitdrukking in ons dialect?
Burgemeester: “’t Is al da nie, mor al ‘t ander.”

De burgemeester op bezoek bij glasatelier Mestdagh. De glasramen van 
het vroegere gemeentehuis krijgen een nieuwe plek in de Kokpit in een 
mooie evocatie van geblazen glas.



Vakantieplannen in het buitenland? 
Vraag dan op tijd je Kids-ID aan 

Politiezone Westkust werkt samen met Securitas
24/24 uur cameramonitoring en onthaal voor de burger

Zo zorg je dat je geldige identiteitsdocumenten hebt.

De Kids-ID is een identiteitsdocument dat je 
aanvraagt voor Belgische kinderen vanaf de 
geboorte tot en met 12 jaar. Reis je binnen België, 
dan is het niet verplicht om een Kids-ID te hebben. 
Reis je naar het buitenland? Dan is de Kids-ID 
verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht 
is. De Kids-ID is geldig in de meeste Europese 
landen en in sommige landen daarbuiten. 

De prijs bedraagt 6,40 euro en de kaart is drie jaar 
geldig. De Kids-ID vraag je als ouder of voogd aan 
op de dienst Burgerzaken samen met je kind. Breng 
een pasfoto mee van maximum 6 maanden oud 
die ICAO conform is. De leveringstermijn bedraagt 
drie weken. Wil je de kaart toch sneller? Dan 
bestaan er spoedprocedures (tot 127,40 euro). 

Info: 058 53 30 30 - bevolking@koksijde.be – www.koksijde.be/kids-id

PZ Vlas, PZ Westkust en veiligheidsfirma Securitas 
slaan de handen in elkaar voor een uniek 
samenwerkingsproject.
De drie partners kiezen bewust voor een 
heel nauwe en permanente publiek-private 
samenwerking. Private bewakingsagenten zullen 
de politiekorpsen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 
ondersteunen in het uitvoeren van gerichte en 
cruciale taken. Een unicum in ons land.

Concreet takenpakket
De twee politiezones en Securitas hebben 
goed afgesproken voor welke taken ze gaan 
samenwerken:

1. Monitoring cameranetwerken van de politie
2. Call taking
3. Onthaal van bezoekers
4. Toezicht houden op het politiecommissariaat

Voordelen
De politie richt zich op haar kerntaken. Zeker nu te 
weinig inspecteurs afstuderen, moeten politiezones 
creatiever worden in hun personeelsbeleid. De 
samenwerking biedt dan ook een snelle oplossing 
voor tijdelijke personeelstekorten. Bovendien staat 
Securitas in voor een aantal bewakingsopdrachten 
waardoor politiemensen meer tijd krijgen voor 
criminaliteitsbestrijding.

Burgemeester Marc 
Vanden Bussche: “Een 
24 uur op 24 uur fysiek 
bemand onthaalpunt 
binnen 
onze regio is primordiaal 
en uniek. We willen alle 
bezoekers laten weten 
dat ze welkom zijn, 
ongeacht hun probleem 
of verzuchting.”

Raadpleeg uw gemeente of www.ibz.rrn.fgov.be
* Procedure duurt drie weken

Vraag tijdig* de Kids-ID 
aan bij uw gemeente!

Binnenkort met uw kinderen op reis naar het buitenland?



Werkzaamheden in Koksijde 
Geplande werken
Heraanleg Albertplein - Sint-Idesbaldusstraat - 
Middelkerkestraat
De aanbesteding voor de werken in deze straten is 
uitgeschreven.

Heraanleg Ten Bogaerdelaan
Voor de paasvakantie zal de onderpersing ter hoogte 
van de Fluithoekweg uitgevoerd worden. Hiervoor 
zal de aannemer - aan de kant van De Panne - in 
de berm een put maken om de rioleringspomp in te 
plaatsen. Tijdens de paasvakantie liggen de werken 
stil.
Nieuwe DWA (huisvuilwater): riolen worden na overleg 
met administratie Wegen en Verkeer aangelegd 
onder de bestaande regenwaterriool of onder de 
gracht. Hierdoor is er hinder voor de fietsers. 

Werken in uitvoering
Heraanleg Biedenkopflaan Oostduinkerke
De heraanleg is bezig. Het einde van de werken is 
voorzien begin juni 2019.
De parkeerzone wordt tijdelijk behouden als 
rijweg zodat plaatselijk verkeer mogelijk is tijdens 
de rioleringswerken. Doorgang van verkeer is 
alleen toegelaten buiten de werkuren. Voor de 
ondergrondse garages (thv. nr 5 en nr 11) wordt 
minder-hinder steenslag aangelegd zodat deze 
bereikbaar blijven.
De werken in de Engelandstraat en de Astridlaan 
worden afzonderlijk uitgevoerd op het einde van de 
werken.

Parnassiusstraat
Fase 1: 7 januari tot 30 juni
Openbreken van de opritten en aanleggen 
van nieuwe nutsleidingen, opbreken van de 
asfaltverharding, start aanleg DWA-riolen en 
wachtaansluitingen gevolgd door aanleg RWA-riolen.
Na de paasvakantie: aanleg fundering rijweg en 
voetpad, greppels gieten, aanleg voetpaden, asfalt 
en signalisatie. Einde voorzien eind juni.

Fase 2: 1 juli tot 30 augustus - werken in de 
Middenlaan
Ondergronds brengen van de netten, riolen 
middenlagen, aanleg van een klein stukje voetpad.

Polderstraat
Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, 
verwijderen van klinkers op de kruispunten en 
vervangen door asfalt. Deel voor de gemeente is 
alleen het vernieuwen van de straatkolken en van 
de asfalt toplaag. Aanvang eerste fase (tussen de 
Farazijnstraat, kruispunt inbegrepen en de André 
Geryllaan) moet klaar zijn tegen de paasvakantie. 
De tweede fase (tussen de A. Geryllaan en de Irène 
Bauwenslaan, kruispunt inbegrepen) start na de 
paasvakantie en moet klaar zijn tegen juni 2019. 
Daarachter volgt nog de heraanleg van het kruispunt 
Ter Weide.

Info: Op de website van Koksijde vind je een overzicht 
van alle werken: www.koksijde.be/wegenwerken. De 
Technische dienst past deze pagina regelmatig aan. 

OPGEPAST 
Geplande data 

kunnen altijd 
opschuiven door 
weersomstandig- 

heden.
De aanleg van de Steile Weg en de James Ensorlaan is voltooid (op de toplaag na)



Schrijf je nu in voor de groepsaankoop 
groene stroom en gas
Tot en met 25 maart 2019

Vorig jaar stapten 38.008 
huishoudens en 1.872 bedrijven 
samen over naar een voordelig 
energiecontract. En hiermee 
bespaarden zij gemiddeld 200 
euro.

Vrijblijvend en eenvoudig
Inschrijven is vrijblijvend en 
eenvoudig. Doe mee, bespaar 
op je energiekosten en draag 
je steentje bij aan een beter 
milieu. Ook als je eerder voor een 
voordelig energiecontract koos (al 
dan niet via een groepsaankoop), 
bespaar je door je in te schrijven. Je huidig contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere prijzen. 
Denk eraan: op elk moment mag je kosteloos van energieleverancier en van energiecontract veranderen.

Info en inschrijven: www.samengaanwegroener.be 0800 18 711 
Of kom langs in het Woonloket, Ter Duinenlaan 34, Koksijde. Op dinsdag van 13.30 tot 16 uur of op 
donderdagnamiddag (op afspraak). Passen deze momenten niet? Contacteer 058 53 34 90.

Tip: breng je laatste eindafrekening voor energie mee. Daar staan alle gegevens op om jouw inschrijving te 
vervolledigen.

Twintig kinderen zoeken een gastgezin 
Elk jaar komen er kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen.  
Dit jaar zijn dat er 25, waarvan 20 die voor de eerste maal komen. Die kinderen komen uit het zuidoosten 
van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Gezondheidsproblemen
Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. 
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige voeding en 
de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt 

heel wat bloedarmoede vastgesteld. 
Een vakantie in ons land, zelfs al is het 
maar voor enkele weken, betekent een 
enorme boost voor hun gezondheid.
De meeste kinderen komen elk jaar 
terug naar hetzelfde gastgezin, maar 
er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. 
Dit jaar verwachten we 20 jongens en 
meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor 
het eerst naar Vlaanderen komen. 
Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe 
gastgezinnen.

Kandidaat?
Neem dan contact op via 0495 67 82 37 
of info@euro-children.be 
Info: www.euro-children.be



Dansnamiddag voor senioren
onder muzikale begeleiding van Glenn Degeselle

Dansfestijn met live muziek en gekende deuntjes. Een seniorendansvereniging 
opent de dans met een korte demonstratie. Deze muzikale namiddag vindt 

plaats op dinsdag 19 maart en start om 14 uur. Locatie: c.c. CasinoKoksijde 
(Casinoplein 10, Koksijde-Bad).

Een ticket kost 5 euro in voorverkoop en 7 euro 
aan de deur. De kaarten zijn te verkrijgen bij:
- Sociaal Huis Koksijde  - Ter Duinenlaan 34
- Toerismebureau Koksijde – Zeelaan 303
- Leden van de seniorenadviesraad

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 
058 53 43 42 – een organisatie van de 

Seniorenadviesraad

Europa moet van zichzelf durven houden
Lezing door Mia Doornaert

Moeten de immigranten uit andere delen van de wereld zich aanpassen 
aan Europa? Of moeten de Europeanen zich aanpassen aan de 
immigranten? Volgens een bepaalde elite moet de Europeaan ermee 
ophouden wit te denken, dus vast te houden aan zijn cultuur. Waartoe leidt 
dat? 
Mia Doornaert neemt geen blad voor de mond.

Biografie
Mia Doornaert startte haar loopbaan als journaliste in 1970 bij het dagblad 
De Standaard. Daar heeft ze 38 jaar lang gewerkt als journalist. In 2003 
werd ze door koning Albert vanwege haar journalistieke verdiensten in de 
adelstand verheven met de titel van barones. Momenteel is Mia Doornaert 
actief voor De Standaard, waar ze een tweewekelijkse column verzorgt op 
maandag. 

Praktisch
De lezing vindt plaats op dinsdag 12 maart om 10.30 uur in c.c CasinoKoksijde. Na de lezing – rond 
12.15 uur – schenkt de Seniorenadviesraad je nog een aperitief. De lezing woon je bij voor 2 euro 
(aperitief inbegrepen). 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42

Ontmoetingsnamiddag voor 
senioren uit Koksijde-Dorp
Iedereen heeft nood aan sociale contacten en toch kennen we vaak onze 
buren niet.
Daar kun je zelf iets aan doen. Iedereen van Koksijde-Dorp krijgt de kans om 
buurtgenoten te leren kennen op de ontmoetingsnamiddag op vrijdag 29 
maart van 14 tot 16 uur in ’t Oud Schooltje. Met een koffietje en wat gebak 
geniet je van een gezellig samenzijn.
Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Tip: kijk naar de aflevering van Trefpunt op woensdag 6 maart (zie ook p.4).



Welke hulpmiddelen zijn er voor iemand 
die zorg nodig heeft?
Dat kom je te weten in Mantelzorgcafé De Luisterschelp op 
maandag 4 maart. Afspraak om 14 uur in zaal De Brug van het 
Sociaal Huis.

Als mantelzorger heb je vaak extra hulp of hulpmiddelen nodig. 
Want er komt zoveel bij kijken: helpen bij het aankleden, instaan voor 
vervoer, zorgen voor eten. 
In het mantelzorgcafé maak je kennis met heel wat hulpmiddelen. Ze helpen jou en je zorgvrager om jullie 
dagelijks functioneren te verbeteren en zelfstandigheid te verhogen. Want de juiste hulpmiddelen verbeteren 
de kwaliteit van je leven. 

Stijn Depraetere, Orthopedisch technoloog Ergotherapeut van de Thuiszorgwinkel, maakt je wegwijs in het 
aanbod.

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Zanger-muzikant Filip Piens speelt bekende meezingers van 
toen en nu. Met een tekstboekje in de hand zing je mee uit 
volle borst. Zet je graag een danspasje? Of geniet je liever van 
de gezellige sfeer? Een liedje aanvragen? Dat kan allemaal.
Filip is een echte entertainer en steekt elke zaal in vuur en vlam.

Kom op vrijdag 15 maart naar de Witte Burg in Oostduinkerke 
van 14 tot 16.30 uur en beleef het plezier van samen zingen 
met andere senioren. De toegangsprijs bedraagt 4 euro  
(1 drankje inbegrepen).

Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 
of 058 53 43 19.

Gratis juridisch advies voor alle inwoners 

Samen zingen met samen zorgen
Zangspektakel op vrijdag 15 maart

î Ik wil mijn huurovereenkomst opzeggen, hoe en wanneer moet ik dit doen?
î Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu?
î Een aannemer plaatste nieuwe ramen in mijn huis. Deze werken zijn volgens mij niet correct uitgevoerd. 

Wat kan ik ondernemen?

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand 
terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst de jurist je door naar de juiste persoon. Een afspraak maken 
is niet nodig, maar het is wel aangewezen om zo vroeg mogelijk (’s namiddags) langs te komen. Breng zeker 
alle nodige documenten mee. Eerstkomende afspraak is op maandag 25 februari  van 13.30 t.e.m. 15 uur 
in het Sociaal Huis.  

Info: caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 11 



Archeologisch rapport 
Koksijde Golf ter Hille klaar
Tussen 2008 en 2012 vonden opgravingen plaats 
op de terreinen van Koksijde Golf ter Hille. De 
uitvoering van dit onderzoek en het schrijven van 
het archeologisch rapport zijn afgerond. En de 
resultaten zijn bijzonder verrassend.

Verrassende resultaten
Tussen 900 en 1100 waren op de terreinen 
van Koksijde Golf ter Hille al drie hoeves actief. 
Archeologische opgravingen tonen aan dat 
ze afgebakend werden door smalle, ondiepe 
grachten. Omstreeks het jaar 1000 kwamen er, 
aansluitend op het erf, aparte woonzones omgeven 
door een walgracht. Deze landbouwbedrijven 
richtten zich vooral op veeteelt en brachten de 
graaf van Vlaanderen vrij hoge belastingen op. 
Wellicht waren de bewoners elitegroepen in dienst 
van een abdij of een kasteelheer.

De artisanale activiteiten waren voornamelijk 
afgestemd op het aanbod van de zee en 
het omliggende landschap. Een opvallend 
groot aandeel van de materiële cultuur werd 
ingevoerd uit regio’s die buiten het toenmalige 
graafschap Vlaanderen lagen. Het ging vooral om 
steenmateriaal en aardewerk van hoge kwaliteit. 

De graven van Vlaanderen waren in de kustvlakte 
veruit de belangrijkste grootgrondbezitters. De 
controle over artisanale producten was in hun 
handen en ze speelden een actieve rol in de 
ontwikkeling van handelsnetwerken. Vanaf de 
11de eeuw worden in geschreven bronnen grote 
landbouwbedrijven vermeld, die voornamelijk op 
schapenteelt gericht waren. De uitbaters moesten 
de graaf daarvoor jaarlijks vrij hoge bedragen 
betalen. 

Geschiedenis zichtbaar in het clubhuis
In het golfclubhuis staan vitrines waarin de eeuwenlange geschiedenis wordt toegelicht. Dit gebeurt aan de 
hand van archeologische voorwerpen die tijdens het onderzoek werden aangetroffen.

Info: alexander.lehouck@koksijde.be - Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 Koksijde

Gezocht: vrijwillige bijzitters
Op zondag 26 mei 2019 zijn er gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer en het 
Vlaams Parlement.
Wil je graag bijzitter zijn? Dan is dit je kans. Geef je op om vrijwillig bijzitter te zijn in een stembureau. In ruil 
krijg je een kleine bijdrage, een gratis maaltijd en drank. Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden: 
inwoner van Koksijde zijn, ouder zijn dan 18 jaar, Belg en stemgerechtigd zijn. En niet kandideren op een lijst.

Interesse? 
Bezorg je naam en adres aan de dienst Burgerzaken.

Info: bevolking@koksijde.be - 058 53 34 32 – Zeelaan 303, Koksijde



“Mijn kinderen grappen soms: 
onze va gaat nog binnentreden” 
Met vijf zijn ze, de vrijwilligers in het Abdijmuseum 
Ten Duinen die museumobjecten registreren en 
digitaliseren. Na de opening van het museum 
in 2003, zijn ze in dit vrijwilligerswerk gerold. Elk 
op een andere manier en op een ander tijdstip, 
maar praktisch elke week zetten ze zich in voor 
de collectie van het Abdijmuseum. Tij-dingen ging 
bij hen langs om te vragen wat hen drijft om dit 
secure werk te doen.

Vol concentratie werken Chris Buyl, Josée 
Coussement, Daniël Degryse, Annie Lebon en Jean-
Pierre Vermote aan een lange tafel. Ze hebben een 
deel van de leercollectie voor zich. Schoeisel, maar 
ook andere leren stukjes. Meestal gefragmenteerd. 
Alles moet heel nauwkeurig geregistreerd en 
gedigitaliseerd worden. 
“Wist je dat we aan de hand van de vorm van 
de zool kunnen weten van welke periode die 
afstamt?”, opent Chris. Josée pikt onmiddellijk 
in: “Momenteel zijn we met dit deel van de 
collectie bezig, maar we hebben al van soorten 
geregistreerd: tegels, metaal, natuursteen, ja zelfs 
menselijk skeletmateriaal uit grafcontexten.” “Het 
overgrote deel van de collectie werd hier gevonden 
op de abdijsite. Onze registraties gebeuren 
onder het alziend oog van wetenschappelijk 
museummedewerker Gianna Hubert”, vult Jean-
Pierre aan.

Ten Duinen-microbe
“De Duinenabdij zit ondertussen in ons DNA. We 
komen hier praktisch allemaal al sinds kindsaf”, 
vertelt Annie. De kinderen van Daniël grappen soms 
Onze va gaat nog vroeg of laat binnentreden. 
“We doen dit omdat we allen interesse hebben 
voor geschiedenis”, zegt Daniël. “We beseffen dat 
wat wij nu weten over het verleden pas mogelijk is 

dankzij het geduldig en vaak naamloos werk van 
geschiedkundigen en leken zoals wij.”
“Dat het daarbij om kennis en erfgoed van onze 
eigen streek gaat, schenkt ons een nog grotere 
voldoening”, zegt Jean-Pierre. Maar deze vrijwilligers 
doen het duidelijk ook voor de aangename 
werksfeer. “We lachen hier vaak”, zegt Annie 
glimlachend. 

Museumstukken die bijblijven
De mooiste voorwerpen blijven de vrijwilligers dus 
bij, maar ook details zoals een keurmerk op een 
mes. “Een tegel terugvinden met een afgebeeld 
gulden vlies bijvoorbeeld”, herinnert Daniël zich. “Als 
je andere abdijen bezoekt in het buitenland en je 
ziet gelijkaardige tegels, besef je plots dat die in de 
museumcollectie zitten.” “Of voorwerpen die doen 
terugdenken aan je eigen leven: landwerktuigen 
waarmee je vader ook gewerkt heeft bijvoorbeeld”, 
blikt Josée terug.
“Maar soms worden we ook stil door een vondst”, 
gaat Annie verder. “Weet je nog die keer toen bleek 
dat we de skeletresten van een kind terugvonden?” 
Of de collectie nog geheimen voor de vijf heeft? 
“We hopen nog bijzondere stukken te vinden, 
schatten misschien?”, lacht Chris.

Collectie mag nog meer gezien worden
“Het museum heeft een heel grote collectie”, vertelt 
Josée. “Weet je, wat je in het museum ziet, is nog 
maar een peulschil. We hopen dan ook dat de 
collectie in de toekomst nog veel meer zichtbaar 
wordt voor de bezoekers van het museum.” Jean-
Pierre vat het mooi samen: “Door ons verleden 
te kennen, kunnen we eigenlijk een heleboel 
verklaren, waarom onze maatschappij nu zo reilt en 
zeilt en welke lessen we eruit kunnen trekken.”

Op de foto vlnr: Jean-Pierre Vermote, Chris Buyl,  
Josée Coussement, Annie Lebon en Daniël Degryse



Familie@NAVIGO meets yoga

Expo Eau Forte. 
Of hoe de zee 
indruk maakt

Workshop in de krokusvakantie
Vrijdagen in de schoolvakantie zijn het perfecte moment om met je hele 
gezin naar het museum te trekken.

Vis aan de lijn: 8 maart om 14.30 uur: 
- Thematische rondleiding Duurzame visserij, gids inbegrepen in 

toegangsticket
- Workshop Vis aan de lijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar. De kinderen 

maken een vismobile. De kostprijs bedraagt 2 euro. Schrijf je best vooraf 
in: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum

Yoga in het museum
Nog op zondag 10 en 17 maart, telkens van 14.30 tot 15.30 uur. 

Voorzie zelf yogamatje, kussentje, deken en eventueel yogablokjes. 
De kostprijs bedraagt 7 euro. Schrijf je best op voorhand in. 

Info en inschrijven: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be – 
www.navigomuseum.be

Van 30 maart tot 16 juni stelt het Atelier 
Vrije Grafiek van de Westhoek Academie 
Koksijde tentoon in het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum met hun resultaten van het 
kunstproject Getij-dingen. 

Het atelier vrije grafiek o.l.v. Pieter Denuwelaere 
ging in 2018 enthousiast aan de slag met de 
getijdepaal op het strand van Sint-André, voor 
het project Getij-Dingen. Ze onderzochten 
of ze de zee als eau forte kunnen gebruiken. 
Eau forte is een grafische techniek waarbij 
een tekening met een etsnaald in een met 
zuurbestendig vernis bedekte koperplaat wordt 
gekrast. Daar waar geen vernis is, bijt het zuur 
in op de koperplaat. 

De studenten plaatsten verschillende platen 
met woorden in het nautische alfabet op de 
getijdepaal. Nadat de zee de tijd kreeg om 
haar werk als sterk water te doen, werden de 
ingebeten platen afgedrukt. Het bijzondere 
resultaat zie je in de expo. 

Ook kinderen weten wat te doen, want er 
zijn leuke opdrachten verspreid over de 
tentoonstelling.

Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be 
www.navigomuseum.be – 058 51 24 68

© Séverine Lacante



Kies jouw mooiste dialectwoord 
Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van het (Koksijds) dialect. 
Koksijde op zich heeft wel geen eigen typisch dialect, want het maakt 
deel uit van het West-Vlaams > Westhoek-noord > Veurne-Ambacht. 
Koksijdse dialectwoorden zal je dus ook horen in de rest van onze 
regio.

Doe mee en win
Dat ons dialect doorspekt is met pareltjes van woorden, weten we 
allemaal. Welk woord vind je het mooist? Tijd voor een verkiezing. 

Om het wat gemakkelijker te maken, heeft het dialectgenootschap 
Bacht’n de Kuupe een lijst met dertig woorden samengesteld. Het 
winnende woord wordt bekend gemaakt tijdens Erfgoeddag op 
28 april. Het volledige programma van die dag lees je in de volgende 
editie van Tij-dingen. 

Stuur je top drie naar cultuur@koksijde.be of bel die door: 058 53 34 40.

Doe mee en maak kans op een leuke prijs. 

toartekloaj dommerik
kreute gierig persoon
steeëpern schoonmaken met water en  
 zeep (schuren)
seute trage domme vrouw 
kavoane armoedig huisje
bleeëvn niet alles opeten wat op je  
 bord ligt 
rienkevieln loeren (met als doel nieuws te  
 vernemen)
teutelik slecht gezind
vulewulle vuilaard
lumpe slappe koffie
klibber lenig
gewoarieg waakzaam
boestn  struis persoon
swienswol morser

fetrek WC
kwèèstemaaker ruziemaker
stuuvein motregenen
uutsmietn braken
pieleboetrechte zeer recht
ruulokte  ruw
sjchuuferluu wild en onbesuisd iemand
siefante oorveeg
karwoat kerel (pejoratief)
katsjepieërieg  manziek
busjchn maakn spijbelen
uuvollieg slim en behendig
battevieërn stapje in de wereld zetten
verkerkereeërd uitgemergeld
pottekarieëre potten en pannen, aardewerk
rieftjeraftje  schorremorrie

Op vrijdag 15 maart brengen de leerlingen van de 3de 
en 4de  graad Muziek-Woordkunst-Dans van StAPwest 
een wervelende show. Een spektakel waarin ze hun 
talenten aan het grote publiek tonen. Hét moment om 
aanstormend jong talent in actie te zien. 

Praktisch
De toegangsprijs bedraagt 6 euro. De show start om 
19.30 uur. Reserveren op voorhand is verplicht. Locatie: 
theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde. Een organisatie 
van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten 
Westhoek en de Cultuurdienst.

Tickets: www.casinokoksijde.be – 058 53 29 99

“We’ve got talent”
Leerlingen derde en vierde graad staan op de planken

We've got 
talent

leerlingen  derde  en  vierde  graad  

op  de  planken

vrijdag 15 maart - 19u30

Casino Koksijde

STAPWEST  VEURNE  EN

DIENST  CULTUUR  KOKSIJDE  

STELLEN  VOOR

inkom:  €6  -  academiepasje  en  -6  gratis

reservatie  verplicht:  www.casinokoksijde.be  of  058  532  999



Unieke expo met fresco’s van Paul Delvaux
Voor het huis van Périer

Wist je dat Paul Delvaux ook 
fresco’s heeft gemaakt? Deze 
bijzondere tentoonstelling is 
gewijd aan de magistrale 
fresco’s die Delvaux maakte 
voor het Brusselse huis van 
Gilbert Périer, voormalig 
voorzitter van Sabena. Tijdens 
de expo bewonder je een 
heleboel voorontwerpen die 
de kunstenaar – tussen 1954 
en 1956 - maakte voor deze 
opdracht. Vooral grote figuren 
uit de oudheid komen aan 
bod.

Vijfentwintig jaar geleden 
overleden
In 2019 viert het museum Paul 
Delvaux twee verjaardagen. 
De 40ste verjaardag van de 
oprichting van de Stichting 
Paul Delvaux en dit jaar is het 
ook 25 jaar geleden dat de 
schilder overleed. Dit herdenkingsjaar staat dan ook bol van extra activiteiten en unieke evenementen.

Eerbetoon aan Walter Vilain
Dit seizoen brengt de Stichting hulde aan Walter Vilain (1938-2019). Deze kunstenaar werd geboren in 
Sint-Idesbald en woonde zijn hele leven in Koksijde. Hij ontmoette de meester Paul Delvaux die hij enorm 
bewonderde. De kans om zijn werk te (her)ontdekken.

Praktisch
De expo start op 2 maart (meteen ook de opening van het seizoen). Openingsuren: het museum is open 
van 10.30 tot 17.30 uur. Van 2 maart tot 30 september: dinsdag tot zondag. Van 1 oktober tot 5 januari: 
donderdag tot zondag.
Koksijdenaars en houders van een K-pas mogen gratis binnen.

Info: www.delvauxmuseum.be - info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde

Ben jij klaar voor de GDPR? 
Infoavond rond privacywetgeving voor verenigingen

De Europese privacywetgeving ging vorig jaar van kracht. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te 
beschermen. Deze regelgeving is ook van toepassing op verenigingen en organisaties.
Scwitch werkte een GDPR-logboek met stappenplan en tools uit op maat van socioculturele organisaties. 
Spreker Luk Tas geeft je inzicht in de GDPR en zet je op weg om je organisatie of vereniging ermee in regel 
te stellen.

Praktisch
De infoavond vindt plaats op woensdag 24 april van 19.30 tot 22.30 uur. Locatie: City, Valkestraat 18, 
8620 Nieuwpoort. De sessie is gratis.

Inschrijven: www.vormingplusow.be – 059 50 39 52
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François Schell, voorzitter van vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke:

“Vriendschap, sociaal contact en cultuur 
laten samen gaan”

ONZE VERENIGINGEN IN DE KIJKER

T-d: Vat de geschiedenis 
van vtbKultuur in een 
notendop samen. 
Marcel: “In 1922 werd de 
Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) opgericht. De twee-
eenheid VTB-VAB ontstond 
in 1924, toen de Vlaamse 
Automobilistenbond 
(VAB) in het leven werd 
geroepen. In 2008 
creëerde vtbKultuur 
een eigen identiteit met 
een hernieuwde missie. 
vtbKultuur en VAB hebben 
een gemeenschappelijke 
geschiedenis, maar 
bestaan sindsdien 
onafhankelijk van elkaar. 
De afdeling Koksijde-
Oostduinkerke bestaat 
sinds 2016. Francois, 
de voorzitter, en ik zijn er al van in het begin bij, 
Magda kwam er later bij, maar was ook al achter de 
schermen actief bij ons.”

T-d: Wat is het eigenlijke doel van vtbKultuur?
Magda: “Wij willen cultuur in al haar vormen 
toegankelijk maken voor iedereen. Iedereen mag 
deelnemen aan de activiteiten, je hoeft geen lid te 
zijn. Wij vinden het vooral belangrijk om vriendschap, 
sociaal contact en cultuur te laten samen gaan. 
Daarom plannen we ook zoveel mogelijk onze 
uitstappen met het openbaar vervoer. Samen gezellig 
op de trein, daar wordt nogal wat afgetetterd.”

“We zouden graag een jonger 
publiek bereiken” 
T-d: Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot 
dusver?
François: “Het jaarlijks nieuwjaarsconcert 
in Bozar Brussel gecombineerd met een 
tentoonstellingsbezoek is steeds een toppertje. Dit 
jaar bezochten we Beyond Klimt. Ook de daguitstap 
naar Antwerpen (bezoek aan het Rubenshuis) zal ons 
bijblijven. Met vtbKultuur organiseren we jaarlijks twee 
daguitstappen zoals dit voorjaar een bezoek aan het 
vernieuwde Afrika museum van Tervuren, verder doen 
we lokale activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen.”

T-d: Wie zijn jullie leden?
Marcel: “Wie lid is van VAB, is automatisch ook lid van 
vtbKultuur. Maar ook anderen kunnen lid worden. Voor 
hen kost het lidmaatschap tien euro per jaar.”

T-d: Welke activiteiten staan er op het reguliere 
menu?
Magda: “We organiseren veel activiteiten die onder 
de brede noemer cultuur vallen. Zo organiseren 
we lezingen, reisverslagen en concerten, maar 
gaan we ook naar theater, tentoonstellingen en 
proeverijen. Zo hebben we in het verleden al Picardië, 
Kunstencentrum Ten Bogaerde en Utopia Leuven 
bezocht. Jaarlijks gaan we ook bij minstens één lokale 
kunstenaar op bezoek. We gingen al langs bij Jan 
Dieusart, Anne Notebaert en Walter Vilain. Dit jaar was 
Fernand Vanderplancke aan de beurt.”

T-d: Welke clubdroom wil de voorzitter nog 
realiseren?
François: “We zouden graag een jonger publiek 
bereiken, daarom organiseren we nu ook meer 
avondactiviteiten. We hebben een vast, ouder publiek, 
wat natuurlijk heel goed is, maar dit zorgt soms ook 
voor bepaalde beperkingen. Een rondleiding of 
wandeltocht van pakweg 7 km is moeilijk haalbaar. 
Daarom richten we ons ook tot de tweedeverblijvers 
en de mensen die in het weekend naar de kust 
komen.”

Met een tasje koffie erbij vertellen voorzitter François Schell, penningmeester Marcel Neyt en bestuurslid 
Magda Neyt honderduit over hun vereniging. Je merkt een gedrevenheid op bij deze mensen. Het verlangen 
en de wil om cultuur (in de brede zin van het woord) toegankelijk te maken voor iedereen. 

François Schell van vtbKultuur: “Samen wachten op het perron en dan lekker 
tetteren in de trein op weg naar een leuke activiteit.” 

Lid worden?
Via koksijde@vtbKultuur.be krijg je meer informatie.



Interviewer Kurt Van Eeghem gaat in gesprek met Margot over 
haar succesroman Mazzel tov en haar leven als schrijfster. 
In Mazzel tov schrijft Margot over haar leven als werkstudente bij 
een orthodox-joodse familie in Antwerpen. Het is een meeslepend 
en confronterend verhaal over opgroeiende kinderen in een 
modern orthodox-joods milieu, door de ogen van een niet-joodse 
jonge vrouw. 

Margot Vanderstraeten (°1967) schrijft naast boeken ook columns, 
opiniestukken, diepgaande artikelen en interviews voor kranten 
en tijdschriften. Ze werkt freelance, onder meer voor De Standaard 
en De Morgen. Ze debuteerde als auteur met Alle mensen bijten 
(2002), waar ze de Debuutprijs voor kreeg. Voor Mazzel tov (2017) 
ontving ze de E. du Perronprijs. Het zusje van de buurvrouw (2018) is 
haar nieuwste novelle.

Kurt Van Eeghem (°1952) presenteert al enkele jaren het 
radioprogramma Schone kunsten op Klara. Zijn rijk gevulde carrière 
op het scherm en in theaterzalen leverde veel onvergetelijke 
momenten op. 

Praktisch
Het interview vindt plaats op zondagochtend 31 maart om 11 uur in de bibliotheek. Na de lezing geniet je 
nog van een glaasje en een hapje tijdens de afsluitende receptie. 
Schrijf je nu in via bibactiviteiten@koksijde.be of via koksijde.bibliotheek.be. Leden van de bib betalen 5 euro, 
niet-leden 8 euro. 

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be

Literair aperitief met 
Margot Vanderstraeten en Kurt Van Eeghem 

Tien klimaatacties die werken
Lezing door Pieter Boussemaere

Voorleesuurtje in de bib 

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show? Een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op 
hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Misschien doe je al 
vanalles. Alleen, helpt het ook echt? 

Tien klimaatacties die werken vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je 
tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn 
steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen. Pieter Boussemaere is auteur en docent 
geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge.

Praktisch
De lezing vindt plaats op donderdag 14 maart om 19 uur in de bibliotheek. Einde voorzien rond 21 uur. 
Pieter Boussemaere schreef ook het boek 10 klimaatacties die werken.
Schrijf je in via de website van VormingPlus: vormingplusow.be/tien-klimaatacties-die-werken. 
Bib-leden betalen 2,5 euro, niet-leden 5 euro. In samenwerking met VormingPlus.

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be – www.vormingplusow.be

Het leukste moment van de dag? Voorlezen natuurlijk! Kom tijdens de krokusvakantie naar de bib. 
Speciaal voor kinderen van 6 en 12 jaar worden de mooiste en leukste verhalen voorgelezen. 
Afspraak op dinsdag 5 maart om 10.30 uur.



Elke maand geeft de bibliotheek je enkele weetjes uit de film- en 
muziekwereld mee.
Wist je dat…
1 Samuel L. Jackson als Mace Windu in de Star Wars-films speelde op 

voorwaarde dat hij met een paars lichtzwaard mocht vechten?
2 Walt Disney 59 keer werd genomineerd voor een Oscar en deze prijs 

uiteindelijk 22 keer won?
3 de hoogste prijs die ooit betaald is voor een viool (uit 1721) zo'n 

11.000.000 euro bedroeg?
4 Elvis Presley meer dan zeshonderd nummers heeft opgenomen, maar 

er geen enkele zelf heeft geschreven?

En wist je dat je deze films en muziek kan uitlenen in de bibliotheek?

Want een basiskennis Spaans is altijd handig meegenomen. De bib biedt je de cursus Eenvoudig Spaans 
voor op reis aan. De nadruk ligt op praktisch taalgebruik, gemakkelijk te gebruiken tijdens je reis. 

De cursus bestaat uit zes lessen, die telkens plaatsvinden op dinsdag en donderdag van 13 tot 15 uur. De 
eerste les start op dinsdag 19 maart. De lesgever, Cristian Walker, is Spaanssprekend en dus de geknipte 
persoon om deze cursus in goede banen te leiden. Het is dan ook de bedoeling om tijdens de lessen vooral 
Spaans te spreken. 
Schrijf je in aan de balie van de bibliotheek vanaf maandag 4 maart. Snel zijn, want de plaatsen zijn 
beperkt. Je moet lid zijn van de bib, breng dus zeker je identiteitskaart mee. De prijs bedraagt 30 euro. 

Weetjes uit de afdeling Beeld en Geluid

Ga je binnenkort op reis naar Spanje of Zuid-Amerika?
Volg dan de cursus Eenvoudig Spaans voor op reis

Vrienden voor altijd
Jeugdboekenmaand – 1 tot 31 maart

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, vrienden van op 
school, vrienden van de voetbalclub, onzichtbare vrienden, 
boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, vrienden 
voor heel even en vrienden voor altijd. In de bib ontdek je 
heel de maand de mooiste, leukste en gekste boeken over 
vriendschap.

Ben je tussen 8 en 12 jaar? Breng je tablet of smartphone 
mee (of die van je mama en papa) en ga tijdens de 
jeugdboekenmaand op digitale ontdekkingstocht in de bib. 
Los jij alle opdrachten op? 
Ook de leerlingen van het WAK zetten weer hun beste 
beentje voor. Kom dus zeker hun kunstwerkjes rond het thema 
Vriendschap bewonderen!

Boekenverkoop
Ben je een echte koopjesjager? En op zoek naar dat laatste boek, die speciale cd of vergeten dvd om je 
collectie verder aan te vullen? Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s 
aan knalprijzen. Op maandag 4 maart 2019 van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur.



Draag je bloempje bij 

Grote Schelpenteldag aan onze kust
Help je mee om de kaap van 100.000 schelpen te halen?

Elektrische voertuigen: van euh? naar aha! 

Knip je tuindraad en laat egels binnen in jouw tuin

Eind vorig jaar riep het Departement Omgeving (Vlaamse overheid) 
en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) onze gemeente uit 
tot Bijenvriendelijke gemeente. Doe jij ook een bijdrage? We bezorgen 
je maandelijks een tip.

Kies voor inheemse planten die nectar en stuifmeel bieden
Bijen hebben - net zoals wij - eiwitten, mineralen en energie 
nodig. Zij halen dat uit stuifmeel en nectar van bloemen, maar 
niet alle bloemen zijn even geschikt. Plant de juiste. Sommige 
cultuurvariëteiten hebben voor bijen volstrekt onbereikbare nectar, 
andere hebben zelfs geen stuifmeeldraden meer. Solitaire bijen zijn vaak aan één bepaalde inheemse 
plantensoort gebonden, waarmee ze door de evolutie een unieke relatie opbouwden.
Bestel vanaf 15 maart een zakje bloemenmengsel Laat het zoemen met bloemen.  Zo ben je zeker dat je de 
juiste bloemen inzaait.
Bestellen: www.west-vlaanderen.be/bijen of via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis op het gratis 
nummer 0800 20 021.

Vorig jaar vond voor het eerst een Grote Schelpenteldag plaats aan onze kust. Toen verzamelden, telden 
en identificeerden 400 burgers op tien strandtelposten samen 30.000 schelpen. Goed voor meer dan 50 
soorten.
Op zaterdag 16 maart willen de organisatoren – VLIZ, Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Provincie West-
Vlaanderen en de Strandwerkgroep – nog beter doen. Streefdoel is om, samen met jou, de kaap van 
100.000 schelpen te halen. Je leert op een boeiende manier zelf bij over deze zeedieren en je levert met dit 
initiatief meteen een grote insteek voor de onderzoekers. Allen daarheen dus. 
Telpost koksijde: lokaal onder bureau dienst Toerisme St.-Idesbald, Zeedijk 26 a, van 9.30 tot 16 uur.
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling - 058 53 30 97 – www.groteschelpenteldag.be 

Te voet, per fiets of met trein, tram en bus raak je al een heel eind op weg. Wie toch toe 
is aan een eigen nieuwe auto (of een exemplaar om te delen met de buurt) wordt fors 
aangemoedigd om voortaan elektrisch te rijden. De Vlaamse Overheid ontkracht de 

vooroordelen over het gebrek aan oplaadpalen, de prijs, de oplaadtijd en actieradius op 
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Van Euh? naar Aha!. De tijd is rijp. Wie overtuigd is, kan zich 

er meteen vrijblijvend aanmelden voor een groepsaankoop.
Meer weten? www.milieuvriendelijkevoertuigen.be 

Egels zijn met hun stekelvacht en spitse snuit ongetwijfeld de opvallendste tuinbezoekers. Door hun 
voorliefde voor slakken ziet elke tuinier de egel graag komen. Maar de soort krijgt klappen. Egels lopen in de 
schemerduisternis vaak langs straat omdat veel tuinen alleen via de straatkant bereikbaar zijn. Het voorbije 

jaar werden 1.169 doodgereden egels gemeld.
Breng daar zelf verandering in. Hoe? Door laag bij de grond 
een opening van 15 op 15 cm te maken in je tuinomheining. Zo 
lopen egels vlot en veilig van de ene naar de andere tuin. Even 
eenvoudig als geniaal. Meer zelfs. Natuurpunt motiveert om 
heuse Egelstraten te maken. 
Interesse met heel de straat? Dan helpt een egelteam jullie 
op weg en krijgen jullie het bordje egelwegel om boven de 
doorgang te hangen.

Info: www.egelstraat.be

BIO-DIVERSITEIT

KLIMAAT-

ACTIEF



Zeehonden rusten uit op het strand

Geleide boswandeling Hannecartbos – Op 
zondag 3 maart van 10.30 tot 12.30 uur. Met 
natuurgids Johan Depotter. Start: Noordzeedreef 
(infobord Hannecartbos). Gratis deelname, niet 
nodig om vooraf in te schrijven.

Jeugdactiviteit - huid- en milieuverantwoorde 
zeepjes maken – Op dinsdag 5 maart van 14 tot 
16.30 uur. Je kiest zelf je zeepvormpjes, kleurtjes en 
geurtjes. Voor kinderen van 8 tot en met 
14 jaar. Max. 15 deelnemers. Prijs: 8 euro (incl. 
versierd doosje met zeepjes). Inschrijven vóór 27 
februari via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

Cursus roofvogels herkennen – Op woensdag 13, 
20, 27 maart en 4 mei om 19 uur. Drie boeiende 
avonden waarin alle courante roofvogels aan 
bod komen. Gevolgd door een praktijkdag in 
de Blankaart in Diksmuide. Organisatie: i.s.m. 
Natuurwerkgroep De Kerkuil. Spreker: Wim Bovens. 
Inschrijven verplicht via 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be. Prijs: 12 euro 
(incl. drankje). Betalingsinfo: Natuurwerkgroep 
De Kerkuil, VZW BE58 8285 9851 9879 – BIC 
HBKABE22XXX met vermelding: “ROOFVOGELCURSUS 
+ naam”. 

Nationale Sterrenkijkdagen – Op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 maart vanaf 19 uur. Bewonder de 
sterrenhemel met de nieuwe telescoop CPC1100 
Edge HD. Organisatie: i.s.m. De Sterrenjutters. Gratis 
toegang. Info: info@desterrenjutters.be - 
www.sterrenkijkdagen.be - www.desterrenjutters.be. 

Kookworkshop: mondiaal koken – Op maandag 
18 maart om 19 uur. Ga mee op een smakelijke 
wereldreis met als eerste gastland Syrië. Kokkin 
Rafa laat je kennismaken met de smaken uit 

haar geboorteland. Organisatie; i.s.m. dienst 
Internationale Samenwerking (dIS). Inschrijven vóór 
10 maart via duinenhuis@koksijde.be of 
058 52 48 17. Max. 15 deelnemers. Kostprijs: 15 euro. 

Voordracht 25 jaar Duinendecreet – Op vrijdag 
29 maart om 19.30 uur. Vijfentwintig jaar geleden 
werd het Duinendecreet goedgekeurd door de 
toenmalige Vlaamse Regering. Wat is er veranderd 
en wat zijn we vergeten? Een boeiende voordracht 
door Peter Bossu. Organisatie: i.s.m. Natuurpunt 
Westkust. 
Info: www.natuurpuntwestkust.be - 
duinenhuis@koksijde.be 

Avondwandeling op Earth Hour – Op zaterdag 
30 maart om 20 uur. Natuurgids Luc David neemt 
je mee op een sfeervolle avondwandeling door 
de Schipgatduinen. Na de wandeling kijk je naar 
de sterren en geniet je van heerlijke verse soep. 
Organisatie: i.s.m. De Sterrenjutters. Inschrijven vóór 
24 maart via duinenhuis@koksijde.be of 
058 52 48 17. Max. 30 deelnemers. Prijs: 3 euro 
(incl. kleine attentie en soep).

Activiteiten in het Duinenhuis

Cursus roofvogels herkennen

Zeehonden komen regelmatig op het strand om uit te rusten. Ook op het strand van Koksijde. Dat wil niet 
zeggen dat ze ziek zijn (banaanhouding en alert = oké). Verstoor ze niet, maar geniet vanop afstand van 
deze fotogenieke zeezoogdieren. Hou je hond aan de leiband.



Bouw nu een nestplaats voor je tuinvogels 

Wandel door de natuurreservaten 
rond het Monobloc

Woonzorgcentrum Dunecluze en Doornhuys 
Assistentiewoningen zetten hun deuren open

Rond je huis en tuin zijn er veel mogelijkheden om vogels aan te trekken. En nu is dit een goed moment om 
daar stil bij te staan. Heb je een natuurvriendelijke tuin met een variatie aan struiken, grote bomen of een 
takkenhoop? Dan vinden heel wat dieren er een rustig plekje om te broeden of te schuilen. Maar wist je dat 
zo’n 60-tal Vlaamse vogelsoorten in holen broeden?

Nood aan een schuilplaats
Vogels hebben nood aan beschutting, voedsel, 
water en een veilige nestplaats. Omdat veel 
volgelsoorten gebruik maken van nestkasten 
heb je veel kans op succes als je kastjes hangt. 
Vooral de invliegopening en het formaat van de 
nestkast zijn belangrijk. 

Waar en hoe hangen?
De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn. 
Er mogen geen takken of bladeren voor de 
vliegopening hangen. Hang het nestkastje op 
een hoogte van minimum twee en maximum vijf 
meter hoogte. Op een open plaats richt je de 
invliegopening weg van het zuidwesten.
Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan 
niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende 
soorten moeten minstens drie meter uit elkaar 
hangen, kasten voor dezelfde soort minstens tien 
meter. 

Week van de nestkast
De Week van de Nestkast van 4 tot 10 maart is een ideaal moment om onze gevleugelde vrienden een 
handje te helpen.

Info: De Roodmus Koksijde – Horizontlaan 12, Koksijde – 058 51 20 57 

Het wijkcomité Monobloc organiseert een wandeling door de reservaten 
die de gelijknamige wijk omringen. De wandeling vindt plaats op 10 maart 
en start om 10.30 uur. Startplaats: Prins Karelstraat aan de picknickbank.  
Na de activiteit biedt de organisatie nog een aperitief aan. 

Inschrijven
Stuur een sms naar dit nummer 0495 57 52 00.

Info: Willy Bautil – 0495 57 52 00

Je krijgt op zondag 17 maart – van 10 tot 17 uur - een unieke blik achter de schermen van de 
verpleegafdelingen, bewonerskamers, activiteitenwerking, kine-therapiezaal, het vrijwilligersproject en de 
cafetaria. Kom ook als eerste bezoeker het modelappartement en de dagzaal van Doornhuys bekijken. 
Doornhuys telt 24 flats die geopend worden in de zomer van 2019.
Kom langs met vrienden, kennissen, kinderen, kleinkinderen… iedereen is welkom. Met leuke animatie voor 
de kinderen.



Kinderfilm: 
Big Boss Baby
Denk jij ook dat baby’s klein en schattig zijn? 

Deze baby niet, want hij is een Boss Baby.

De film gaat over Tim die een nieuw broertje 

krijgt. Zijn broertje ziet er anders uit dan de 

meeste baby’s: hij draagt een kostuum en 

wandelt rond met een aktekoffertje. De twee 

broers moeten samenwerken om de kwade 

plannen van de CEO van Puppy Co te stoppen.

Benieuwd of het hen lukt? Kom dan in de 

krokusvakantie naar Big Boss Baby kijken.

Praktisch
De vertoning vindt plaats op 4 maart 2019. 

Locatie: jeugddienst de PIT, Kursaallaan 28 

in Koksijde. De toegang bedraagt 2,50 euro 

(drankje inbegrepen) en een portie popcorn 

krijg je voor een halve euro. 

Info: jeugddienst@koksijde.be - 058 53 34 44

De gemeente besteedt veel aandacht aan het 

onderhoud van de speelpleinen. En vervangt oude 

toestellen of herstelt eventuele gebreken. Zo spelen 

kinderen op een aangename en veilige manier. Toch 

worden defecten of andere problemen niet altijd 

spontaan gemeld. Daarom doet de dienst Jeugd 

een oproep bij alle buurtbewoners van de lokale 

speelpleinen om zich kandidaat te stellen als meter 

of peter van een speelplein. 

Contact tussen speelplein en gemeente

De peter of meter is een vrijwilliger die optreedt als 

contact tussen gemeente en speelplein. Hij of zij 

geeft een seintje wanneer speeltoestellen stuk zijn 

of als er nieuwe moeten bijkomen. Hij of zij kaart ook 

vragen rond beplanting of andere problemen aan. 

Wil jij peter of meter worden?
Geef dan vandaag nog je naam door aan de 

dienst Jeugd: jeugddienst@koksijde.be. En zo help jij 

bouwen aan een toffe speelplek.

Info: jeugddienst@koksijde.be – 058 53 34 44

Speelplein zoekt 
peter of meter

Op vrijdag 29 maart geven de leden van het project de Muze het beste van zichzelf. Leerlingen en 

lesgevers demonstreren hun talent tijdens een optreden. Enkele muziekgroepen sluiten af met een 

gezellige jamsessie. 
Geniet - samen met een hapje en een drankje – 

van muziek en leer de Muze kennen. 

Wil je op de hoogte blijven van de updates? Volg 

dan de facebookpagina van Jeugddienst de 

PIT en/of neem regelmatig een kijkje op de site 

www.depit.be. 

Praktisch
De jamsessie vindt plaats op 29 maart 2019 

en start om 18 uur. Locatie: jeugddienst de PIT; 

Kursaallaan 28 in Koksijde. De toegang is gratis. 

Info: jeugddienst@koksijde.be - 058 53 34 44

“I wanna jam it with jou” (Bob Marley)

Jamsessie in jeugddienst de PIT



Het gemeentebestuur van Koksijde subsidieert twee soorten 
abonnementen waardoor het voor jongeren goedkoper is om het 
openbaar vervoer te nemen.

Buzzy Pazz – tussenkomst van 50 % voor Koksijdse jongeren 
tussen 6 en 24 jaar

Een Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren 
van 6 tot 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je onbeperkt reizen 
op alle bussen of trams van De Lijn, behalve op de Limburgse 
snellijnen. Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je als abonnee 
kinderen tot en met 5 jaar gratis met je mee laten reizen. De Buzzy 
Pazz vraag je rechtstreeks aan bij De Lijn die dit dan factureert 
aan de gemeente. 
Meer info over dit abonnement vind je op www.delijn.be/buzzypazz

Campuskaart – tussenkomst van 50 % voor kinderen en jongeren 
tussen 0 en 26 jaar 

Met de Campuskaart reis je vijf keer heen en terug met de trein op een vast traject, binnen een periode van 
maximaal zeven weken. Ideaal voor kot-studenten. 
Gebruik je de Campuskaart voor het eerst? Kom dan langs bij de dienst Burgerzaken voor een 
aanvraagformulier. Want er moet een moederkaart worden aangemaakt. Breng zeker een recent 
schoolattest mee. Met dit aanvraagformulier ga je naar een NMBS-loket van eigen keuze om de 
Campuskaart aan te vragen. En dan krijg je een reductie van 50 %.

Meer info over de kaart vind je op www.belgiantrain.be

Info: Nancy Deprez, dienst Burgerzaken, Zeelaan 303 – 058 53 30 41 – bevolking@koksijde.be

Ben je tussen 16 en 25 jaar oud? Kom dan een pakje taxicheques halen bij de jeugddienst.

Elk pakje is 30 euro waard. Daarmee rijdt een 
Koksijdse taxi je naar huis in het weekend, tijdens 
de vakantie en op feestdagen. De gemeente 
vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te 
vermijden dat de cheques ongebruikt in je kast 
blijven liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25 
euro.

Breng je identiteitskaart mee en een officieel 
document waarop je adres staat. De 

voorraad is beperkt.

Info: jeugddienst@koksijde.be 
www.depit.be/taxicheques

Koksijdse jongeren reizen goedkoper 
met het openbaar vervoer

Vervoer nodig na het uitgaan? 
Kom je taxicheques halen



Kijk! Ik fiets
Kinderen vanaf het 2de kleuter, die al vlot fietsen met 
steunwieltjes, leren in een namiddag fietsen op twee wielen. 
Een ervaren monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de 
kinderen en hun begeleider. Doel? Alle kinderen fietsen op twee 
wielen naar huis met hun fietsdiploma op zak.

Deze les vindt plaats op woensdag 13 maart 2019, van 13.30 tot 
16 uur, in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elk kind brengt zijn 
eigen fiets mee zonder steunwieltjes en moet de hele les begeleid 
worden door een familielid. Deelnemen kost 5 euro, koekje en 
drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en 
betalen via www.koksijde.be/kijkikfiets.

En volg een lessenreeks Smovey-workout. De lessen vinden 
plaats op woensdagvoormiddag 13, 20 en 27 maart van 
10.30 tot 11.30 uur in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Intense maar niet belastende oefeningen met Smovey-ringen, 
spierversterkend en goed voor je uithouding. 
Info en inschrijven: sportdienst - 058 53 20 01 - 
sportdienst@koksijde.be

Verbeter je uithouding

Heel wat activiteiten voor kinderen en jongeren in het vooruitzicht 
Op maandag 4 maart (in de krokusvakantie) is iedereen welkom in Jeugdhuis De Pit voor een gezellige 
filmnamiddag met de film Big Boss Baby. Film start om 14.30 uur, prijs is 2,5 euro met drankje inbegrepen. 
Meer info op www.depit.be. 
Op woensdag 13 maart kunnen kinderen vanaf het 2de kleuter deelnemen aan Kijk! Ik fiets!, waarbij ze in 
één namiddag leren fietsen zonder steunwieltjes. Inschrijven: www.koksijde.be/kijkikfiets. 
Op woensdag 20 maart is er voor alle kleuters en lagere schoolkinderen van Koksijde een danssessie 
in de turnzaal van Leefschool De Letterzee, in het kader van Moev (naschoolse sport). Inschrijven bij de 
turnleerkracht van je eigen school. 
Op vrijdag 29 maart is er een Jam-sessie in Jeugddienst De Pit: muzikanten geven leerlingen de kans om 
een muziekinstrument te leren spelen, zonder enige voorkennis van notenleer. Zin om dit project te leren 
kennen? Kom dan zeker naar deze jamsessie, start om 18 uur. Meer info op www.depit.be.

Op woensdag 3 april is er een 
minivoetbaltornooi voor jongens 
en meisjes van het 5de en 6de 
leerjaar, in sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke. Inschrijven via de 
turnleerkracht van je eigen school. 
De andere leerjaren komen aan 
bod in mei en juni. 
Kinderen van 1ste en 2de leerjaar 
kunnen op woensdag 3 april 
deelnemen aan Sammypret. Een 
uitdagend speelparcours in de 
sporthal in Veurne, zowel voor 
kinderen van Veurne, Koksijde 
als De Panne. Inschrijven bij de 
turnleerkracht van je eigen school.

Jeugdactiviteiten in de kijker



Supporter je mee voor de 
sportievelingen in onze regio?
Maart is sportmaand in Koksijde. Niet alleen actief, 
maar ook passief. Als supporter. Hieronder een 
overzicht van alle wedstrijden.

Wielerwedstrijd Dames Elite: zaterdag 9 maart
Een organisatie van de Oostduinkerkse 
Kustsprinters. Start om 15 uur in de Vrijheidsstraat, 
ter hoogte van het NAVIGO-museum Oostduinkerke.

North C Walk: zaterdag 16 maart
Wandelen voor het goede doel, Think-Pink. 
Wandelen over verschillende afstanden. 
Meer info: www.sportevents.be 

North C Trail: zondag 17 maart
De enige, echte Kust trail van België. Lopen over 
verschillende afstanden, grotendeels off road met 
stukken in bos, duinen en op het strand. 
Meer info: www.sportevents.be

Wielerwedstrijd Youngster Coast Challenge en 
Bredene Koksijde Classic: vrijdag 22 maart 

Krabrally: zaterdag 23 maart
Één van de grootste internationale 
zeilwagenwedstrijden in Europa. De wedstrijd start 
om 6.30 uur in De Panne en de deelnemers rijden 
tot en met Ster der Zee op het strand. 
Meer info: www.zcdekrab.be

Doortocht Driedaagse Brugge – De Panne: 
woensdag 27 maart
De Internationale wielerwedstrijd voor elite mannen. 
Passage tussen 15 en 15.35 uur t.h.v. Koninklijke 
Baan, Koninklijke Prinslaan, Ter Duinenlaan, 
Jaak Van Buggenhoutlaan, Leopold 3 laan, 
Ten Bogaerdelaan. 

Doortocht Driedaagse Brugge – De Panne: 
donderdag 28 maart 
De internationale wielerwedstrijd voor elite vrouwen. 
Passage tussen 15 en 15.50 uur t.h.v. Koninklijke 
Baan, Koninklijke Prinslaan, Ter Duinenlaan, 
Jaak Van Buggenhoutlaan, Leopold 3 laan, 
Ten Bogaerdelaan. 
Meer info: www.driedaagse.be 
 
Doortocht Gent - Wevelgem: zondag 31 maart
Een Worldtour wedstrijd voor Elite mannen. Passage 
rond 13 uur t.h.v. Kinderlaan en Veurnekeiweg. 
Meer info: www.gent-wevelgem.be 

© vzw Krekedalvrienden



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Walrave-Vanantwerpen
Een tweede jubileum op zaterdag 19 januari was weggelegd voor de echtgenoten Roland Walrave 
(°Veurne) en Nicole Vanantwerpen (°Vezon) ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Ze huwden op 16 
januari 1969 in Koksijde. Roland was kapitein ter lange omvaart bij de firma Cobelfret Ferries. Nicole was 
huisvrouw. Het echtpaar heeft één zoon. 

Echtpaar 
Brouillard-De Baets
Op zaterdag 19 januari vierde 
het echtpaar Gabriel Brouillard 
(°Forest-lez-Frasnes) en Josiane 
De Baets (°Ronse) hun gouden 
bruiloft. Het echtpaar huwde 50 
jaar geleden op 18 januari 1969 in 
Ronse. Gabriel was bediende bij 
Belgacom in Bergen. Josiane was 
bediende in het grootwarenhuis 
Carrefour in Ronse. Het echtpaar 
heeft één zoon, twee dochters en 
vijf kleinkinderen.

Echtpaar Hubrecht-Deraedt
Een derde feest op 19 januari was er ter gelegenheid van Georges Hubrecht (°Oostduinkerke) en Marie-
Paule Deraedt (°Diksmuide). Ze stapten vijftig jaar geleden op 25 januari 1969 in het huwelijksbootje in 
Noordschote. Een gouden bruiloft dus. Georges en Marie-Paule waren zelfstandige landbouwers van de 
Nieuwe Labeure in Oostduinkerke. Het echtpaar heeft drie dochters en zeven kleinkinderen. 



Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke     @gem_koksijde    koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde    www.youtube.com/GemeenteKoksijde

Onze volgers:
Facebook: 8.738 vind-ik-leuks
Twitter: 2.629 volgers
Instagram: 3.408 volgers
Pinterest: 161 volgers
Youtube: 113 abonnees

Een overzicht van al onze  
kanalen vind je: 
www.koksijde.be/sociale-media

Tip voor Instagram: 
Gebruik een goede hashtag. 
We screenen op een heleboel 
hashtags waarvan #stidesbald of 
#koksijde maar een paar vb’en 
zijn. We zoeken ook op locatie, 
handig dus als je die instelt. 



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Léon Luyten
Veurne, 07 december 2018
Zoon van Anton en Caroline 
Beauduin beiden uit Koksijde 

Stella Gheysen 
Veurne, 19 december 2018
Zoon van Thomas en Amanda 
Goble beiden uit Oostduinkerke

Maxim Pannecoucke
Oostende, 19 december 2018
Zoon van Laurent en Sara Lahaye 
beiden uit Oostduinkerke

Joseph Sparks, 
Veurne, 26 december 2018
Zoon van Anthony en Stephanie 
Balloey beiden uit Koksijde

Henri Vansteenland
Veurne, 09 januari 2019
Zoon van Davy en Liesbeth Janssens 
beiden uit Oostduinkerke

Mac Winnock
Veurne, 15 januari 2019
Zoon van Tom en Oona Casier 
beiden uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN 
Niels Cleeren uit Koksijde en 
Laura Holland uit Australië  
(12 januari 2019) 

Gregory Provoost en Eva 
Sonneville beiden uit Koksijde  
(19 januari 2019)

OVERLIJDENS
Valère Delbeke, 89 j.
†Alveringem, 01 januari 
Echtgenoot van Maria Laleman

Christiane Parent, 70 j.
†Brussel, 05 januari 
Echtgenote van Roger Rener

Jacques Proot, 80 j.
†Koksijde, 06 januari 
Echtgenoot van Helena Snick

Jeannine Kuypers, 57 j.
†Koksijde, 07 januari 

Paul Moens, 69 j.
†Koksijde, 07 januari 

Walter Vilain, 80 j.
†Sint-Lambrechts-Woluwe, 07 januari 

Marie Thérèse Maes, 97 j.
†Koksijde, 08 januari 
Weduwe van Louis De Houwer

Flora Florizoone, 90 j.
†Veurne, 09 januari 
Weduwe van Jacques Deleu

Jeanne Crivellini, 89 j.
†Veurne, 12 januari 
Echtgenote van André Jackson

Edmond Sinnaghel, 87 j.
†Koksijde, 12 januari 
Weduwnaar van Henriette de Greef

Marguerite Nuyens, 79 j.
†Veurne, 15 januari 
Echtgenote van Robert Bauwens

Michel Debrouwere, 89 j.
†Veurne, 15 januari 
Echtgenoot van Gabrielle Calcoen 

Jean-Luc Delsaut, 68 j.
†Koksijde, 16 januari 
Echtgenoot van Erna Coucke

Laura Deschamps, 99 j.
†Veurne, 16 januari 
Weduwe van Robert Herman

Maria Veniere, 86 j.
†Veurne, 16 januari 
Weduwe van Eric Cappelaere

Gilbert Verbrigghe, 85 j.
†Roeselare, 16 januari 
Echtgenoot van Simonne Mortier

Lydie Van Dam, 92 j.
†Koksijde, 18 januari 
Weduwe van Georges Spousta 

Jean Slambrouck, 82 j.
†Veurne, 19 januari 
Echtgenoot van Annie Renty

Gertrude Plaetevoet, 97 j.
†Koksijde, 20 januari 
Weduwe van Remy Tijdtgat

Robert Van den Bossche, 78 j.
†Jette, 17 januari 
Echtgenoot van Claire De Coninck

Freddy Vandewynckel, 75 j.
†Veurne, 21 januari
Echtgenoot van Lena Soenen

Eveline Thys, 96j.
†Veurne, 23 januari
Weduwe van Frans Merckx

Marcel Suys, 85 j.
†Veurne, 24 januari 
Echtgenoot van Rosette Driessens

Claude Robyn, 82 j.
†Koksijde, 26 januari 
Echtgenoot van Annie Buyle

Maryse Thonon, 64 j.
†Koksijde, 27 januari 

Etienne Synaeve, 85 j.
†Veurne, 27 januari 
Echtgenoot van Lisetta De Clercq

Roger Declerck, 85 j.
†Veurne, 28 januari 
Weduwnaar van Gabriella Roseeuw

Simonne Yde, 91 j.
†Koksijde, 28 januari 
Weduwe van Hendrik Peeters

Margaretha Vanhaverbeke, 86 j.
†Koksijde, 28 januari  
Echtgenote van Jérome Trybou 

Myriam Lefere, 63 j.
†Brussel, 29 januari

Maria Valaert, 100 j.
†Koksijde, 30 januari
Weduwe van Lucien Remacle

Mariette De Coster, 94 j.
†Veurne, 01 februari 
Weduwe van Alfred Chaney

Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou.  
In de loop van maart publiceren wij verschillende 
vacatures. Mis ze niet.

Wil je meer informatie over deze jobs? Kijk dan op 
www.koksijde.be/vacatures of contacteer ons via 
sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41. 
Schrijf je via www.koksijde.be/vacatures-en-vrijwilligerswerk 
in op de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alle 
vacatures.

Word jij onze 
nieuwe medewerker? 



Semper Festum overhandigt cheque 
van 1.000 euro aan Kompani

Een deel van de opbrengst van het 
oudejaarsevenement Masquerade 
schonk Semper Festum aan Kompani. 
Deze vzw zet zich in voor kinderen en 
jongeren die door hun leefsituatie niet 
langer in hun oorspronkelijk thuismilieu 
kunnen/mogen verblijven. Een lokaal 
initiatief waar zij graag hun schouders 
onder zetten.
Op de foto vlnr: Viktor Verhue (Semper 
Festum), Ron Verhaeghe (Semper 
Festum), Alain Wauthij (vzw Kompani), 
Charly Braet (Semper Festum)

Tij-dingen neemt afscheid 
van huisfotograaf Dirk Van 
Hove

Maandag 4 februari was 
de laatste werkdag van Dirk 
Van Hove. Meer dan twaalf 
jaar lang stond hij in voor 
het grootste deel van de 
foto’s die je maandelijks te 
zien kreeg in Tij-dingen. Als 
afscheidsverrassing werd 
van zijn mooiste werken een 
fototentoonstelling gemaakt. 
Koksijde, door de ogen van 
gemeentefotograaf Dirk 
Van Hove, loopt nog tot 21 
maart in het gemeentehuis. 
De moeite waard om te 
bekijken. Geniet van je 
welverdiend pensioen, Dirk.

De voorbije maand in woord en beeld

SOS CASAMANCE VLAANDEREN trekt 
naar Senegal

Van 14 tot 28 januari trok een 11-koppige 
delegatie van de Koksijdse vereniging 
voor ontwikkelingssamenwerking, SOS 
CASAMANCE VLAANDEREN, naar hun 
doelgebied in Zuid-Senegal. In het 
idyllische Marsassoum werd aan de 
lagere school een valies vol schoolgerief 
geschonken en aan leerlingen van de 
middelbare school totaal gereviseerde 
MTB’s. 

Op de groepsfoto herkennen we staand 
vlnr: Paul Casselman, Cyriel Caudron, Jirky 
Legein, Luc Vandenbussche, Monique 
Depoortere, Daniel Warlop, Jean-Pierre 
Dolfen, Antoine De Waele, Edgard Samyn. 
Zittend: Elly Depotter, Geert Delanghe.



Technopolis op bezoek in Koksijde
Op maandag 14 januari kregen alle Koksijdse 
lagereschoolkinderen een spoedcursus technologie in 
de Witte Burg te Oostduinkerke. Ook onze schepen van 
Onderwijs Lander Van Hove en kinderburgemeester 
Remi Pieters zagen dat het goed was. 

Huldiging vrijwilligers Sociaal Huis
Op de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers – 
op 21 januari - zette het gemeentebestuur de 
vrijwilligers van het Sociaal Huis nog eens extra in 
de bloemen. Met bijna 120 zijn ze ondertussen. 
Allemaal vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten 
voor de Koksijdse senioren. Dankzij hun hulp 
slaagt de gemeente erin om nieuwe projecten 
op te starten en een sociaal netwerk uit te 
bouwen om vereenzaming tegen te gaan.

Raadsleden worden warm 
onthaald

De gemeenteraadsleden en 
de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale 
dienst kregen op woensdag 
6 februari een rondleiding in 
het gemeentehuis en op de 
verschillende gemeentelijke 
buitendiensten. Zo leerden 
ze de werking van de 
gemeente beter kennen. 

Opening Gasthof Bethania

Op zondag 27 januari 
opende het gasthof haar 
deuren. Dit gasthof heeft 
een rijke geschiedenis en 
een grote erfgoedwaarde. 
Al in de dertiende eeuw 
kregen reizigers hier 
onderdak. Die geschiedenis 
indachtig, kreeg een deel 
van de hoeve opnieuw 
zijn oorspronkelijke functie 
en werd de oude schuur 
verbouwd tot een prachtige 
vakantiewoning.



De grappigste doe-het-zelver van het land

Opera: Don Juan met een twist

Henk Rijckaert schoot samen met Bert Gabriëls de 
bekendheid in met het absurde Zonde van de Zendtijd. 
Sindsdien legde hij een lange weg af. Enkele avondshows 
en heel wat koterij-video’s later, brengt hij met de zijn 
nieuwste avondprogramma Maker een ode aan het  
doe-het-zelven. 
Hij maakt niet alleen zijn grappen en zijn liedjes zelf, maar 
ook alle instrumenten, attributen en machines die hij 
op het podium sleept. Het statief van zijn microfoon had 
bijvoorbeeld een eerste leven als verwarmingsbuis. Zijn 
broek is misschien niet helemaal geslaagd, maar ook dat 
levert stof tot lachen. 

Kom uit uw kot

“De vuilnisbak op wielen die hij in elkaar heeft geflanst, 
biedt ons misschien wel een blik op de toekomst van 
comedy. Of toch niet? Het is het hoogtepunt van het 
spektakelstuk dat deze zevende show geworden is. Bijna twintig jaar nadat hij via het improvisatietheater zijn 
weg vond  in de Vlaamse comedy en zijn job als leraar opgaf, heeft Henk Rijckaert zijn geheel eigen niche 
nog verder uitgekapt en fraaier ingericht. Kom uit uw kot en ga naar deze man kijken!” – Karel Michiels, De 
Standaard

Praktisch
Onder de kracht van je eigen handen, bijna je vinger afzagen en brandwonden verzorgen (en nog veel 
meer) speelt op vrijdag 22 maart om 20 uur. Tickets koop je voor 14 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een 
ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Drie acteurs, een zangeres en een pianist vertellen het 
verhaal van lady killer Don Juan. Een man die op slinkse 
wijze vrouwenharten verovert om ze dan doodleuk te 
vertrappelen.
Don Juan is een opera en niet zomaar eentje. Mozarts 
opera Don Giovanni wordt helemaal open gebroken 
en schaamteloos gemixt met tekst uit Molières Don 
Juan en het libretto van Lorenzo Da Ponte. Een snelle 
opeenvolging van lichtvoetige verkleedpartijen, 
misverstanden, aria's van verstilde emotionele momenten 
en indrukwekkend samenspel. Deze opera werkt voor 
een breed publiek vanaf 14 jaar.

Bruisend, komisch en vol nieuwe ideeën

Tom Goossens maakte al heel jong kennis met Don Giovanni. Hij hoorde de opname zo vaak dat hij de opera 
als kind al uit zijn hoofd kende. Die kennis kwam goed van pas toen hij zich op die opera baseerde voor zijn 
masterproef aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Goossens lette kennelijk goed op tijdens zijn 
opleiding, want zijn mastervoorstelling zit vol inventieve theatrale vondsten. Voor zijn project gebruikte hij de 
opera Don Giovanni van Mozart, fragmenten uit Don Juan van Molière en gesprekken op café. 

Info: DESCHONECOMPANIE brengt Don Juan op zaterdag 2 maart om 20 uur. Tickets koop je voor 14 euro. 
Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

cultuurcentrum

© Lisa Goethals



Vlamingen zijn héél tevreden over hun 
cultuurcentrum. En gebruikers van 
c.c. CasinoKoksijde zijn dat nog meer

De Universiteit Antwerpen peilde samen met de cultuur- en gemeenschapscentra naar het gebruik, de 
tevredenheid en de behoeften van hun bezoekers. Belangrijkste conclusie: de tevredenheid bij de gebruikers 
van de centra blijft erg groot en nog groter bij CasinoKoksijde.

Dit onderzoek 2018 bouwt verder op eerder onderzoek uit 2014. Door de data van 2014 naast de huidige 
gegevens te leggen, wordt het mogelijk de invloed van digitalisering, diversiteit en een veranderend 
cultuurbeleid beter te plaatsen.

Zo krijgt het c.c. CasinoKoksijde inzicht in hun gebruikers. Informatie die heel nuttig is bij de start van een 
nieuwe legislatuur. 

De belangrijkste conclusies vind je op de volgende bladzijde, maar de rode draad in het verhaal is dat 
Koksijde op bijna alles beter scoort dan het Vlaams gemiddelde. Een opsteker voor de medewerkers van het 
cultureel centrum. En extra motivatie om het in de toekomst even goed (of nog beter?) te doen.

Save the date:
Het seizoen 2018-2019 is nog lang niet voorbij. Toch is c.c. CasinoKoksijde achter de schermen al bezig met het 
volgend cultuurseizoen. Naar goede gewoonte stelt het cultureel centrum dat eind mei graag aan jou voor. 
Noteer de seizoenspresentatie van 23 mei nu al in je agenda. 



1. Gebruikers zijn heel tevreden over de werking én het  
aanbod van hun cultureel centrum

 Score 8,67/10 > Vlaanderen 8,47/10. Grootste onderscheiding dus.
 Bijna 90 % keert in de toekomst terug. En beveelt het centrum aan 

bij vrienden en familie. 
 Bijna 29 % (van de bezoekers) komt maandelijks of meermaals per 

maand > Vlaanderen: 21,44 %  
64,8 % komt enkele keren per jaar en een ruime 6 % één keer per 
jaar

2. De communicatie heeft impact
 Belang van de nieuwsbrief, de seizoensbrochure en de website stijgt.
 Seizoensbrochure is aantrekkelijk en een directe aanleiding voor het 

bestellen van tickets. 
 Meer bezoekers gebruiken hun smartphone of tablet om informatie te 

zoeken.
 44 % bestelt graag tickets aan de balie > Vlaanderen: maar 36 %

3. Interesse in podiumkunsten 
neemt toe

 Koksijdse top 3:
 1. Theatervoorstellingen
 2. Concerten
 3. Humor 

4. Het thuisgevoel stijgt
 69 % is tevreden over de gezelligheid > Vlaanderen: 64,4 %
 65,5 % ervaart een huiselijk gevoel > Vlaanderen: 54,35 %
 86,62 % apprecieert de warmte en hulpvaardigheid van het 

onthaalpersoneel > Vlaanderen: 82 %

5. Een divers publiek 
 Aandeel oudere bezoekers (60+) stijgt, terwijl jongeren moeilijker 

de weg vinden. 
 Aandeel 60+’ers: 66 % > Vlaanderen: 38 % 
 Aandeel -29-jarigen: 1,21% < Vlaanderen: 7,19 % 
 De meeste gebruikers zijn hoog opgeleid (Koksijde 63 % < 

Vlaanderen 68 %). Laagopgeleiden, mensen met inkomens onder 
de armoedegrens of mensen met niet-Belgische roots vinden 
minder gemakkelijk de weg. 

6. Op weg naar duurzame 
mobiliteit?

 7 op de 10 gebruikers 
kruipen in de auto voor 
een bezoek. 

 De intentie is er. Maar 
het openbaar vervoer is 
niet toereikend – zeker 
na een voorstelling. En 
Koksijde scoort hoog op 
parkeermogelijkheden. 

cultuurcentrum



Concert Paul Bruna 
Op 30 maart vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Duinenkerk in Koksijde een concert plaats van Paul 
Bruna. Hij wordt begeleid door het showorkest de 
Forever Band. Zangeres Mieke D. en showkorps  
El Fuerte vervolledigen het podium. Het concert start 
om 14.30 uur, maar vanaf 13 uur raak je al binnen.

Voor het goede doel
De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-
heli omdat die zo belangrijk is voor onze regio. En 
daarom zetten zowel het gemeentebestuur als heel 
wat lokale handelaars hun schouders onder dit 
project. De organisatie dankt het gemeentebestuur 
van Koksijde, IMMO Koksijde, De Watergroep, 
Carrefour St-Idesbald, El Dia en Carpentier Kenneth 
voor hun steun.

Praktisch
De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 
20 euro. Een ticket koop je in één van de 
verkooppunten of op de dienst Toerisme, Zeelaan 
303, Koksijde. 

Info en tickets: 0487 76 89 70 of 0476 43 29 94 – 
deschrijver.heidi@telenet.be
Verkooppunten: Restaurant De Abdij - Esthetiek 
Sofie Suber - Bakkerij Kapelhof - Manège Equibeach 

– Spar St-Idesbald - Restaurant Potje Paté - 
Traiteurzaak Filip en Nele - Frituur Passe Vite - Fidelia 
hondeschool - Northsea Resto Bowling - 
'T knabbeltje Sandwichbar - Brasserie Iceberg - Dbar

Wedstrijd
Voor dit concert geeft de gemeente 4 vrijkaarten 
weg. Vul het inschrijfstrookje onderaan in en bezorg 
het voor 15 maart aan de dienst Communicatie. 
Een onschuldige hand – Elise Carpentier – zal op 
15 maart de winnaars trekken uit de inzendingen. 
Die worden dan verwittigd.

Naam:  .........................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................

Telefoon/mailadres:  ...................................................................................................................................

Vul dit strookje in en bezorg dit aan de dienst Communicatie, Zeelaan 303, Koksijde of bezorg je 
gegevens aan communicatie@koksijde.be.

OTO speelt Dwazen (Fools) 
Fools (Dwazen) is een absurde komedie van de Amerikaanse topauteur 
Neil Simon, na Shakespeare de meest gespeelde toneelschrijver. 

Het verhaal
De pas afgestudeerde schoolmeester Leon Tolchinsky komt vol enthousiasme 
aan in het dorpje Kulyenchikov, waar hij hoopt zijn carrière een flitsende 
start te geven. Maar er rust een eeuwenoude vloek op dit dorp: iedereen is oerdom. De plaatselijke dokter 
denkt dat de vloek doorbroken wordt als zijn dochter onderwijs krijgt. Maar dit is moeilijker dan verwacht. 
Bovendien heeft Tolchinsky maar 24 uur de tijd én wordt hij gedwarsboomd door graaf Gregor Yousekevitch, 
die net als hij om de hand van het meisje dingt.

Praktisch
De toegangsprijs bedraagt 11 euro in voorverkoop en 13 euro aan de deur. Speeldata: zaterdag 2,9 en 16 
maart; zondag 10 en 17 maart en dinsdag 12 maart. 

Info en tickets: www.hetbedrijf.be – Theaterzaal Het Bedrijf, Leopold 2 Laan 9A, Oostduinkerke

  FOOLS  

MAART

ZAT 2, 9 & 16 OM 20U30

ZON 10 & 17 OM 17U   _  DIN 12 OM 20U30

In theatherzaal Het Bedrijf 
Leopold II Laan 9A . Oostduinkerke dorp

AUTEUR: 

REGIE: 
NEIL SIMON

GRIET SPANHOVE

ONAFHANKELIJK THEATER OOSTDUINKERKE SPEELT



Nog tot 6 maart zijn er in onze gemeente carnavalsfeesten. 
De VVV serveert verschillende activiteiten voor groot en klein.

• Van 2 tot 10 maart - gezellige gezondheidsapotheek met lekkere 
oliebollen voor het Erfgoedhuis, Leopold II-Laan te Oostduinkerke-Dorp.

• Zaterdag 2 maart - 19 uur, sportcafé Hazebeek, officiële aanstelling 
van keizer carnaval Billy en hofmaarschalken Wilfried en Chico.

• Zondag 3 maart - 14.30 uur, Carnavalsstoet van Oostduinkerke-Bad 
naar Oostduinkerke-Dorp (aankomst voorzien rond 16.30 uur) met 
prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute.  
Na de stoet rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen voor 
deelnemers en sympathisanten. 

• Maandag 4 maart - 19 uur, café Visserswelzijn, prijsuitreiking voor de verenigingen die deelnamen aan de 
carnavalstoet en gezellig samenzijn.

• Dinsdag 5 maart - vanaf 20 uur, Vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-Dorp. 
Deelname is gratis voor gemaskerde carnavalisten. De deelnemende cafés zorgen voor muzikale 
ambiance. Drankkaarten koop je aan in de deelnemende cafés, 10 euro voor 10 consumpties.  
De deelnemende gemaskerden deponeren hun naam in een urne. Einde maskerade (maskers af)  
om 24 uur. Trekking van de geldprijzen om 01 uur in café Visserswelzijn.

• Woensdag 6 maart - 14 uur, Kindercarnavalsstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 15 uur 
gratis kinderanimatie in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen.

Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - www.visitkoksijde.be

Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op

Garnaalstoet zoekt figuranten 

Daar is de lente, daar is de wandelzoektocht

Eind juni - 29 en 30 juni - staat Oostduinkerke volledig in het teken 
van de 70ste Garnaalfeesten. Voor de garnaalstoet zoeken de 
organisatoren nog figuranten. 

Maak deel uit van de stoet
Als figurant loop je mee in de stoet. Je wordt ondergedompeld in 
de wondere wereld van de garnaal waarbij je een gepast kostuum 
krijgt. De tocht is ongeveer 2,5 km lang en leg je te voet af. 
Zin om jouw steentje bij te dragen aan de feesteditie? Meld je dan 
vòòr vrijdag 3 mei aan bij Peter Bruneel van de dienst Toerisme. 
Helpers krijgen een vrijwilligersvergoeding, maar moeten wel 
minstens 17 jaar oud zijn. 
Ook wie interesse heeft om achter de schermen te helpen, is 
welkom.
Info: 058 51 29 10 – peter.bruneel@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

Neem tussen 22 maart en 15 augustus deel aan de jaarlijkse wandelzoektocht. Ook dit jaar kom je tijdens 
de - relatief makkelijke - zoektocht leuke plekken tegen in onze badplaats.

Praktisch
Deelnameformulieren (4 euro/stuk) koop je bij de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en  
Sint-Idesbald. Het parcours, van ongeveer 6 km, start en eindigt aan het toerismekantoor Koksijde-Bad. 
Je wandelt richting Sint-Idesbald (en terug) en verkent o.a. de Noordduinen. Zoals vorige jaren moet je foto’s 
van bepaalde onderwerpen langs het traject zoeken en rangschikken.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be



Op donderdag 7 maart 2019, van 14 tot 17 uur, 
organiseert de luchtmachtbasis van Koksijde een 
speciale familiedag. Deze staat niet alleen open voor 
het personeel van 1W/BKOKS, maar uitzonderlijk ook 
voor alle inwoners van Koksijde. Je allerlaatste kans 
om de Sea King te bewonderen.

Reddingsdiensten paraat
Heel wat reddingsdiensten zullen aanwezig zijn met een infostand: noodnummer 112, het Maritiem 
Informatiekruispunt (MIK), het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de Intercommunale 
Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), VLOOT, de Scheepvaartpolitie Kust en de brandweer.
Dankzij Galileo beleef je Search And Rescue op een unieke manier in 3D.

Er is ook heel wat kinderanimatie voorzien en elke bezoeker krijgt een klein aandenken aan de Sea King.
De Basis zal die dag toegankelijk zijn via de Veurnestraat. De toegang is gratis.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

Familiedag Farewell Sea King
Alleen voor inwoners van Koksijde

Night of the Proms komt naar Koksijde
Op donderdag 1 augustus 2019 vindt in Koksijde de allereerste editie plaats 
van Night of the Proms Summer Edition. Eind januari werden al twee toppers 
bekend gemaakt: Gérard Lenorman en Regi.

Gérard Lenorman 
Eén van dé ambassadeurs van het Franse chanson 
komt volgende zomer naar Koksijde om er een paar 
van zijn grootste hits te brengen: Voici les clés, Si j’étais 
président en natuurlijk La ballade des gens heureux.

Regi
Vijfentwintig keer het Sportpaleis uitverkopen, meer 
dan dertig top 10 hits in Vlaanderen: Regi heeft geen 
introductie meer nodig. Als producer werkte hij samen 
met een eindeloze lijst artiesten. Als dj en podiumbeest 
kleurde hij veel festivals. Ellie, een feel-good track 
opgedragen aan zijn oudste dochter Ellie Martha, 
werd zijn grootste solo-hit tot nu toe. 
“In 2015 stond ik al eens op het podium van NOTP in 
het Sportpaleis. Dat was toen zo’n feestje dat ik dat 
met veel plezier nog eens over doe in Koksijde”, zegt 
Regi. 

Praktisch
Locatie van het evenement: Kerkplein in Koksijde-Bad. 
Prijzen:
• staanplaatsen: 28 euro
• zitplaatsen: 45 euro
• rolstoelplaatsen: 35 euro – max. 1 begeleider: 35 euro. 

Deze plaatsen kunnen enkel gereserveerd worden 
op het nummer 03 400 00 34 (vanuit Nederland  
+32 3 400 00 34) of mail naar  
service@teleticketservice.com.

Info: www.visitkoksijde.be/notp - www.notp.com/belgië
Tickets: www.teleticketservice.com

Bestel vandaag nog je ticket, want half februari 
was het concert al voor de helft uitverkocht.



Mis jouw kans niet 
om de golfsport te ontdekken 

Verkoop tickets opnames Ment TV Vlaamse 
Top 10 gestart

Met de paasvakantie in zicht komt het golfseizoen weer volop op gang. Golfen doe je eigenlijk het hele 
jaar door. Wind, regen en koude zijn niet altijd spelbrekers. Uiteraard is aangenaam weer leuker, zowel op als 
naast het golfterrein. Ontdek tijdens de vakantie of de golfsport iets voor jou is en neem deel aan één van de 
initiaties op Koksijde Golf ter Hille.

Tijdens een initiatie krijg je eerst een korte demonstratie van een echte golfpro. Nadien is het aan jou om je 
beste golfswing boven te halen. De initiatie duurt één uur. Schrijf je in voor een dag naar keuze via 
golfsecretariaat@koksijde.be.

Mogelijke data
Di 9, wo 10, za 13, di 16, wo 17 en za 20 april. Op dinsdag telkens van 10.30 tot 11.30 uur voor jongeren 
(5 euro) en van 11.30 tot 12.30 uur voor volwassenen (8 euro). Op woensdag en zaterdag telkens van 
15 tot 16 uur voor jongeren (5 euro) en van 16 tot 17 uur voor volwassenen (8 euro).

Start to Golf 
Op maandag 22 april vindt een Start to Golf-dag plaats. Schrijf je in voor een gratis initiatie om 10, 11 of 
14 uur via golfsecretariaat@koksijde.be.

Info en inschrijven: koksijdegolfterhille.be/initiatie - golfsecretariaat@koksijde.be

De opnames vinden plaats op 10 april in het Plopsatheater. Als inwoner van Koksijde koop je jouw ticket aan 
in het onthaal van Plopsaland. Het onthaal is open:
• Elk weekend tot en met 31 maart tussen 10.30 en 17 uur
• Alle dagen tijdens de krokusvakantie(02.03 tot 10.03) tussen 10.30 en 17 uur
• Alle dagen vanaf zondag 7 april tussen 09.30 en 18 uur
Info: www.plopsa.be/plopsa-theater/nl/evenement/ment-tv-vlaamse-top-10



Filmfestival van de Westkust
Staat in het teken van kunst

Videoclub Westkust presenteert op zondag 10 maart om 14.30 u. 
in c.c. CasinoKoksijde zijn 15de Filmfestival. De toegang is gratis.

Op het programma staan verschillende kortfilms:
• Left Luggage, van Kurt Mariën en Jürgen Depoorter met kunstenaar Willy 
Baeyens als spilfiguur. Een confrontatie met de geschiedenis. Poëtisch realisme. 
Sfeervolle beelden die je met een tedere glimlach doen huiveren. 
• Zeepuit, een kunstproject van de vrije grafiek van de Westhoek Academie 
werd op pellicule vastgelegd. In avant-première te zien op het filmfestival. De 
zee boetseert en trotseert,… een ode aan de Noordzee. 

• Résister, van Patrick Van Hooimissen. Hij haalde zijn inspiratie uit het kunstproject Réfléchir van de Franse 
kunstenaar Anonyme uit Duinkerke. Patrick weefde twee verhalen door elkaar, de geschiedenis en de 
natuur. Een spannende strijd. 

• Tijdens het festival reis je ook naar het buitenland: Portugal, Indië en Namibië. Reisfilms die zowel het hart 
als de ziel van een land blootleggen.

Nonnen, wat bezielt ze, wat houdt ze bezig? Een vraag waarop dit theaterstuk een antwoord geeft. De 
nonnen van Navarone zijn wel uit heel speciaal hout gesneden. Hun manier van leven is in één woord te 
omschrijven Goddelijk. Wanneer ze bezoek krijgen van twee paters en een engel, begint het echte werk. 
Hopelijk brengt hun manier van bezinnen jou niet op ideeën. Dieu!

Praktisch
De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Speeldata: zaterdag 6, 13 en 20 april; vrijdag 12 en 19 april; zondag 21 
april. In "Het Bedrijf" Leopold II Laan 9A  Oostduinkerke 

Info en tickets: www.ticketwinkel.be - www.facebook.com/intbloote - 0497 07 28 29

Het bestuur van theater 
In 't Bloote is wat 
gewijzigd. Na zeven 
jaar heeft Marc Vileyn 
de fakkel doorgegeven 
als voorzitter en is 
gewezen voorzitter 
Emmanuel Fabel terug 
van weg geweest. 
Penningmeester is 
nog steeds Sonja 
Boeve. Secretaris 
werd Thijs Baelden. 
Voor de barwerking is 
Jerry Vandekerckhove 
verantwoordelijk 
en Willy Bautil blijft 
verantwoordelijk voor 
het decor en PR.

De nonnen van Navarone
Theater In ’t Bloote speelt een blijspel van Anton Klee

© Videoclclub Westkust 



Wielerwedstrijd Bredene Koksijde Classic
Semi-klassieker

Vlaanderen, de arena waarin Bredene Koksijde Classic zich afspeelt, is het mekka van het 
voorjaarswielrennen. In onze contreien is wielrennen bijna werelderfgoed. En Koksijde is dan ook verheugd 
om opnieuw een wielerklassieker te mogen verwelkomen.

Het karakter van de wedstrijd Bredene Koksijde 
Classic bestaat uit de ideale mix voor een Belgische 
voorjaarskoers: wind, waaiers, lichte hellingen en 
kasseien. Ondanks die omstandigheden wordt 
dit type van wedstrijd meestal beslecht met een 
massaspurt. En dat biedt nog altijd de meeste 
amusementswaarde voor toeschouwers en kijkers.
De datum, 22 maart, is ideaal om een prachtige 
wedstrijd te presenteren. De prestatiedrang van de 
renners en de koershonger van de wielerliefhebber is 
dan nog niet gestild.  

Parcours: anyway the wind blows
Het startschot wordt gegeven in Bredene. Langsheen 
de lange vaart wordt in Slijpe afgedraaid richting 
Handzame. Over de Steenstraat trekt het peloton 
naar het Heuvelland om zowel de Rode Berg als de 
Kemmelberg te beklimmen, voor het peloton naar 
de Moeren trekt. Vanuit De Moeren komt Koksijde 
dichterbij waar de renners nog drie plaatselijke 
ronden afwerken.

Mathieu Van der Poel en Remco Evenepoel
Bij het ter perse gaan, waren nog niet alle deelnemers 
gekend. Maar deze twee toppers zijn alvast van de 
partij. Een klassieke België tegen Nederland. Twee 
toekomstige toppers die nu al de degens kruisen in 
een voorjaarsklassieker. Niet missen dus.

Belgen tegen de rest: Youngster Coast 
Challenge
De YCC is de eerste U23-wedstrijd op de UCI-kalender 
in de Europetour. Het deelnemersveld bestaat uit een 
selectie van de twaalf beste U23-ploegen van ons 
land. Die selectie neemt het op tegen een aantal 
gerenommeerde buitenlandse ploegen. Wie zijn de 
toppers van morgen?

Praktisch
De wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic en 
Youngster Coast Challenge worden gereden op 
vrijdag 22 maart. De eliterenners komen tussen 15.56 
(snelste schema) en 16.25 uur (traagste schema) 
in Koksijde aan. En dan starten de drie plaatselijke 
ronden. 
De beloften (U23) komen aan tussen 14.07 (snelste 
schema) en 14.31 uur (traagste schema).

Info: handzameclassic.be - info@handzameclassic.be 



Wandel 13 of 25 km, waarvan 90% off road en overwin de hoogste duin van het land: de Hoge Blekker. Neem 
gratis deel en zamel minimum 100 euro fondsen in. Start en finish bevinden zich op de Zeedijk ter hoogte 
van het E. Terlinkplein in Koksijde. Er zijn rustpunten onderweg.

Programma 
Wandel je 25 km? Vanaf 9 uur: aanmelden en afhalen startnummers, 9.30 uur: start 25 km, 17 uur: einde 
evenement 
Wandel je 13 km? Vanaf 10 uur: aanmelden en afhalen startnummers, 11 uur: start 13 km, 17 uur: einde 
evenement

Inschrijven
Stuur een mail naar info@walkforthink-pink.be.

De Raad voor Lokale Economie wil de lokaal economische 
belangen van de gemeente Koksijde behartigen. 

Waar houdt deze raad zich mee bezig? Eerst en vooral adviezen 
verlenen rond lokale economie. Opzetten en bevorderen van 
initiatieven en projecten met betrekking tot de lokale economie 
(geen commerciële activiteiten). En de raad streeft ook overleg en 
samenwerking na tussen het gemeentebestuur en ondernemers 
over zaken met betrekking tot lokale economie. 
Aangezien het mandaat van de Raad voor Lokale Economie gelijk 
loopt met dat van de gemeenteraad, moeten nieuwe kandidaten 
aangesteld worden. 

Wie?
Afgevaardigden (of plaatsvervangers) van een private of publieke vereniging/organisatie die zich bezig 
houdt met lokale economie in Koksijde. De afgevaardigden moeten lid zijn van de vereniging of organisatie 
die zij vertegenwoordigen. 
Ook niet-georganiseerde leden die een vrij en/of zelfstandig beroep uitoefenen in Koksijde mogen zich 
kandidaat stellen. Als de handelaar of ondernemer niet woont in Koksijde, moet hij er zijn voornaamste 
commerciële bedrijvigheid uitoefenen. 

Info en inschrijven: schrijf je in voor 17 maart 2019. Inschrijven moet schriftelijk gebeuren. Vraag je formulier 
aan bij de cel lokale economie, Zeelaan 303 – 058 53 30 41 – economie@koksijde.be. 

North C Walk in het kader van Think Pink

Raad voor Lokale Economie zoekt leden

Think Pink opent speelhuis 
Een grote zeecontainer kreeg een nieuw leven 
op de speelplaats van de gemeenteschool van 
Koksijde. De container werd gevuld met sport- 
en recreatiemateriaal en staat ter beschikking 
van de leerlingen. De leerlingen organiseren zelf 
de werking van het speelhuis.

Cheque van 1.000 euro
De vriendenkring van de school wilde de 
container, voor een bedrag van duizend 
euro, aankopen bij de firma Beverly Food 
en Beverages. Maar deze firma wilde Think 
Pink steunen en schonk de container aan 
de school, op voorwaarde dat de voorziene 
duizend euro naar het goede doel zou gaan. 
En zo geschiedde.

© Westtoer



Agenda MAART

Woensdag 27 februari
* 13.30-15.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Kindercarnavalsfeest en verkiezing jeugdprinsenpaar 2019

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film ‘The Guilty (Den Skyldige)’, www.casinokoksijde.be

Donderdag 28 februari
* 14-16 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorencarnavalsfeest

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

* 19-21 uur: Koksijde, bibliotheek
 Lezing Jan De Deken: Melk, honing, kerosine 

Vrijdag 1 maart
* 19.30 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Voordracht door prof Maarten Baes

Zaterdag 2 maart
* 9.30-15 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond

Openbare markt
Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in 
Koksijde-Bad

Opname in agenda editie april
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan 
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste 
maandag 4 maart 2019. Deze deadline wordt 
strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, 
wanneer.  Enkel activiteiten met openbaar 
karakter komen in aanmerking. 

Sociaal Huis
blz

9-10

Musea
blz

13-15

Bibliotheek
blz

18

Duinenhuis
blz

20

Jeugddienst
blz

22-24

Sport
blz

24-25

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Deschonecompagnie: Don Juan – www.casinokoksijde.be
zie blz. 31

Zondag 3 maart
* 10.30-12.30 uur: Oostduinkerke, Noordzeedreef
Geleide wandeling Hannecartbos, 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 

* 14.30-16 uur: Oostduinkerke, Zeedijk en Leopold II Laan. 
65ste Grote Carnavalsstoet, zie blz. 35

Maandag 4 maart
* 10-12/15-18 uur: bibliotheek, Willem Elsschotzaal
Boekenverkoop, zie blz. 18

* 14.30 uur: Jeugdhuis de PIT
Kinderfilm Big Boss Baby, zie blz. 22

* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

Dinsdag 5 maart
* 10.30–11.30 uur: Koksijde, bibliotheek
Voorleesuurtje, zie blz 17

* 14-16.30 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Kinderactiviteit: Huid- en milieuvriendelijke zeepjes maken, 

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling 'Water-Lopen’, 
058 53 38 33, www.iwva.be/bezoekers

* 14.30-16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Thematische Franstalige rondleiding voor volwassenen 
058 51 24 68 - info@navigomuseum.be

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 6 maart
* 14 uur: Koksijde-Bad
Kindercarnavalsstoet & kinderdiscoshow

* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Familie@TenDuinen, workshop en thematische rondleiding, 
abdijmuseum@koksijde.be, 058 53 39 50

Donderdag 7 maart
* 14-17 uur: Luchtmachtbasis Koksijde
Family Day - Open deur, zie blz. 36

* 14.30-16 uur: Abdijmuseum Ten Duinen
Thematische Franstalige rondleiding voor volwassenen 
058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be 

Vrijdag 8 maart
* 14.30-16.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Familie@NAVIGO, zie blz. 13

Zaterdag 9 maart
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling 'Landschapswandeling’, 
058 53 38 33, www.iwva.be/bezoekers

* 19-20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Teatro Engranaje (Chili): Micromundo 



Zondag 10 maart
11-12 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Kacper Nowak & Christia Hudziy

* 14.30-15.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Yoga in het museum, zie blz. 13

Dinsdag 12 maart
* 10.30-12.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Lezing door Mia Doornaert, 
org. SAR, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, zie blz. 9

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 13 maart
* 13.30-16 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek
Kijk! Ik fiets!, zie blz. 24

Donderdag 14 maart
* 19-21 uur: Koksijde, bibliotheek
Lezing Pieter Boussemaere: 10 klimaatacties die werken, blz. 17

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

Vrijdag 15 maart
* 14-16.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Ontmoetingsnamiddag voor senioren: Samen Zingen, zie blz. 10

* 20 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Nationale sterrenkijkdagen

Zaterdag 16 maart
* 9-17 uur: Koksijde, E. Terlinckplein
North C Walk: wandelen voor het goede doel, Think-Pink, 
info@walkforthink-pink.be, www.sportevents.be, zie blz. 25

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Lieven Scheire: Live in Nerdland: DNA, www.casinokoksijde.be 

* 20 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Nationale sterrenkijkdagen

Zondag 17 maart
* 10-17 uur: Koksijde, E. Terlinckplein
North C Trail: de enige, echte Kusttrail van België. 
www.sportevents.be, zie blz. 25

* 14.30-15.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum
Yoga in het museum, zie blz. 13

Maandag 18 maart
* 14 uur: Kerkstraat, ’t Oud Schooltje
Causerie Mark Elchardus 'Het moeilijke samenleven'
magdaternier@gmail.com, 058 51 40 60

* 19-22 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Mondiaal koken: Syrië, 
ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92, 15 euro, zie blz. 

Dinsdag 19 maart
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 14-17.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Dansnamiddag voor senioren met Glenn Degeselle
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, zie blz 9

* 18.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Workshop Betaal digitaal, gratis toegang, Org. KV Events

* 20 uur: Witte Burg
Vlaamse meesters in de beeldende kunst, Nacht van de 
geschiedenis met Christiane Struyven, 
www.doornpanne.davidsfonds.net

Woensdag 20 maart
* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie: Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te 
begrijpen! voordracht door Manu Adriaens, toegang €5 
(incl. 1 consumptie) - www.koksijde.be/vlas – T. 058 51 62 23

Vrijdag 22 maart
* 14-18 uur: Koksijde-Bad, Ter Duinenlaan
Youngster Coast Challenge (U23) – Bredene Koksijde Classic, 
zie blz 39

* 20 uur: cultureel centrum CasinoKoksijde
Henk Rijckaert: ‘Maker’, www.casinokoksijde.be, zie blz 31

Zaterdag 23 maart
* 20 uur: cultureel centrum CasinoKoksijde
Compagnie Cecilia/Arne Sierens: De broers Geboers
www.casinokoksijde.be

Dinsdag 26 maart
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Donderdag 28 maart
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

Vrijdag 29 maart
* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Dorp
Toegang €3 Inschrijven op 058/53 43 19 of 
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, zie blz 9

* 20 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie met Darya Safai, Vlaams-Iraanse vrouwenrechten 
activiste, org. VVB Bachten de Kupe (leden: €8; niet-leden: €10), 
vvbbachtendekupe@icloud.com

Zaterdag 30 maart
* 16-17 uur: Koksijde, Golf Ter Hille
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be

* 20-21.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Jan Martens/GRIP: Rule of three, www.casinokoksijde.be

* 20 uur: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7
Earth Hour, avondwandeling met sterrenkijken

Zondag 31 maart
* 12.30 uur: Koksijde, bibliotheek
Literair aperitief met Margot Vanderstraeten

Maandag 1 april
* 14-16 uur: Sociaal Huis, Zaal De Brug
Mantelzorgcafé De Luisterschelp
Inschrijven op 058/53 43 19 of 
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Dinsdag 2 april
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30



TENTOONSTELLINGEN

Unieke expo met fresco’s van Paul Delvaux
Voor het huis van Périer
De expo start op 2 maart. 
Open van 10.30 tot 17.30 uur. 
Van 2 maart tot 30 september: dinsdag tot zondag. 
Van 1 oktober tot 5 januari: donderdag tot zondag.
Gratis voor Koksijdenaars en houders van een K-pas. 
Info: www.delvauxmuseum.be - info@delvauxmuseum.be – 
058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde. Zie blz. 15

Expo Eau Forte. 
Van 30 maart tot 16 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – 
www.navigomuseum.be – 058 51 24 68, zie blz. 13

Michel Dievart – Marcel Maes 
Van 28 maart tot 21 april in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, 
St-Idesbald)
Open van 14 – 18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)

Beeldhouwkunst van Martine Bogaert (Leffinge)
In kapsalon Lievino, Strandlaan in St-Idesbald (lievino@lievino.be)

CasinoKoksijde: koop je tickets ter 
plaatse of online 

Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde: 
maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag 
gesloten. Op zaterdag open van 9 tot 12 uur.  Uiteraard 
is de balie ook altijd open vanaf één uur voor aanvang 
van een voorstelling. 
Koop je tickets ook online via www.casinokoksijde.be. 

LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

abdijmuseum@koksijde.be

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

bibliotheek@koksijde.be 

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T voicemail 0494 60 41 36 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Check 

de meest recente 

activiteitenkalender op 

www.koksijde.be/

activiteiten

Je kind kreeg deze flyer mee via school. 
In de flyer vind je een overzicht van de 
opvangmogelijkheden voor kinderen van 2,5 tot 
12 jaar. Schrijf je zo snel mogelijk in.

Dagopvang en meer-
daags kampenaanbod
paasvakantie 2019




