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Volg Koksijde op sociale media!

De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is 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, 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

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, Thierry Boonefaes,
Marie Godderis, Maarten Vandenbroucke,
Isabelle Deshayes en Quirien De Laender

Word abonnee
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar (niet in
augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,50 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”
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12:08
00:22 en 12:44
00:56 en 13:16
01:26 en 13:47
01:58 en 14:18
02:31 en 14:52
03:07 en 15:28
03:44 en 16:06
04:25 en 16:47
05:11 en 17:35
06:06 en 18:38
07:24 en 20:07
08:49 en 21:24
10:02 en 22:31
11:07 en 23:28
12:00
00:17 en 12:47
00:59 en 13:30
01:45 en 14:12
02:28 en 14:56
03:12 en 15:39
03:56 en 16:23
04:40 en 17:06
05:25 en 17:50
06:14 en 18:41
07:11 en 19:40
08:14 en 20:44
09:19 en 21:47
10:21 en 22:44
11:15 en 23:32
12:00

06:34 en 18:56
07:14 en 19:30
07:46 en 19:58
08:17 en 20:29
08:50 en 21:05
09:26 en 21:42
10:04 en 22:21
10:43 en 23:01
11:23 en 23:43
12:09
00:34 en 13:05
01:40 en 14:13
02:51 en 15:22
04:02 en 16:36
05:19 en 17:56
06:25 en 18:53
07:16 en 19:38
08:00 en 20:20
08:42 en 21:01
09:24 en 21:43
10:05 en 22:24
10:45 en 23:04
11:25 en 23:46
12:04
00:32 en 12:50
01:27 en 13:47
02:26 en 14:47
03:25 en 15:46
04:25 en 16:49
05:26 en 17:51
06:19 en 18:41

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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.

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.
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Werkzaamheden
Een overzicht van de stand van
zaken van de werkzaamheden in
onze gemeente.

6
Potvis Valentijn komt
boven water
Na 30 jaar krijgt de potvis zijn plekje
in het NAVIGO-museum.

En verder:

10
Opvoeden doen
we samen
Tijdens de week van de opvoeding –
17 tot 25 mei – organiseert het Huis van
het Kind een heleboel activiteiten.

17

Bestuur
Verkiezingen: test de stemcomputers uit
4
Welzijn
Vind je weg in de online wereld
Cultuur en erfgoed
Week van de begraafplaats

12

Cabin art

13

Bib

15-16

Jeugd

17-18

Milieu
Duinenhuis

Levensloop
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni
wordt het Sportpark van Koksijde
omgetoverd tot een wandel- en
loopparadijs.

Sport
Verenigingen
Proficiat aan onze jubilarissen
Burgerlijke stand
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21
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24
25-26
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Fotoblad

30-31

Afscheid Sea King

32-33

Podium en evenementen

34-43

In Trefpunt op Focus:

Nieuw seizoen c.c. CasinoKoksijde
in de kijker
Dat er opnieuw heel wat boeiende voorstellingen op de
plank staan, is alvast geen verrassing. Trefpunt spit het hele
seizoensprogramma in primeur voor je uit! Want op 23 mei is
iedereen welkom op de seizoensvoorstelling. De aflevering gaat
op antenne op woensdag 15 mei na het nieuws van 18 uur.
Elke aflevering kan je nadien ook (her)bekijken via
www.koksijde.be/trefpunt.

Foto’s van
Koksijdeverbeeldt.be
Het jaar 1950. Odette is 19 jaar oud wanneer Photo Hall haar vraagt
om te poseren met een speciaal ijsje van Verdonck: een hoorntje
(een cornet) met een bol en een frisco er bovenop. Groot is haar
verbazing wanneer dorpsgenoten haar bij het terugkeren van het
jaarlijkse voedingssalon vertellen dat Odette daar met die foto op
een publiciteitsaffiche van ijsproducent Verdonck prijkt.
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

Oefen op voorhand
hoe je elektronisch stemt
Het gemeentebestuur organiseert publieke oefensessies met elektronische stemapparatuur.
Dezelfde computers die gebruikt worden bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
het Europees en het Vlaams parlement van zondag 26 mei.
Deze oefensessies vinden plaats op de dienst
Burgerzaken van 14 tot 22 mei. Van maandag tot
vrijdag telkens in de voormiddag (9 tot 12 uur) en
op maandag- en woensdagnamiddag
(13.30 tot 16 uur). Niet op zaterdag.
Hoe stem je digitaal?
Bekijk het stappenplan of de video op
www.koksijde.be/hoe-elektronisch-stemmen.
Het stappenplan hangt ook uit aan je stembureau.
Info: 058 53 30 30 – bevolking@koksijde.be
www.verkiezingen.fgov.be

De burgemeester aan het woord
De dagen lengen, de temperaturen stijgen en ook onze gemeente baadt opnieuw in prachtige lentekleuren.
In mei leggen alle vogels een ei vertelt ons de overlevering. En ook deze maand legt Tij-dingen je geen
windeieren.
T-d: Koksijde nam afscheid van de Sea King en jij
zat op de eerste rij?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het zal wel zijn.
Gewinched worden uit een helikopter maak je niet
alle dagen mee. En bovendien was het vrijwillig, want
de meeste mensen kiezen daar zelf niet voor. Vijftien
jaar geleden ben ik al eens gewinched samen met
de burgemeester van Bad Schallerbach. Daarom
had ik ook geen schrik op voorhand, maar ik voel wel
dat ik ondertussen al wat ouder ben. Ik ben ook blij
dat één van de Sea Kings voor altijd in Koksijde zal
blijven. Een schenking van het Ministerie van Defensie.
Zo blijven we voor altijd verbonden met de koning
van het luchtruim.”
T-d: En binnenkort heeft de Koksijdenaar nog een
afspraak met ander monument?
Burgemeester: “Dat klopt. Deze maand starten we
met de opgraving van potvis Valentijn van
Sint-André. Hij krijgt eindelijk zijn welverdiende plaats
in ons NAVIGO-museum. De ruimte waar Valentijn
komt, moeten we wel nog uitbreiden.
De opgraving gebeurt in nauwe samenwerking met
de Rijksuniversiteit Gent. Professor Cornillie van de
faculteit Dierengeneeskunde leidt het proces.”
T-d: Koksijde is een regenbooggemeente.
Wat betekent dat precies?
Burgemeester: “Onze gemeente hecht heel wat
belang aan het geluk van al zijn inwoners en
bezoekers.

Koksijde nam op 21 maart afscheid van de Sea King.

Het krijgen van gelijke kansen, op de werkvloer, in
vrije tijd en dagdagelijks op straat is daarvoor een
belangrijke voorwaarde. Schepen Lander Van Hove is
bevoegd voor gelijke kansen.
En de regenboogvlag staat symbool voor
die gelijkheid. Tussen 13 en 20 mei hangt de
regenboogvlag uit aan een aantal gebouwen.
De vlag zal ook wapperen op de Hoge Blekker, een
krachtig statement.”
T-d: Koksijdse jongeren krijgen de kans om
leeftijdsgenoten uit andere landen te leren
kennen?
Burgemeester: “Ja. Koksijde is verbroederd met de
gemeenten Bad Schallerbach, Wanze en Konz.
Het Jumelagecomité organiseert twee activiteiten
voor jongeren. Het internationaal jeugdkamp dat in
Koksijde plaats vindt tussen 19 en 26 juli. Een kamp
voor jongeren van 11 en 12 jaar. En dan nog een reis
naar Bad Schallerbach tussen 11 en 15 september.
Een reis voor jongeren tussen 19 en 23 jaar. Alleszins
de moeite.”
T-d: In mei is het ook uitkijken naar Cabin Art?
Burgemeester: “Een jaarlijkse traditie in Koksijde.
De Zeedijk van Sint-Idesbald wordt eigenlijk
omgetoverd tot één grote tentoonstelling. Meer dan
dertig strandcabines doen dienst als schilderwerken.
De expo start op 11 mei en loopt nog tot 15
september. Zeker bekijken!”

Werkzaamheden in Koksijde
Geplande werken
Verkaveling Kerkwijk/Dorpsplaats te Wulpen
Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen
start de aannemer met de wegeniswerken. Als de
weersomstandigheden dit toelaten, is dit voorzien in
het najaar van 2019.
Middelkerkestraat, Sint-Idesbaldusstraat en
Albertplein
De heraanleg van deze straten is momenteel in
aanbesteding, uitvoering voorzien dit najaar. Meer
hierover in een volgende editie van Tij-dingen.

Kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan –
R. Vandammestraat (fase 4) blijft gepland om op
1 september 2019 te starten.
Deel Kerkstraat (fase 5 bis): uitgesteld naar
september 2019 omdat er riolen moeten worden
vernieuwd en regenwaterriolering moet bijkomen.
In september is de waterstand het laagst.
Alle fases (met uitzondering van fase 4 en fase 5
bis) zullen uitgevoerd zijn tegen het bouwverlof
van 11 juli 2019. De timing van uitvoering van het
kruispunt tussen fase 3 en fase 5 zal in overleg met
de hotelschool en de brandweer gebeuren.

Werken in uitvoering

Biedenkopﬂaan
Einde van de werken voorzien in de loop van deze
maand.

Polderstraat Oostduinkerke
Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken,
verwijderen van klinkers op de kruispunten en
vervangen door asfalt. De tweede fase (tussen de
A. Geryllaan en de Irène Bauwenslaan, kruispunt
inbegrepen), start begin mei en moet klaar zijn
tegen juni 2019.

Parnassiusstraat
De werken verlopen veel vlotter dan gepland
waardoor fase 1 al begin juni zal afgewerkt zijn.
Met fase 2 start de aannemer na het schooljaar.
Wat staat er nog op het menu? Ondergronds
brengen van de netten, riolen Middenlaan en de
aanleg van een klein stukje voetpad.

Hortensialaan en Dumareystraat Koksijde
Aanleg van vuilwater- en regenwaterriolering en
vernieuwen bovenbouw. De werken zijn gestart na
de paasvakantie. De bedoeling is dat de werken
tegen het zomerreces afgerond zijn. Een overzicht
van de verschillende fasen vind je op de website.

Ten Bogaerdelaan (N8)
De werken zijn gestart op 23 april. Nieuwe
DWA (huisvuilwater) riolen zullen na overleg
met administratie Wegen en Verkeer worden
aangelegd onder de bestaande regenwaterriool of
onder de gracht. Hierdoor is er hinder voor fietsers.
Na de heraanleg van het fietspad en het
bijkomend voetpad start men met de kant Koksijde.
Als laatste komt de Fluithoekweg aan de beurt.

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat –
Zeelaan
Zeelaan (Fase 3) tussen huisnummer 22 en het
kruispunt Massartstraat. Op 23 april, dus vroeger
dan gepland, is men gestart met het opbreken
van het wegdek om daarna de fundering van de
rijweg aan te leggen. Einde voorzien tegen 11 juli.
Noordstraat (fase 5): Op 23 april, dus ook vroeger
dan gepland, is men gestart met het opbreken
van het wegdek om daarna de fundering van de
rijweg aan te leggen. Tegen 9 juni (rommelmarkt)
zou dit stuk toegankelijk moeten zijn.

Opgepast: tussen 17 en 21 juni wordt de straat
afgesloten voor het verkeer.
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
weersomstandigheden.

De aanleg van de Biedenkopﬂaan is bijna voltooid

Help! Mijn kind heeft reflux
Heeft jouw kind last van reflux? Dan ben je niet alleen. Naar schatting 20 % van alle ouders consulteren
een dokter in verband met refluxklachten bij hun pasgeboren kinderen. Reflux is dus nog altijd een hot
topic.
In haar boek SOS Reflux beschrijft Caroline Bouckenaere haar gevoelens
toen ze worstelde met de opvoeding van haar baby’s die aan reflux leden.
Ze zat gevangen tussen bezorgdheid, onzekerheid, hoop en vermoeidheid.
Caroline geeft concrete informatie over de symptomen, mogelijke oorzaken,
gevolgen, risico’s en behandelingen van reflux. Ze licht zowel de reguliere als
alternatieve behandelingen toe.
Dit boek geeft ondersteuning aan ouders en iedereen die te maken krijgt met
reflux en/of huilbaby’s.
Carolines eerste boek verscheen in 2011 en is ondertussen aan de tweede
druk toe. Het boek bevat opnieuw heel wat praktische tips en tricks. Het boek
is te koop in o.a. de Standaard boekhandel en online bij o.a. bol.com.
Caroline is hoofdkinesitherapeut in az West Veurne. Elk van haar drie zonen
had last van refluxproblemen.

Papieren geboorte- of
huwelijksakte verdwijnt
De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt plaats voor de
digitale akte, opgeslagen in een centrale databank.
De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst
ook alleen elektronisch ondertekenen. Die verandering ging
officieel in op zondag 31 maart, maar wordt in de praktijk vanaf
maandag 1 april toegepast.
Het zal even wennen zijn voor de ambtenaren op het
gemeentehuis. Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk
komt er geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische
identiteitskaart ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke
stand elektronisch de akte. Burgers moeten niet langer zelf hun
handtekening zetten, die van de ambtenaar volstaat.

Word jij onze
nieuwe
medewerker?
Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou. In
de loop van mei 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-envrijwilligerswerk in op de nieuwsbrief. Zo blijf je op
de hoogte van alle vacatures.

Ontmoet mensen uit je buurt
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten?
Kom dan naar de koffienamiddagen. Op gelijkaardige momenten leerden
veel mensen, die dicht van elkaar wonen, elkaar kennen.
• Senioren uit Koksijde-Bad: vrijdag 3 mei in de W. Elsschotzaal
(boven de bibliotheek)
• Senioren uit Koksijde-Dorp: vrijdag 24 mei in ’t Oud Schooltje
(Kerkstraat)
Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Ook als mantelzorger
moet je er eens uit
Ben je als mantelzorger op zoek naar een beetje tijd voor jezelf? Wil je
graag eens een ontspannende activiteit doen buitenshuis, maar kan je
je hulpbehoevende niet alleen laten?
Dan is NOAH dagverzorging van Familiehulp de oplossing.
Voor deze kleinschalige dagopvang vond Familiehulp onderdak in de
assistentiewoningen Doornhuys (tegenover wzc Dunecluze). Oudere
personen met een zorgbehoefte brengen er in een huiselijke omgeving
een gezellige dag door. Familiehulp koos de naam NOAH, wat staat voor Nabijheid, Ontmoeting,
Aandacht, Huiselijkheid.
Charlotte Bossuyt, zorgpartner van Familiehulp, geeft uitleg over dit nieuwe dagcentrum in het
mantelzorgcafé van maandag 6 mei. Afspraak om 14 uur in zaal De Brug (Sociaal Huis).
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Hoe vind je je weg in de online wereld?
Steeds meer bankfilialen sluiten hun deuren. Loketten van de overheid zijn minder lang open.
En heel wat zaken regel je met één klik via je smartphone of tablet.
Thuisbankieren, online shoppen, je persoonlijk profiel bij de overheid updaten of je belastingsaangifte
doen? Stuk voor stuk online diensten die je leven gemakkelijker maken. Daarom biedt de
Seniorenadviesraad (SAR) cursussen aan die dicht aanleunen bij de nieuwe trends in onze samenleving.
• Veilig online bankieren via de app of website van jouw bank
• E-loket
• Tax-on-Web
• Online kopen
• Je digitale identiteit beschermen (wachtwoorden, profielen en accounts beheren)
Al deze onderwerpen - en nog veel meer - komen aan bod in de cursus.
Praktisch
De lessen vinden plaats in het Sociaal Huis van Koksijde (zaal De Brug). Telkens op woensdagvoormiddag
van 8.30 tot 11.30 uur. Van 8 mei tot 12 juni. Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro. Breng je eigen
smartphone of tablet mee. Deze cursus volg je zowel met iOS (iPad/iPhone) als Android.
Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde - 058 53 43 42
Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be

Ontdek de wonderen van
sociale media
De seniorenadviesraad (SAR) presenteert een infonamiddag over
sociale media. Marie Godderis (dienst ComOP) en Katrien Hellinckx
(dienst Toerisme) houden een boeiende uiteenzetting over de
mogelijkheden van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram.
Ze laten je ermee kennismaken en tonen wat je ermee doet. Ook lichten
ze kort het sociale mediabeleid van onze gemeente toe.
Praktisch
De lezing vindt plaats op dinsdag 13 mei om 14 uur.
Locatie: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11 in Koksijde.
De toegang bedraagt 2 euro, drankje inbegrepen.
Info: Katleen Calcoen – seniorenconsulent - 058 53 43 42
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Een taal leer je door te praten
Praatcafé voor anderstalige senioren

Een taal leer je pas echt goed als je ze ook spreekt. Daarom organiseert het Sociaal Huis, op advies van de
Seniorenadviesraad, Nederlandse lessen voor anderstalige senioren. Het schooljaar wordt afgesloten met
een praatcafé. Het concept? Een gezellige ruimte waar iedereen Nederlands spreekt en samen aan tafel
zit om te babbelen over bv. hobby’s, boeken of activiteiten. Het maakt eigenlijk niet uit.
Neem deel als anderstalige senior om je Nederlands te verbeteren of als Nederlandstalige voor een fijne
babbel. Ook senioren die nog weinig of geen Nederlands spreken, zijn van harte welkom. Tijdens deze
namiddag zijn ook de leerkrachten Nederlands aanwezig.
Het praatcafé vindt plaats op dinsdag 22 mei van 13.30 tot 15 uur. Locatie: De Brug, Sociaal Huis Koksijde,
Ter Duinenlaan 34. Schrijf je vooraf in. De toegang bedraagt 2 euro (voor een drankje en een versnapering).
Info en inschrijven: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde
058 53 43 42 - www.sociaalhuiskoksijde.be

Nieuwe leden Seniorenadviesraad stellen zich voor
Vlnr: Michel Cassiman, Jan Vanderhoeght,
Greta Leye, Mia Doornaert, Judith Ranson,
voorzitter Wilfried Heyvaert, Redgy Lambersy,
schepen Ivan Van Cayseele, Willy Plaetevoet,
Katleen Calcoen, Régine
De Vlaminck, Libert Van Riet, Annie
Vandenberghe, Wilfried Delanghe, Herwig
Brieven, Marleen Denissen, Freddy Bockstael,
Roger Claes, Yvon Perquy, Luc Tavernier,
Veronique Coulier, Walter De Vroede, Fleur
Mariman en Lieve Vanlangenhove.
Ontbreken op de foto:
Dany Asseman, Griet Ballieu, Hugo Bosmans,
Casier Jeannine, Dominique Coene,
Eugeen De Picker, Erna Deschepper, Andrea
Dewaele, Marcel Gysel, Rita Maerten, Netje
Donche, Delphine De Pillecyn,
Hugo Van Eecke, Johny Vanheste

© Michel Cassiman

Leer creatief schrijven of luister naar een
lezing over sterke vrouwen
Met Ondine zette Jennifer Vrielinck een krachtig debuut neer. Een verhaal over sterke vrouwen, afwezige
mannen en de zee. Die sterke vrouwen in de visserij, daarover gaat de auteurslezing. De daaropvolgende
workshop focust op creatief schrijven over de zee. Je mag gerust één van beide onderdelen volgen.
Of allebei. Jij kiest. Wil je je alvast inlezen? Ondine is te koop in de museumshop.

Wie is Ondine?

Soms rustig kabbelend, soms wild uitbrekend beweegt Ondine zich door het leven. Als visserskind groeit ze
op tussen de golven en de gespierde caféverhalen, maar dat stilt haar honger naar het leven niet. In het
binnenland leert ze de liefde kennen in al haar facetten, maar gaandeweg beseft ze dat geen enkele man
haar geluk bepaalt. Dan is er alleen nog zij... en de zee.
Praktisch
Op zondag 19 mei nodigt NAVIGO-museum Jennifer Vrielinck uit voor een auteurslezing en een workshop.
De lezing duurt van 14.30 tot 15.30 uur en kost 5 euro per persoon. De workshop creatief schrijven duurt van
16 tot 17.30 uur en kost ook 5 euro per persoon. Wie zowel aan de lezing als aan de workshop deelneemt,
betaalt 10 euro. Koffiepauze inbegrepen.
Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
Via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.

Potvis komt na 30 jaar boven water
Op 12 februari 1989 spoelde potvis Valentijn aan op het strand Sint André in Oostduinkerke. Het
gemeentebestuur van Koksijde begroef hem op het domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde.
“In 2013 besloten we een opgraving te organiseren als proef”,
zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Op de
gemeenteraad keurden we een budget van 150.000 euro goed
voor de opgravingen in 2019. De specialisten van de vakgroep
Morfologie van de Universiteit Gent zullen de werken leiden. In
het NAVIGO-museum wordt ruimte voorzien om het skelet van
zeventien meter tentoon te stellen. Potvis Valentijn wordt onze
nieuwe attractie. Zo’n verhaal spreekt tot de verbeelding.”
Opgravingsweek
De opgravingen starten op 13 mei, vanaf 6 mei worden
al voorbereidende werken uitgevoerd op de site. Ben je
nieuwsgierig? Kom dan zeker kijken tijdens de opgravingen. Alle
praktische info daarover vind je op www.navigomuseum.be/
potvisvalentijn. Na de opgravingen verhuist Valentijn naar Gent
waar hij museumklaar wordt gemaakt door wetenschappers van
de UGent. Binnen een paar jaar verwachten we hem dan terug in
onze gemeente.
Eeuwenoude traditie
Met het opgraven, ontleden en tentoonstellen van potvis Valentijn
sluit het NAVIGO-museum aan bij een eeuwenoude traditie.
De interesse om deze gigantische zeewezens van dichtbij te
bewonderen, is van alle tijden.

Cisterciënzerkroniek door Albertus Miraeus:
een aanwinst voor het Abdijmuseum
Albertus Miraeus is in de 17de eeuwse
geschiedschrijving een naam als een klok. Hij
publiceerde een hele reeks oorkonden uit allerlei
overheids- en abdijarchieven. Indrukwekkende
boeken die nog altijd gebruikt worden. Minder
bekend is dat deze kanunnik, humanist en filoloog
(1573-1640) ook een kroniek schreef over het
ontstaan en de groei van de cisterciënzerorde. En
daarin komt uiteraard ook de Duinenabdij aan bod.
Op een veiling kocht het gemeentebestuur een
exemplaar van Miraeus’ Chronicon Cisterciensis
oridinis, gedrukt in Keulen in 1614. Vanaf pagina 96
wordt het ontstaan van de Duinenabdij behandeld.
Miraeus verwijst naar de indrukwekkende gebouwen
en de vermaarde bibliotheek… van weleer.
Het boekje brengt inhoudelijk misschien niet veel
bij, maar het toont hoe men in de 17de eeuw
de Duinenabdij zag. En op welke delen van de
geschiedenis de klemtoon werd gelegd. Tussen
haakjes: Idesbald wordt niet eens genoemd. Voor
de historiografie van de Koksijdse abdij is het boekje
alvast een mooie aanwinst.

Mis de expo
Bouwen voor de eeuwigheid niet
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INFO & RANDPROGRAMMA:
WWW.TENDUINEN.BE

MET
MAQUETTEKUNST!

De abdij in
LEGO® blokjes,
i.s.m. Amazings
Maquettes van
Rob Buelens

In deze expo spit het museum de bouwgeschiedenis van
de Duinenabdij uit. Het gaat op zoek naar de sporen
van de bouwabten en de vele ambachtslui.
Door hun betrokkenheid en hun geloof in een
wereldbeeld, hebben ze bergen verzet. Letterlijk en
figuurlijk. En dat ging gepaard met enorme risico’s.
Hoewel hun verhaal ook voor grote delen verborgen
blijft in de mist van de geschiedenis, is één ding wel
duidelijk.
De abdijgemeenschap van Ten Duinen had één doel:
bouwen voor de eeuwigheid. Na je bezoek aan deze
expo weet je hoe dicht het middeleeuwse bouwbedrijf
bij dat van nu aanleunt.
Maquettekunst
Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld de abdij in...
LEGO® blokjes. De artiesten van Amazings zullen jong
en oud hiermee verrassen. Ook kunstenaar Rob Buelens
toont je in deze tentoonstelling een collectie van zijn
geweldige maquettes.

Activiteitenreeks Ruïnes,
bouwstenen van de tijd boekt succes
In de vorige editie van Tij-Dingen las je al dat het Abdijmuseum
en Monumentenwacht activiteiten organiseren over het
koesteren, het behoud, het beheer en de ontsluiting van
ruïnes. Om zo een groter draagvlak te bekomen voor deze
stille, kwetsbare getuigen van de tijd. Elke erfgoedfan is
welkom.
De activiteit in het Abdijmuseum op 4 april was alvast volledig
volzet. Volgende bijeenkomsten: 16 mei (ruïnes Sint-Baafsabdij,
Gent - volzet), 6 juni (kasteelruïne Ter Elst, Duffel), 15 juni
(Prinsenkasteel, Grimbergen). Alle info over deze lezingen vind
je op www.tenduinen.be.
Praktisch
Elke activiteit is gratis toegankelijk. Inschrijven wel verplicht.
Stuur ten laatste drie dagen vóór elke activiteit een mail
naar abdijmuseum@koksijde.be. Vermeld daarbij je naam,
telefoonnummer en met hoeveel personen je zal aanwezig
zijn. Pas na het ontvangen van een positieve bevestigingsmail
ben je zeker van je deelname.

Ontdek de verhalen van onze overledenen
Een begraafplaats is een plek vol verhalen. Verhalen over de geschiedenis van de begraafplaats en over
de vaak prachtige grafmonumenten. Verhalen over de mensen die er begraven zijn. Unieke verhalen over
liefde én over afscheid.
Koksijde heeft een rijk en gevarieerd funerair erfgoed. Voor de vier Koksijdse begraafplaatsen en kerkhoven
werden vier unieke rondleidingen uitgewerkt. Onze ervaren K-ambassadeurs vertellen je de verhalen van
onze overledenen. Mis deze kans niet. En het is bovendien gratis.
Praktisch
• Zaterdag 25 mei – 16 uur: Britse militaire begraafplaats Koksijde (R. Vandammestraat)
• Zondag 26 mei – 10.30 uur: Kerkhof Koksijde (Kerkstraat 30)
• Zaterdag 1 juni – 16 uur: Begraafplaats Oostduinkerke (André Geryllaan 5)
• Zondag 2 juni – 10 uur: Kerkhof Wulpen (Dorpsplaats)
De Week van de Begraafplaatsen (25 mei tot 2 juni) is een
Europees initiatief van de ASCE, de Association of Signiﬁcant
Cemeteries in Europe. De ASCE heeft als doel de Europese
begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als
fundamenteel onderdeel van ons erfgoed.
Inschrijven en meer info: dienst Cultuur & Erfgoed cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40
Voor de rondleidingen van 25 en 26 mei:
inschrijven uiterlijk 24 mei. Voor de rondleidingen
van 1 en 2 juni: inschrijven uiterlijk 31 mei.

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.
Praktisch
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 mogen gratis binnen.
Houders van een K-pas krijgen een korting.
Info: www.delvauxmuseum.be - info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29
Paul Delvauxlaan 42, Koksijde
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Dertig strandcabines
veranderen in een kunstwerk
Meer dan dertig strandcabines vormen het decor voor de unieke openluchttentoonstelling Cabin Art. Een
expo waarin cabines dienst doen als canvas. De kunstenaars maken gebruik van uiteenlopende technieken:
olieverf, acryl, fotografie en fractale computertechnologie. Laat je tijdens je wandeling verrassen door de
ene techniek na de andere.

Cabin Art bouwt voor de eeuwigheid

Het thema van deze editie, Bouwen voor de eeuwigheid, verwijst naar de tentoonstelling in het
Abdijmuseum Ten Duinen die start op 22 juni. Een thema dat de kunstenaars breed mochten interpreteren.
En dat hebben ze dan ook gedaan. Je bouwt niet alleen een huis in je leven, maar je bouwt ook aan je
familie of je relatie. De deelnemende kunstenaars vind je op www.koksijde.be/cabinart.

Stem mee en win

Kies jouw favoriete strandcabine en win een geschenkenpakket. Vul het wedstrijdformulier in, dat je vindt bij
de dienst Toerisme in Sint-Idesbald of bij Rodeo fietsenverhuur op het Grardplein (vanaf 11 mei). Na afloop
maakt de dienst Cultuur & Erfgoed bekend wie de publieksprijs won.

Gratis rondleiding

Volg op zaterdag 6 en 20 juli en op 10 en 17 augustus een gratis rondleiding. Zo krijg je bij elk kunstwerk een
woordje uitleg. Afspraak telkens om 11 uur aan het bureau voor Toerisme in Sint-Idesbald.
Praktisch
Bewonder de kunstwerken van Cabin Art van 11 mei tot en met 15 september langs de Zeedijk van
Sint-Idesbald. Vraag bij de dienst Toerisme naar het deelnameformulier en kies de mooiste cabine.
Info: cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40 - www.koksijde.be/cabinart

Commissie voor
Ruimtelijke Ordening
zoekt leden
Deze commissie (ook Gecoro genoemd) geeft
advies aan de gemeenteraad over ruimtelijke
ordening.
De nieuwe Gecoro bestaat uit vijf deskundigen
inzake ruimtelijke ordening en acht
vertegenwoordigers van verenigingen:
• 2 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen
• 2 afgevaardigden uit verenigingen van handelaars
• 1 afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers
• 1 afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
(met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers)
• 2 afgevaardigden uit CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen)
Vertegenwoordigers van verenigingen moeten naar voor worden geschoven door de vereniging. Elke
vereniging moet een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat afvaardigen. Bij de aanstelling wordt dan
bepaald welke van de twee effectief lid wordt en welke plaatsvervanger. Voor deskundigen geldt deze
voorwaarde niet omdat zij zich persoonlijk kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger.
Stop bij je kandidatuur een motivatie met daarin je interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de
ruimtelijke ordening in het bijzonder. Ben je een deskundige? Vermeld dan wat je tot deskundige maakt
(bv. werkervaring of studies).
Kandidaat?
Dien dan je aanvraag in tegen vrijdag 24 mei bij het college van burgemeester en schepenen
(Zeelaan 303, 8670 Koksijde).

Gedeeltelijke herziening van het GRUP
Pylyserlaan en omgeving
Op 26 februari heeft de gemeenteraad de gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en omgeving
voorlopig vastgesteld. Deze herziening is nodig om een materiële fout in het bestaande GRUP te herstellen.
Op 12 december 2013 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan en omgeving
goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen. Na goedkeuring bleek een materiële fout in het
GRUP te zijn geslopen: het onbebouwbaar maken van een perceel dat voordien wel nog bebouwbaar
was. Dit was niet de bedoeling en wordt met deze gedeeltelijke herziening rechtgezet. Het plangebied
behelst dan ook maar één perceel waarvoor een aanduiding van bijkomende woning ten opzichte van de
vergunde toestand wordt voorzien.
Voor deze herziening wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 april tot en met 13 juni 2019.
Iedereen kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de plannen komen inzien aan het loket van
de dienst Stedenbouw en opmerkingen of bezwaren indienen. Geef die tegen ontvangstbewijs af aan het
loket van de dienst Stedenbouw. Of stuur ze aangetekend naar:
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst stedenbouw
Zeelaan 303
8670 Koksijde

En dit uiterlijk op donderdag 13 juni.

Leer je (klein)kind sneller lezen
De bib heeft een groot aanbod aan
knisperboekjes, knuffelboekjes, stoffen
en kartonnen boekjes. Ontdek tijdens de
Boekstartdag op zaterdag 18 mei heel de dag
lang deze superleuke boekjes, speciaal voor
baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar.
Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken,
liedjes en verhalen leren sneller lezen. En samen in een boekje
kijken, is ook gewoon tof.
© iedereen leest

Ontdek alles over e-readers
Wist je dat je in de bibliotheek gratis e-readers en e-boeken kan ontlenen?
Ondertussen heeft de bib al 14 e-readers en 600 e-boeken.
Nog nooit met een e-reader gewerkt? Volg op maandag 20 mei of zaterdag
25 mei een gratis workshop in de bibliotheek. En ontdek er alles over.
Lettertype vergroten of de helderheid aanpassen? Je leert hoe dat moet.
In de workshop kom je ook te weten hoe je een e-reader ontleent en welke
e-boeken er zijn.
De workshops vinden plaats op maandag 20 mei tussen 14 en 15 uur of
zaterdag 25 mei tussen 10 en 11 uur. Schrijf je in aan de balie van de bib of via
bibactiviteiten@koksijde.be.

Weetjes uit de afdeling Beeld en Geluid
Elke maand geeft de bibliotheek je weetjes uit de film- en muziekwereld mee.
Wist je dat…
1 Walt Disney, de bedenker van Mickey Mouse, bang was voor muizen?
2 er drie films zijn die het recordaantal van 11 Oscars hebben gewonnen?
Ben Hur (1959), Titanic (1997) en The Return of the King (2003)
3 in 1911 de onderzoeker Leonard Ayres een testgroep fietsers eerst in stilte liet
rijden en daarna op de muzikale tonen van een liveband. Wat bleek?
Dat ze sneller fietsten terwijl de band speelde.
4 in horrorfilms vaak een bepaald type muziek wordt gebruikt? In films als Jaws
en The Shining wordt de spanning opgebouwd door het gebruik van hoge tonen.
Die tonen lijken sterk op het gekrijs van babydieren. En blijkbaar zijn we biologisch
geprogrammeerd om ons onveilig te voelen als we dat horen.

© creative commons

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

Met een dwarsligger heb je altijd
een boek bij de hand
Ken je de collectie dwarsliggers in de bib al? Een dwarsligger is een volledig
boek, maar dan in zakformaat. Bovendien is het vederlicht doordat de tekst
gedrukt is op heel dun papier. Superhandig om mee te nemen in je reiskoffer,
handtas of rugzak. Een dwarsligger is dus hét ideale boekje om te lezen op de
trein, het vliegtuig of gewoon in bed.
Ontdek de collectie nu in de bib.

Ben je een koopjesjager?
En op zoek naar dat laatste boek, die speciale cd of vergeten
dvd om je collectie aan te vullen?
Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek.
Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen.
Op vrijdag 17 mei van 10 tot 12 uur en op zaterdag 18 mei van
10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur.

De Digidokters lossen je vragen op
Heb je vragen over computers, tablets of smartphones? Stel ze aan de Digidokters op zaterdag 11 mei,
tussen 10 en 12 uur. Vragen stuur je vooraf door via het formulier op de website van de bibliotheek. Zo
kunnen de Digidokters zich voorbereiden op je vragen.

Bib gesloten op feestdagen
Op woensdag 1 mei 2019 en donderdag 30 mei 2019 is de bibliotheek gesloten.

Internationaal jeugdkamp in Koksijde
Voor jongeren van 11 en 12 jaar

Jongeren uit Koksijde, Bad Schallerbach, Wanze en Konz leren elkaar kennen tijdens een jeugdkamp. Elk jaar
trekken de deelnemers naar een andere verbroederingsgemeente. En dit jaar is Koksijde aan de beurt.
De uitvalsbasis is La Rose de Sables.
Het kamp vindt plaats van vrijdag 19 juli tot vrijdag 26 juli. Deze activiteiten staan zeker op het programma:
golfinitiatie, surfinitiatie, Plopsaland, fotozoektocht, strandspelen en fortenbouw.
Twee ervaren monitoren begeleiden de Koksijdse jongeren. De prijs bedraagt 175 euro
(inclusief maaltijden, slaapgelegenheid, activiteiten en verplaatsing).
Haast je, want de plaatsen zijn beperkt.
Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be
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“Ik kreeg al de kans om
op verschillende podia te staan”
Wouter Van den Broeck groeide op in Oostduinkerke. Als kind trok hij naar de muziekschool. De klassieke
piano-opleiding was voor hem niet genoeg en hij begon blues- en jazzmuziek op gehoor na te spelen.
Zo kwam hij op 21-jarige leeftijd op het conservatorium in Gent terecht. Drie jaar later verhuisde hij naar
Brussel waar hij op dit moment zijn master afwerkt.
T-d: Hoe ben je voor het eerst in contact gekomen
met muziek?
Wouter: “Ik kom niet echt uit een muzikaal nest. Mijn
ouders schreven me in voor de muziekschool omdat
ze wilden dat ik iets deed. Ik koos voor piano omdat
dat een voor de hand liggend instrument is. Zo simpel
is het gegaan.”
T-d: Vertel eens wat meer over je masterproef.
Wouter: “Mijn afstudeerproject is een 4-koppige band
met Jonas Bruneel op contrabas, Matthias De Waele
op drums en Warre Vandeputte op tenorsaxofoon.
Bij een kunstrichting primeert natuurlijk het praktische
deel. Ik krijg carte blanche om een project uit te
werken.”
T-d: Binnenkort studeer je af.
Welke richting ga jij uit?
Wouter: “Eigenlijk zal er voor mij niet zo heel veel
veranderen. Ik zal opgelucht zijn als school wegvalt,
want ik heb het nu al behoorlijk druk. Ik speel in drie
projecten: Screens is een eigentijdse groep die naast
jazz verschillende invloeden combineert. We hopen
om binnenkort op de grotere jazzpodia in België te
staan. Okkupeerder is een hiphopgroep die in maart
zijn nieuwe EP voorstelt. En tenslotte is er nog Jake
Walker, een swinggroep met vier blazers waarvoor ik
de arrangementen schrijf. Met deze groep gaan we
in juli op tour in Engeland. Mooie vooruitzichten dus.”

“Er zijn veel muzikanten en weinig
geld voor muziek”

T-d: Kan je na je studies als muzikant aan de slag?
Wouter: “Enkel leven van muziek is niet evident.
Er zijn veel muzikanten en weinig geld voor muziek.
Niemand koopt nog cd’s, dus je moet echt heel
veel optreden om geld te verdienen. Daarom geef
ik ook nog les in de muziekscholen van Koksijde
en Ninove. Les geven is een job die ik met passie
doe. Het geeft ook een zekere stabiliteit, want het
muzikantenbestaan is heel onregelmatig.”

“Natuurlijk is het leuk
als je appreciatie krijgt
voor wat je doet”
T-d: Wat is jouw ultieme droom?
Wouter: “Mijn droom was om van muziek mijn leven
te maken en dat begint nu toch aardig te lukken.
Bekendheid is voor weinig jazzmuzikanten een
prioriteit, denk ik. Het belangrijkste voor mij is dat ik
geloof en vertrouwen heb in waar ik mee bezig ben.
En natuurlijk is het leuk als je waardering krijgt voor
wat je doet.”
Optreden:
Zaal: Theaterzaal de City Nieuwpoort
31 mei 2019 – 21 uur
Tickets: 12 euro add – 10 euro vvk
(mailen naar wvdbkwartet@gmail.com)

© Bruno Bollaert

Draag je bloempje bij

Bijenvriendelijke
gemeente

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 tips.

Let op voor dubbele bloemen

Zorg dat bijen het hele jaar door stuifmeel en
nectar vinden in je tuin.
Naast streekeigen bomen en struiken (kijk voor
suggesties bv. op www.plantvanhier.be) en
bolgewassen, vul je je bloemborder aan met
meerjarige inheemse plantensoorten. Laat je
echter niet verleiden door dubbele bloemen.
Dat zijn bloemen waarvan de meeldraden en
stampers via kunstmatige selectie vervormd zijn tot
extra bloemblaadjes.

Ook zonder tuin help je mee

Ook met bloemen in potten help je bijen.
Bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook,
rozemarijn en tijm gedijen goed in bloembakken.
Info: weekvandebij.be/
overzicht-van-goede-bijenplanten-uit-onze-tuincentra
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Kies nu voor led
Lijkt de klimaatverandering een ver-van-mijn-bedshow waar je zelf
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed
wat doen? In Tij-dingen krijg je elke maand een verse én haalbare tip.

Bespaar tot 85 %

De kwaliteit en lichtopbrengst van ledlampen verbeteren constant.
Vervang daarom je gloei- of halogeenlampen. En begin met de
lampen die het meest branden (meestal in de woonkamer en
keuken). Wacht niet tot een oude lamp kapot gaat. Je investering
verdien je in 1 tot 3 jaar terug omdat ledlampen tot 85 procent
zuiniger zijn. Ook het gemeentebestuur doet mee: zo worden de
lampen van de openbare verlichting stelselmatig vervangen door
led-verlichting. Dat leverde al een besparing op van 20 %.

Gezocht: deskundigen voor milieuraad
De milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, beroepsgroepen,
onderwijsinstellingen, andere adviesraden én een aantal onafhankelijke deskundigen.
Ben je inwoner van Koksijde en heb je ervaring of kennis op het vlak van milieu? Heb je goede ideeën of
toets je graag beleidsopties af? En wil je je engageren om het gemeentebestuur te adviseren?
Stel je dan kandidaat.
Bezorg vóór 23 mei je kandidatuur met motivatie aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde of via milieu@koksijde.be.
Meer info: milieu@koksijde.be - 058 53 34 39.

Negen keer zonder plastic

Gebruik een navulbare drinkfles
Gebruik geen wegwerpbestek
Kies voor herbruikbare
		bamboe oorstaafjes

Zeg neen tegen (plastic) rietjes

Kies ijsjes zonder wegwerppotjes

Gebruik geen wegwerpzakjes

Neem je lunch of boterhammen
mee in een herbruikbare doos

Bewaar restjes in glazen potten

Winkel met herbruikbare zakken

www.meiplasticvrij.be
NIEUW: online portaal voor opvolging van je afvalcontainers

Gebruik je ook al een container om je restafval en gft aan te bieden? Ga dan na hoeveel afval je
aangeboden hebt en welk saldo nog op je rekening staat via een persoonlijk online portaal. Op termijn kan
je hier ook je betalingsuitnodigingen digitaal opvragen en raadplegen of je saldo aanzuiveren/verhogen.
Hoe meld je je aan?
Surf naar https://ivvo.mob-it.be en maak je account aan via je elektronische identiteitskaart.
Info: klantendienst IVVO: info@ivvo.be - 057 21 41 60.

Recordaantal deelnemers op zwerfvuilactie
Op zaterdag 23 maart
vond de vijfde Grote
Zwerfvuilopruimactie van
de IVVO plaats. In Koksijde
tekenden meer dan 400
vrijwilligers uit 18 verenigingen
present om voor minstens
één dag het team Openbare
Netheid te vervoegen. Een
record. Op zondag namen de
surfclubs over op het strand.

Milieupark gesloten op 1 en 30 mei

Activiteiten in het Duinenhuis
Voordracht over ruimteweer – Op vrijdag 3 mei om 19.30 uur. Stefaan Poedts bespreekt storingen en
veranderingen op de zon en in de zonnewind, de magnetosfeer, de iono- en thermosfeer die satellietoperaties, communicatie- en navigatiesystemen kunnen onderbreken. Organisatie: i.s.m. De Sterrenjutters
Koksijde. Prijs: 4 euro (leden), inwoners Koksijde + gidsen Duinenhuis, 5 euro (niet leden).
Inschrijven via info@desterrenjutters.be
Geleide strandwandeling van Sint-André tot Duinenhuis – Op zondag 5 mei om 10 uur. Met natuurgids
Johan Depotter. Start: parking Sint-André Oostduinkerke/einde G. Scottlaan. Gratis deelname.
Niet nodig om vooraf in te schrijven.
Week van de Zee: natuurzeep en zeezoutscrub
Op zaterdag 11 mei van 10 tot 12 uur – doorlopend.
Met natuurlijke ingrediënten maak je een huid- en
milieuvriendelijk geschenkje voor Moederdag.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde.
Info: duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

Geschenkje voor moederdag

Geleide duinenwandeling in Koksijde – Op zondag 12 mei om 14 uur. Een leerrijke wandeling in de
Schipgatduinen over het ontstaan van zeereepduinen. Met natuurgids Luc De Prycker. Start: parking
Elisabethplein, Koksijde-Bad. Gratis deelname, niet nodig om vooraf in te schrijven.
Workshop Het groene huishouden – Op dinsdag 14 mei van 19 tot 22 uur. Maak zelf afwasmiddel,
handzeep en allesreiniger op basis van natuurlijke ingrediënten. Lesgever: herborist Katrien Bonnez.
Organisatie: i.s.m. VormingPlus Westhoek. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde. Prijs: 15 euro
(standaardprijs) en 12 euro (voordeeltarief). Inschrijven vóór 7 mei via www.vormingplusow.be
of 059 50 39 52 (aantal deelnemers beperkt).
Lezing Duurzame en ethische mode, is dat mogelijk? – Op donderdag 16
mei van 19 tot 21.30 uur. Spreker: Sara Ceustermans van de Schone Kleren
Campagne. Organisatie: i.s.m. VormingPlus. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7,
Koksijde.
Prijs: 5 euro (incl. drankje). Inschrijven vóór 12 mei via www.vormingplusow.be
of
059 50 39 52 (max. 35 deelnemers).

Lezing Duurzame en ethische mode, is dat mogelijk?

Interactieve lezing Vegetarisch koken: wegwijs in producten en ideeën van de vegetarische keuken
– Op dinsdag 21 mei om 19 uur. Omschakelen roept tal van vragen op. Krijg inzicht in (on)gekende
basisbegrippen, ingrediënten en ideeën. Lesgever: Peter Vermeersch. Organisatie: i.s.m. VormingPlus.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde. Gratis deelname.
Inschrijven vóór 14 mei via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52 (max. 35 deelnemers).
Basiscursus vegetarisch koken – Op dinsdag 28 mei, 4 en 11 juni telkens om 19 uur. Driedelige lessenreeks:
voedzame en toegankelijke bereidingen voor de dagelijkse gezinskeuken met seizoeningrediënten,
allerlei graansoorten, verse en gedroogde kruiden, plantaardige eiwitten en oliën. Zowel voor beginners
als gevorderden. Lesgever: Peter Vermeersch. Organisatie: i.s.m. VormingPlus in Duinenhuis, Bettystraat 7,
Koksijde. Prijs 3 lessen, incl. de vegetarische maaltijd die tijdens de lessen gedegusteerd wordt: 75 euro
(standaardprijs); 62,50 euro (voordeeltarief). Inschrijven vóór 22 mei via www.vormingplusow.be
of 059 50 39 52 (max. 15 deelnemers).

Basketjongeren nemen het tegen elkaar op
in een internationaal tornooi
De Belgian Coast Challenge is een internationaal basketbaltornooi voor U10, U12 en U14. Basketbalclub
Koksijde wil haar eigen spelers een unieke sportieve ervaring geven. En een vriendschappelijke ontmoeting
met spelers van verschillende nationaliteiten. Voor de liefhebbers van jeugdbasketbal is dit tornooi een
aanrader. Want er zakken heel interessante ploegen af: Stuttgart Eagles (D/VS), Flex team Kaiserslautern
(D/VS), High five Tilburg (Nl), Walferdange (Lux), Centre de formation Liège basket, Dino Brussels en Bavi
Gent om er maar enkele te noemen. In totaal nemen 25 teams deel.
Praktisch
De Belgian Coast Challenge vindt plaats in het weekend
van 18 en 19 mei. Er wordt zowel op zaterdag als op zondag
gespeeld in de sporthallen van Koksijde én Oostduinkerke
van 8.45 tot 20.45 uur (op zondag tot 18 uur). De toegang
is gratis (inwoners van Koksijde mogen trouwens altijd gratis
binnen bij alle thuiswedstrijden).

Damesploeg BBC Koksijde neemt afscheid
Op zaterdag 27 april speelde de
damesploeg van BBC Koksijde
haar laatste wedstrijd. Een
vriendschappelijke wedstrijd tussen
de huidige damesploeg en een
selectie van oud-speelsters van
BBC Koksijde.
De opvolging bij de meisjes
(U10, U12, U14 en U16) komt er
zeker aan, maar BBC Koksijde wil
de jongeren de tijd gunnen om
zich te ontwikkelen.
Heel wat ex-speelsters, coaches,
supporters en sympathisanten
zwaaiden de damesploeg uit.
Een emotioneel moment,
want na 46 jaar onafgebroken
damesbasket, gaat de stekker er
op seniorenniveau eventjes uit.

Opvang nodig in de zomer?
Bekijk snel het aanbod
Ook deze zomer biedt de gemeente Koksijde weer heel wat opvangmogelijkheden en
kampen aan voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar. Een kunstkamp, een avonturenkamp,
sportkampen, speelpleinwerking, Summerfun, golfstages en zomeravonturen in de
Speelplekke. Vervelen is geen optie. De inschrijvingen zijn al gestart.
Bekijk dus snel het volledige aanbod in de flyer (meegegeven via school)
of op www.koksijde.be/webshop.

Ouder dan 60 jaar?
Kom dan naar de
sportdag
Een sportieve dag voor 60-plussers: sporten op eigen tempo,
kennismaken met iets nieuws, vertrouwde medesporters
ontmoeten of nieuwe mensen leren kennen. Wees er bij op
deze sportieve en uiterst gezellige dag. Beweging, maar zeker
ook plezier en gezelligheid staan centraal.
Deelnemen kost 5 euro, sportverzekering, koffiepauzes en
broodjeslunch inbegrepen.
Noteer dus donderdag 16 mei nu al in je agenda.
Inschrijven bij de sportdienst via 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Eerste boksgala
in Koksijde
Op zaterdag 25 mei organiseert de Koksijdse Boksclub voor
het eerst een boksgala met een 10-tal kampen. Naast een
reeks ervaren boksers treden ook enkele Koksijdenaars
aan voor hun allereerste bokskamp. Sfeer verzekerd.
Toeschouwers meer dan welkom.
Place to be: Sporthal Koksijde-Dorp, start om 20 uur.
Info: boksschool.koksijde@gmail.com

Lokale Preventieraad zoekt leden
De Preventieraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om voorstellen te doen over onveiligheid of het
voorkomen van misdrijven binnen de gemeente. Deze raad brengt adviezen uit, zowel op vraag van de
gemeente als op eigen initiatief.
De Preventieraad formuleert adviezen en voorstellen over:
-

de analyse van criminaliteitsfenomenen
de omschrijving van de prioritaire problematieken en de wijze waarop die moeten worden aangepakt
de lopende of nog uit te bouwen sociale of politionele preventieprojecten op lokaal niveau
de evaluatie van de preventieprojecten op lokaal niveau
de informatieverstrekking aan en sensibilisering van het publiek

De Preventieraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren die werken
rond veiligheid en preventie en vergadert minstens één keer per jaar.
Interesse om lid te worden?
Neem dan contact op met de dienst Veiligheid en Preventie: 058 53 38 96 of
stefanie.weerbrouck@koksijde.be.

Joerie Traversier, voorzitter van het Martial Arts Instituut
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“Iedereen is welkom om lid te worden
van onze Martial Arts-familie”
T-d: Hoe is het Martial Arts Instituut (MAI) ontstaan?
Joerie: “In 2003 werd Martial Arts Instituut opgericht.
We zijn gestart met enkele zelfverdedigingscursussen
en we wilden dit uitbreiden. Doordat de lesgevers de
karatestijl kadgamala beheersten, kozen we ervoor om
deze stijl te introduceren in Koksijde.
De lesgevers werden opgeleid door renshi Chris Bertels
(6de dan) in onze zusterclub in Oudenburg. De stijl
kadgamala karate is samengesteld uit verschillende
gevechtskunsten: karate, jiu jitsu, boksen, kickboksen,
yoga en kalaripayat. Het unieke kenmerk van
kadgamala is de symbiose van deze componenten,
die een eenheid vormen.”
T-d: Wie zijn jullie leden?
Joerie: “Ons ledenbestand bestaat uit kinderen (meisjes
en jongens) vanaf 7 jaar. Iedereen is welkom om lid te
worden van onze Martial Arts-familie.”
T-d: Wat is het doel van jullie vereniging?
Joerie: “In een familiale, respectvolle omgeving
gevechtskunst aanleren. Zodat je zelfzeker en bewust in
het leven staat. En natuurlijk is het ook ons doel om onze
leden voor te bereiden voor hun kyu of dan examen.”
T-d: Schets eens jullie werking.
Joerie: “Onze grootste taak is lesgeven. En onze
lesgevers doen dit vrijwillig. De training start met het
leggen van de tatami’s (matten) en eindigt met
het opbergen ervan. Tijdens de trainingen komen
verschillende onderdelen aan bod. Opwarmen en
stretchen natuurlijk, maar de rest hangt af van het
programma van de dag.”

T-d: Is er nog een bijzondere wens die je hebt als
voorzitter?
Joerie: “Douches zijn welkom in de gemeenteschool
in Koksijde (n.v.d.r. waar de vereniging gevestigd is).
Verder wens ik dat onze club blijft groeien en mensen
inspireren zoals het mij ook geïnspireerd en gevormd
heeft.”
T-d: Welke activiteiten organiseren jullie?
Joerie: “Elk jaar organiseren we verschillende stages.
Afgelopen maart was er een stage met renshi Joppe
en renshi Mark Leo Lemmens (beide 6de dan).
In september was shihan G. Lemmens te gast
(10de dan) en hanshi Vera Lemmens (8ste dan). Doordat
we lid zijn van zowel Kadgamala Karate als Eurobudo
kunnen onze leden deelnemen aan stages van
beide federaties. Elk sportjaar voorzien we ook een
interclub kampioenschap. Tijdens halloween houden
we een speciale training en in de zomer voorzien we
een strandtraining of een clubfeest. En natuurlijk komt
Sinterklaas ook jaarlijks op bezoek.”
T-d: Heb je nog een slotboodschap
voor onze lezers?
Joerie: “Ben je onzeker? Wil je conditie opbouwen? Of
heb je altijd al een gevechtskunst willen leren?
Kom dan langs voor twee gratis proeflessen.
De trainingen vinden plaats in de Gemeentelijke
Basisschool Koksijde. Meer info op onze website
www.martialartsinstitute.be.”
Info: sensei Joerie Traversier
info@martialartsinstitute.be – 0476 39 86 02
www.martialartsinstitute.be

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Dewinkeler – De Coster

Goud was er op zaterdag 16 maart voor het echtpaar Louis Dewinkeler (°Ukkel) en Maria De Coster
(°Leuven) die huwden op 29 maart 1969 in Leuven. Louis was apotheker in Peutie. Maria hielp in de zaak en
zorgde voor het huishouden. Ze hebben drie dochters en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Stekelorum – Nollet

Jacques Stekelorum (°Poperinge) en Yolande Nollet (°Veurne) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Alveringem, 21 maart 1969) eeuwige trouw! Jacques en Yolande hadden een transportbedrijf in
Elzendamme. Ze hebben één zoon, één dochter en drie kleinkinderen. Ze werden op zaterdag 23 maart in
het gemeentehuis ontvangen.

Echtpaar Frix - Poppe

Op zaterdag 23 februari luidden de feestklokken voor
het echtpaar Alain Frix (°Elsene) en Nadine Poppe
(°Aalst) voor de viering van hun gouden bruiloft. Het
echtpaar huwde 50 jaar geleden op 15 februari 1969
in Evere. Alain was projectmanager bij Electrabel
in Brussel, Nadine was administratief bediende. Ze
hebben één zoon, één dochter en twee kleinzonen.

Echtpaar Van Bostraeten – De Ridder

Ludovicus Van Bostraeten (°Oostduinkerke) en
Godelieve De Ridder (°Mazenzele) beleefden
op zaterdag 9 maart het geluk hun 60ste
huwelijksverjaardag (Anderlecht, 4 februari 1959) te
vieren. Ludovicus en Godelieve waren zelfstandige
uitbaters van een droogkuis in Anderlecht. Ze
hebben één zoon en één kleindochter.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Hugo - Coussement

Op zaterdag 30 maart was het de beurt aan het echtpaar Jan Hugo (°Kortrijk) en Marguerite Coussement
(°Moeskroen) om hun diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 60 jaar geleden op 26 maart 1959.
Jan was zelfstandig juwelier in Kortrijk en Marguerite was lerares wetenschappen in Moeskroen. Het paar
heeft één zoon, twee dochters en zes kleinkinderen. Ondertussen zijn er zelfs al drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Van Hove – Van Casteren

Een tweede jubileum op zaterdag 30 maart was weggelegd voor de echtgenoten Alex Van Hove
(°Hoboken) en Yvette Van Casteren (°Brasschaat) ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Ze huwden
op 30 maart 1959 in Brasschaat. Alex werkte als kolonel bij de luchtmacht, Yvette was huisvrouw en zorgde
voor de zoon en de dochter. Het echtpaar heeft inmiddels drie kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Vercamer - Deleu

Een derde feest op 30 maart voor Gilbert Vercamer (°Veurne) en Jacinta Deleu (°De Panne). Ze beloofden
elkaar 50 jaar geleden (De Panne, 14 maart 1969) eeuwige trouw. Gilbert was buschauffeur bij De Lijn en
Jacinta was naaister bij bedrijf Thibaut in Adinkerke. Het echtpaar heeft twee dochters, één zoon en vijf
kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Cyriel Vanderheyde,

Veurne, 31 maart
Zoon van Sander en Julie Paelinck
beiden uit Koksijde

HUWELIJKEN
Frank Derinck en Caroline Cattoor
beiden uit Oostduinkerke (15 maart)

Dries Depreitere uit Koekelare en
Nele Gentier uit Koksijde (30 maart)

OVERLIJDENS
Ellen De Rycke, 35 j.

†Gent, 10 februari
Echtgenote van Koen Pynaert

Arthur Buylaert, 93 j.

†Veurne, 12 februari
Weduwnaar van Yolande Van Rie

Philippe Delfosse, 71 j.

†Koksijde, 12 februari
Echtgenoot van Christiane Goorden

Edgard Solemé, 68 j.

†Veurne, 14 februari
Weduwnaar van Annie Felgenhauer

Denise Dedrie, 94 j.
†Koksijde, 15 februari
Weduwe van Georges Tyteca
André Michel, 77 j.
†Veurne, 17 februari
Echtgenoot van Greta Van Impe
Christianne Mortier, 79 j.

†Veurne, 18 februari
Echtgenote van André Vanderlinden

Valere Pladys, 85 j.

†Ieper, 18 februari
Echtgenoot van Angeline Sarrazijn

Gabrielle Zoete, 87 j.

†Veurne, 23 februari
Weduwe van Julien Veranneman

Daniel Allewaert, 86 j.
†Koksijde, 10 maart
Weduwnaar van
Yvette Vandenbroucke

Anna Demaerel, 90 j.
†Veurne, 11 maart
Echtgenote van Marcel Wolter
Hofmans
Noël Roete, 83 j.

†Veurne, 12 maart
Echtgenoot van Rika Desmet

André Reynaert, 92 j.

†Veurne, 14 maart
Echtgenoot van Yvonne
Vanbelleghem

Yolande De Cock, 71 j.
†Koksijde, 16 maart

Guido Goudsmedt, 87 j.

Eveline Delrez, 72 j.

†Ieper, 19 maart
Weduwnaar van Madeleine Stevens

Rosa Gopstein, 85 j.

Renée Couckuyt, 75 j.
†Koksijde, 20 maart
Echtgenote van Luc Baekelandt

†Oostende, 05 maart
Weduwe van Frederic Lippens

†De Panne, 06 maart
Echtgenote van Gilbert Brohée

Voel je veiliger met een
personenalarmsysteem
Iedereen die risico heeft om te vallen of die zich niet veilig voelt, kan een
beroep doen op een personenalarmsysteem. Personenalarmsystemen
bieden een vorm van zekerheid voor mensen die slecht te been zijn. Dankzij
een zendertje, sta je in verbinding met een alarmcentrale. En zo zet het
hulpverleningsproces zich in gang. Op die manier ben je nooit meer echt
alleen.
Kostprijs?
Een PAS kost 22,97 euro per maand, plus 50 euro waarborg voor het
toestel.
Info: contacteer de thuiszorgtelefoon op 058 53 43 43.

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen
Dit bericht geldt voor mensen die niet wonen in Koksijde. Inwoners ontvangen Tij-dingen gratis.
Ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen is toe aan haar 24e jaargang. Tij-dingen informeert
je maandelijks over de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur
en de gemeentelijke diensten. De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement te hernieuwen.
De prijs voor 2019 bedraagt 7,50 euro, over te schrijven op rekeningnummer BE88 0910 1750 0041
(Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
We sturen de publicatie elke maand naar het adres dat aangegeven staat in de overschrijving.
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Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?
geoffn1407
#marc.herremans #koksijde #positiviteit

marruk8865
Koksijde Air Base

hoste.t

constaance.dbs

daniellerombouts
Zon-zee-strand

lyne_lz
Kiss from Koksijde

manythingstoutdoux
Sweet sunday on the beach

explorewestvlaanderen
Cotton candy skies in Sint-Idesbald

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

Tip: Ben je actief op Instagram?
En plaats je regelmatig een leuke
foto van Koksijde in je story?
Super! Tag dan het account van
Koksijde-Oostduinkerke en wie
weet staat jouw foto te pronken
in onze Story.

www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

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

filipbens
Flemish fisherwomen with Italian
waterdog

brandweer_westhoek
Ook de brandweer nam afscheid
van de Sea King

rik_verburgh
North C trail 2019

mymostlygreenworld

steenhautmicheline
Parapente

dagmar_golf
Koksijde Golf ter Hile

mamavictorfelix
Weekend memories

Jacques Vermeire

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde

De voorbije maand in woord en beeld
BuSO De Rozenkrans wint Mural-wedstrijd
Broederlijk Delen
Op 2 maart vond de inhuldiging plaats van de
muurschildering. De volledige school verwelkomde
kunstenaar Guillermo Santillana met zelfgemaakte
Guatemalteekse vlaggetjes.
Op de groepsfoto: enkele leerlingen, directeur
Lieven Beheydt (links), kunstenaar Guillermo
Santillana (met hoed) geflankeerd door
leerkrachten Elisabeth Hagymasi en Sara Thery en
Broederlijk Delen medewerker onderwijs regio WestVlaanderen Mieke Casteleyn (met rood t-shirt).

Huldiging Krak van Koksijde
Het voorbije jaar lieten heel wat mensen in
onze gemeente zich op een positieve manier
opmerken. KW-Krant van West-Vlaanderen ging
op zoek naar deze mensen en nomineerde hen
voor de Krak van jouw gemeente. Iedereen
kon stemmen op zijn favoriet. In Koksijde werd
dat de vijftienjarige Iban Bogaert.
Op zaterdag 23 maart vond de
fakkeloverdracht plaats met de Krak Van 2017,
Annick Casselman.

Museos brengt een verhaal
aan de hand van schedels
De burgemeester ging op bezoek in het
natuurhistorisch museum. In Koksijde-Dorp werd
hij opgewacht door Luc en Marleen TytecaVandenhoudt die het verhaal van Museos
vertelden. In een gebouw van drie verdiepingen
word je ondergedompeld in een wereld van
natuurhistorische objecten die als kunstvoorwerpen
elk hun eigen verhaal vertellen.

Portretten oud-gemeentehuis in the picture
Deze zelfportretten werden ontworpen naar
aanleiding van de officiële opening van
jeugdhuis De PIT in december 1999.
De toenmalige leerlingen van de Westhoek
Academie Koksijde haalden hun werken af van
de muur aan het oude gemeentehuis.
Op de foto van links naar rechts: Evelyne
Hennebel, Elke Leuridan, Elise Lizon, leraar
Matthieu Lobelle, Lamia El Bouazzaqui, Liesbeth
Figoureux en Delphine Henrottin

Benefiet voor MUG-heli groot succes
Het benefietconcert op zaterdag 30 maart leverde
een bedrag op van 6.000 euro.
In de OLV-ter-Duinenkerk gaven Mieke D., Paul
Bruna, El Fuerte en de Forever Band het beste van
zichzelf.
Op de foto: Elien Carpentier, zangeres Mieke
D., Elise Carpentier, zanger Paul Bruna, voorzitter
Foreverband Gerrit De Pauw, Nicolas Müller
(MUG-Heli), Gino Carpentier en Heidi Deschrijver
(organisatoren), schepen Lander Van Hove

60 jaar SOW
Op zaterdag 30 maart werd de Koninklijke
Seniorengroep Oostduinkerke-Wulpen
gehuldigd voor hun 60-jarig bestaan.
Deze vereniging organiseert wekelijks
activiteiten voor senioren.
Een prestatie die veel lof verdient.

Eerste blindengeleidehonden hebben
supertraining afgewerkt
De vzw Vrienden der Blinden heeft in Koksijde een
opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.
Onlangs werd het centrum erkend door de
vereniging International Guide Dog Federation
(IGDF). Zes honden hebben het nieuwe, strenge
traject met glans doorstaan: Pablo, Pippa, Pavlov,
Priya, Victoria en Quido. Ze mogen nu terecht
superhonden genoemd worden. Op de foto zie je
schepen Geersens samen met de afgestudeerden
en hun baasjes.

© GUS

Nieuwe veegmachine
voor de dienst Technieken
De Technische dienst kreeg een nieuwe
veegmachine. De oude was na 10 jaar
dringend aan vervanging toe.
De burgemeester ontving de sleutel van een
verantwoordelijke van het Kärcher Center uit
Diksmuide. Kostprijs van de nieuwe machine:
103.352,15 euro.

Zo nam jij afscheid van de Sea King
Onze trots van Koksijde, de Sea King, ging op donderdag 21 maart voor de laatste
keer de lucht in. Zo kwam er definitief een einde aan 43 jaar dienst. De helikopter
met nummer RS-05 vloog als farewell de hele kustlijn over van Knokke tot De Panne.
Burgemeester Marc Vanden Bussche werd samen met de afscheidsvlag
gewinched. Veel kijklustigen, waaronder heel wat kinderen van
lagere scholen, brachten een
laatste eerbetoon.

Koksijde krijgt
Sea King RS03
Bij beslissing van de Minister van Landsverdediging
werd Sea King RS03 verkocht aan de gemeente
Koksijde voor een symbolische euro.

Search and rescue

Hoewel het takenpakket veel ruimer was, oogstten
de Sea King-helikopters bij het grote publiek vooral
bekendheid als search-and-rescue helikopter. Sinds
hun ingebruikname in 1976 totaliseerden de vijf
toestellen samen bijna 60.000 vlieguren waarbij ze
3.309 reddingsmissies uitvoerden. 365 dagen per
jaar stonden vliegtuig en bemanning de klok rond
paraat voor een scramble. In totaal redden de
bemanningen 1.757 personen uit vaak benarde
omstandigheden. Opmerkelijke reddingsoperaties
en de TV-serie Windkracht 10 maakten de helikopters
en hun bemanningen vermaard tot ver buiten onze
landsgrenzen.

Technici van de gemeente knapten de RS03 op

Burgemeester Marc Vanden Bussche tekende op
woensdag 20 maart het contract met Defensie

Winnaars luchtdoop
In Tij-dingen februari stond een wedstrijd waarbij je
een luchtdoop kon winnen op de Familiedag ter
ere van de Sea King (07/03). Hieronder een foto van
de winnaars. Ze hebben alleszins genoten van hun
vlucht.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: ”Met deze
schenking zijn we zeker dat de legendarische Sea
King nooit uit onze gemeente zal verdwijnen. We
blijven voor altijd verbonden met de koning van het
luchtruim. Hij komt op zijn vertrouwde plaats te staan
in de Robert Vandammestraat (ter hoogte van Basis
Koksijde). We hopen dat dit de start kan zijn van een
museum in wording over de rijke geschiedenis van
basis Koksijde en het 40e smaldeel.”

Jeroen Hillewaere, 25 jaar dirigent van Koninklijke Harmonie Vrienden
van de Brandweer Oostduinkerke

“Het is nooit te laat om muziek
te leren en een instrument te
bespelen”
T-d: Jeroen, 25 jaar dirigent… proficiat!
Een kinderdroom?
Jeroen: “Als kind had ik andere dromen (lacht). Niet
echt een kinderdroom dus. Muziek zat er altijd wel in,
maar toch leerde ik pas notenleer vanaf mijn 11 jaar.
De keuze om te gaan dirigeren - ik was toen net geen
30 - werd niet door mij, maar door het toenmalig
bestuur gemaakt. Zij gaven de voorzet, het was
aan mij om te scoren… Ondertussen ben ik wel heel
dankbaar dat ik die functie al zo lang mag vervullen.
Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven.”
T-d: Ben je gegroeid als dirigent?
Pak je dingen anders aan dan vroeger?
Jeroen: “Zeker en vast. Door de jaren heen leer je
de muzikanten en de instrumentengroepen door en
door kennen. Het is de kunst om iedereen naar een
hoger niveau te brengen. Vergeet niet dat het bijna
allemaal liefhebbers zijn, geen professionals. Iemand
een schouderklopje of een compliment geven na een
optreden, doet hen stralen. Daar doe ik het voor.”
T-d: Welke eigenschappen moet een goeie
muzikant hebben?
Jeroen: “Veel kunnen verdragen van de chef
(lacht)! Nee, serieus. Enthousiasme, gedrevenheid,
volharding, wilskracht, humor, vlot noten kunnen lezen
en een fijn muzikaal oor… Goesting ook! En als je in
een harmonie of band speelt: luisteren naar elkaar,
verdraagzaamheid en graag in de bende zijn.”
T-d: Heb je nog zenuwen voor een optreden?
Jeroen: “Zenuwen niet, gezonde stress wel. Ik heb
van nature uit niet echt zenuwen om op een podium

te staan, integendeel. Op
dat podium staan en met
muziek bezig zijn, geeft me
een enorme boost. Dat kan muzikaal zijn, maar ook
met toneel of een schoolfeest. En als dat dan met
de muzikanten van onze harmonie is, geeft dat een
enorme voldoening. Bovendien zie ik ook niet veel
van het publiek, hé. Het publiek ziet mij natuurlijk wel
van mijn schoonste kant (Haha!).”
T-d: Heb je nog toekomstdromen met de
harmonie?
Jeroen: “Tja,… doordoen zoals we bezig zijn. En hopen
dat jonge mensen of mensen jong van hart de weg
naar muziek én de harmonie blijven vinden. Het
zou jammer zijn mochten fanfares en harmonieën
verdwijnen uit het straatbeeld. Dit is toch wel een stuk
cultureel erfgoed. Dus een oproep aan alle lezers: het
is nooit te laat om muziek te leren en een instrument
te bespelen. Allen daarheen!”

Lenteconcert

Wil je de Koninklijke Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke live aan het werk zien?
Ga dan naar hun lenteconcert. Afspraak op zaterdag
11 mei. Het thema dit jaar is: 25 jaar dirigent. De
harmonie speelt muziekwerken die de voorbije 25 jaar
aan bod kwamen.
Praktisch
Datum: zaterdag 11 mei
Uur: 20 uur
Locatie: Feestzaal Witte Burg in Oostduinkerke
Prijs: 7 euro

David Galle gaat er écht over
David Galle is stilaan een vaste waarde in de Vlaamse comedyscène. Hij houdt al jaren de echte standuptraditie in ere. Hij speelde al diverse rollen op televisie (Bevergem) en schrijft momenteel met o.a. Freddy
De Vadder aan een nieuwe reeks. Nu is hij voor de eerste keer te gast in cultuurcentrum CasinoKoksijde.
T-d: Je bent op zoek naar waar je grenzen liggen?
Galle: “Ik heb het over de wereld waarin we leven. Ik ben opgegroeid in een jongensschool in WestVlaanderen met alléén maar witte mannekes. Maar de wereld loopt vol mensen van verschillende kleur en
religie. En hoe ga je daarmee om? Iedereen heeft zijn eigen grenzen, kijk maar naar de #metoo hetze.... Al die
mannen die denken van waar ligt de grens? Ze denken: ”Wacht, ik zal eens een sms sturen!” Het gaat over:
hoe voel je aan iemand waar de grens ligt?”
T-d: Je brengt een voorprogramma mee. Maar dan
anders dan anders?
Galle: “Dat zal wel zijn. Zoe Bizoe brengt burlesque, met
zo van die tsjoepen hé. En dat marcheert vrij goed.
Ze doet aan een zeer vrouwelijke vorm van humor, ze
gebruikt haar lichaam, haar sensualiteit. Het heeft iets
krachtigs. De mensen zijn al goed opgewarmd tegen dat
het aan mij is! (lacht) Ik wou eens iets anders dan een
comedian in het voorprogramma. Ofwel is hij te goed en
dat is nie goe! Ofwel heeft hij dezelfde thema’s, wat dan
ook niet goed is. En nu is het een totaal ander concept.”
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Praktisch
David Galle gaat op zoek naar grenzen op zaterdag 4
mei om 20 uur. Tickets koop je voor 14 euro. Jonger dan
26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestel je ticket via
www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Uptempo country uit Vlaanderen
Op hun nieuwste album Riverside Hotel gooien Bjorn Eriksson (The Broken Circle Breakdown band) en Nathalie
Delcroix (Laïs) het muzikale roer om. De sfeer van het zuiden van de Verenigde staten blijft behouden, maar
een stuk dansbaarder en zwieriger dan vroeger.
“De komende optredens gaan uptempo zijn,
met muziekstijlen zoals cajun waarmee we een
soort trancegevoel opwekken en een groot
feest ontketenen.” Bjorn Eriksson
Mis je kans niet om deze band live te zien, want
na deze tournee vliegt Eriksson Delcroix voor
enkele jaren in de koelkast.
Praktisch
Eriksson Delcroix treedt op vrijdag 10 mei op om
20 uur. Tickets kosten 16 euro. Jonger dan
26 jaar? Dan kost een ticket 13 euro. Bestel je
ticket via www.casinokoksijde.be of
058 53 29 99.
© Sara Anke

Koksijde bouwt met LEGO® blokjes
Iedereen kent het beroemde LEGO® blokje. Wie heeft er nog nooit iets gebouwd met deze blokjes?
Het iconische speelgoed laat al meer dan zestig jaar de harten van jong en oud sneller kloppen. Deze zomer
staat Koksijde in het teken van het LEGO® blokje.

Meer dan 800m² bouwplezier

Het cultureel centrum CasinoKoksijde wordt deze
zomer omgetoverd in een magische wereld vol
LEGO® blokjes. Tienduizenden blokjes overspoelen
je met kunst, fun en humor. Koksijde werkt hiervoor
samen met Amazings. Een bedrijf dat gespecialiseerd
is in kunstwerken en evenementen opgebouwd rond
het beroemde speelgoed.

Bouwen voor de eeuwigheid

Ontdek de unieke expo Bouwen voor de eeuwigheid
in het Abdijmuseum Ten Duinen vanaf 21 juni. Het
schaalmodel van de Duinenabdij volledig gemaakt
met LEGO® blokjes is de absolute blikvanger.

Speciaal aandenken

Ben je op zoek naar een exclusief aandenken van
Koksijde? Amazings stelde verschillende tafereeltjes in
LEGO® blokjes samen op maat van onze badplaats.
De makes & takes van o.a. een golfer, het strand,
een garnaalvisser te paard of een surfer worden
zeker en vast collectorsitems. Verzamel ze allemaal.

De Meeuwen

In galerie Welnis brengt Amazings de zee naar binnen
met het werk De Meeuwen. Dit bouwsel bestaat uit
48.000 LEGO® blokjes. Een kunstwerk dat zowel 2D als
3D combineert.

Ga zelf aan de slag

Kruip zelf in de huid van een architect en ga
aan de slag met duizenden LEGO® blokjes in het
cultuurcentrum CasinoKoksijde. Voor de allerkleinsten
is er een aparte DUPLO®-zone.
Praktisch
Openingsuren: van 12 juli tot en met 25 augustus,
dagelijks (behalve op donderdag) van 14 tot 18 uur.
Toegangsprijzen: gratis voor kinderen jonger dan
4 jaar. Vanaf 4 jaar: 5 euro per persoon. Locatie:
c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303,
Koksijde - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Loop mee in de strijd tegen kanker
Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker om fondsen te werven voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. Ondertussen is Levensloop Koksijde al aan haar zesde editie toe.
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni wordt het Sportpark van Koksijde omgetoverd tot een wandel- en
loopparadijs. Tientallen teams zetten zich 24 uur lang in om extra geld in te zamelen in de strijd tegen
kanker. Op vrijdag 8 februari vond de kick-off al plaats. Het startsein voor heel wat teams en comités om
geld in te zamelen. Wil je zelf iets bijdragen of wil je meer informatie? Lees zeker verder.
Programma
Levensloop Koksijde gaat van start op zaterdag 1 juni om 15 uur. De openingsceremonie wordt feestelijk
opgeluisterd door de Harmonie van de Brandweer. Om 22 uur vindt de kaarsenceremonie plaats,
waarmee we mensen herdenken die de strijd niet haalden. Ook na de kaarsenceremonie gaat Levensloop
verder en vult The Gate het podium met stevige rock- en popmuziek. Daarna palmen verschillende
Koksijdse dj’s de hele nacht het podium in. Zondag 2 juni gaat Levensloop onverstoord verder en om 15 uur
sluit Jong El Fuerte het event af.
Zelf geconfronteerd?
Ben je zelf geconfronteerd met kanker? Dan ben je een vechter en VIP op Levensloop. Registreer
je via www.levensloop.be en klik door naar Levensloop KOKSIJDE. Tijdens de tweedaagse zal het
Levensloopteam je extra in de watten leggen.
Neem deel als team
Heb je een bedrijf of organisatie? En zoek je een leuke activiteit voor jou en je collega’s? Maak je deel uit
van een vereniging en wil je samen met je andere leden iets betekenen voor de Stichting tegen Kanker?
Heb je een vriend, een vriendin of een familielid die getroffen is door kanker? Maak het verschil en vorm
een team. Hoe? Surf naar www.levensloop.be, stuur een mail naar koksijde@levensloop.be of
bel naar 0498 64 10 97 (Frederique Louis).
Wil je meehelpen?
Het comité heeft jouw hulp dubbel en dik nodig. Mensen die de handen uit de mouwen steken, zijn meer
dan welkom. Info en onthaal, kassa, hulp bij opbouw en/of afbouw of opkuis. Geef je naam door via
koksijde@levensloop.be. En maak deel uit van een sterk vrijwilligersteam.
Financieel steunen?
Je kan ook Levensloop Koksijde financieel steunen met een gift (aftrekbaar vanaf 40 euro). Stort jouw
bijdrage op rekeningnummer BE09 0689 0005 6357. Daarnaast kan je ook financieel steunen door een
kaarsenzakje te kopen. Koop je kaarsenzakje of reserveer jouw exemplaar op de www.levensloop.be.
Zet er je naam, wens, boodschap of tekening op voor een vechter die jou na aan het hart ligt.
Een kaarsenzakje kost 5 euro en wordt tijdens de kaarsenceremonie opengezet.
Wil je sponsoren met je bedrijf?
Levensloop Koksijde biedt
interessante sponsorpakketten
aan.
Contacteer de organisatoren
via koksijde@levensloop.be
en zij bezorgen je
vrijblijvend het sponsordossier.
Info: www.levensloop.be
koksijde@levensloop.be
0498 64 10 97
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Speciaal voor jongeren: ontdek Bad
Schallerbach (Oostenrijk) en omgeving
Bad Schallerbach is één van de verbroederingsgemeenten van Koksijde. Dit kuuroord ligt in een prachtig
landschap omgeven door bergen. De laatste jaren heeft het zich ontwikkeld tot een toeristische trekpleister
met heel wat aandacht voor avontuurlijke activiteiten. Een tropisch zwembad, het avonturenpark en de
Salzkammergut, zijn maar een paar troeven van Bad Schallerbach.
Ben je geboren tussen 1 januari 1995 en 31 december 2000? Dan is dit je kans om Bad Schallerbach te
ontdekken. Neem deel aan een afwisselend sportief, cultureel en ontspannend programma van
11 tot 15 september. De Jeugddienst helpt het programma uitwerken en één van de medewerkers gaat
mee op begeleiding.
Praktisch
Deelnameprijs: 200 euro per persoon voor overnachting met
ontbijt, maaltijden, busvervoer en activiteiten.
Mail je gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) naar
gcambier@telenet.be en schrijf een voorschot van
100 euro over op rekening BE85 1460 5535 4706 van het
Jumelagecomité Koksijde als definitieve inschrijving.
Info: Greta Cambier – gcambier@telenet.be – 058 52 04 61

Laat je woning in het oog houden
En vraag afwezigheidstoezicht aan bij de dienst
Veiligheid en Preventie.

Zo wordt je woning in de gaten gehouden
wanneer je tijdelijk afwezig bent (bv. op reis of een
ziekenhuisopname). Dit toezicht gebeurt overdag
door de gemeenschapswachten en ‘s nachts door de
patrouilles van Politie Westkust.
De maximale duur voor dit toezicht bedraagt
twee maanden. En je moet het toezicht zeven
dagen op voorhand aanvragen. Het aanvraag- of
afwezigheidsformulier krijg je bij de dienst Veiligheid en
Preventie of Politie Westkust.
Info: 058 53 34 95 - jens.mares@koksijde.be.

Woar ist?
Doe mee aan een leuke fietszoektocht langs autoluwe
wegen. De tocht is ongeveer dertig km lang en
voert je door Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke
en Wulpen. De zoektocht loopt nog tot 15 augustus.
Vraag je startpakket in de cafetaria van tennisclub
Koksijde (zeelaan 27, Koksijde) of in restaurant-brasserie
Wielrijdersrust Het Dorstige Hart (Dijk 33, Wulpen).
Deelnemen kost 10 euro (incl. drankje). De prijsuitreiking
vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 19.30 uur.

Koksijde geeft iedereen een gelijke kans
Koksijde hecht heel wat belang aan het geluk van
al zijn inwoners en bezoekers. Het krijgen van gelijke
kansen, op de werkvloer, in vrije tijd en dagdagelijks
op straat is daarvoor een belangrijke voorwaarde.
Al van 2012 is een schepen bevoegd voor gelijke
kansen (Lander Van Hove) en sinds 1 januari 2019 is er
ook een gelijke kansen-medewerker aan de slag.
Binnen alle diensten en over de hele gemeente
ijveren we voor gelijke kansen. Voor iedereen:
andersvaliden, vrouwen, alleenstaanden, senioren,
personen van vreemde herkomst, holebi’s, en
kansarmen. Hiervoor gaan we op zoek naar
knelpunten en plannen we concrete acties.

Stip 17 mei aan in je agenda

Wil je graag meer weten?

Tussen 13 en 20 mei hangt de regenboogvlag uit aan
een aantal gebouwen. En wappert die ook op de
Hoge Blekker, een krachtig statement.
Deze maand vind je in de bibliotheek een selectie
van zowel boeken als films rond dit thema. En er is
nog meer. Koksijde onderneemt stappen om het
regenboogcharter te ondertekenen en engageert
zich om een lokaal regenboogbeleid uit te werken.
Zo streeft Koksijde elke dag opnieuw naar een
gemeente waar iedereen zich goed voelt en gelukkig
is. Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.

Neem dan contact op met:
Anke Inghelbrecht - beleidsmedewerker Armoede,
Integratie en Gelijke kansen
anke.inghelbrecht@koksijde.be – 058 53 34 59

Koksijde is een regenbooggemeente
Op 17 mei 1990 schrapte de
VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
homoseksualiteit officieel van de internationaal
gehanteerde lijst van ziekten, de International
Classiﬁcation of Diseases. Tot dan stond
homoseksualiteit op die lijst als geestesziekte.

Sinds 2003 wordt naar aanleiding van deze
schrapping IDAHOT (Internationale dag tegen
homofobie en transfobie) gehouden. Telkens op
17 mei. Steeds meer landen organiseren activiteiten
voor seksuele- en genderdiversiteit. Zo hingen op
17 mei 2018 maar liefst 99 % van de Vlaamse en
Brusselse gemeenten een regenboogvlag uit. En
ook dit jaar mag je je verwachten aan heel wat
regenboogkleuren op straat.

Regenboogvlag als symbool

Wil je meer weten? Of zit je met vragen?
Regenbooghuis West-Vlaanderen - www.rebuswvl.be
059 43 96 17

Agenda MEI
blz

Sociaal Huis

8-9
blz

Musea

10-13
blz

Bibliotheek

15-16

Duinenhuis

blz

Jeugddienst

21
blz

17-18
blz

Sport

22-24
Openbare markt

- Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in
Koksijde-Bad
- Elke dinsdag van 8 tot 13 uur op de Zeedijk in
Oostduinkerke

Opname in agenda editie juni
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis,
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste
donderdag 2 mei 2019. Deze deadline wordt strikt
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer
en contactgegevens. Alleen activiteiten met
openbaar karakter komen in aanmerking.
Maandag 29 april
* 13.30-16 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Bedevaart naar Baaldjes Kruus
* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk, Fietstocht,
johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12
* 14 uur: c.c. CasinoKoksijde,
Gezond blijven eten en bewegen,
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
* 19.30-20.30 uur: Koksijde-Bad, Bibliotheek
Workshop online daten

Dinsdag 30 april
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30
* 19 uur: c.c CasinoKoksijde, Noche Mexicana,
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Woensdag 1 mei
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde,
Film: Cold War, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 3 mei
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Bibliotheek (Willem Elsschotzaal),
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Bad, €3,
inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Zaterdag 4 mei
* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
David Galle: ‘Erover’, www.casinokoksijde.be

Zondag 5 mei
* 11 uur: Kunstencentrum Ten Bogaerde
Repicco (UK): De sterren van de zonnekoning,
www.casinokoksijde.be
* 15-18.30 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers

Maandag 6 mei
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19
* 14 uur: parking Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Fietsnamiddag voor leden en niet-leden van S.O.W.
Info: johnyvanheste@gmail.com

Dinsdag 7 mei
* 9 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 8 mei
* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Lezing Prof Luk Vanlangenhove ‘De toekomst van Europa’. Org.:
Vermeylenfonds: ism UPV Westkust - info: marc-mortier@telenet.be,
€5 (koffie incl.), leden: €3 - 0475 97 21 98
* 14.30 uur: Koksijde, hotel Apostroff
Ken je mobieltje – sessie 1: handig met je gsm, organisatie
55+ Actief Koksijde - niet leden: 1 sessie €8 - 3 sessies €20,
55actiefkoksijde@gmail.com, 0475 257 424
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film: The Favourite, www.casinokoksijde.be

Donderdag 9 mei
* 13.30 uur: parochiaal Centrum, Tulpenlaan 41
Bloemschikken, Org.: gezinsbond - kostprijs leden €6 - niet leden
€9, gerdavandensteen@telenet.be, 058 51 17 97
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Katelijne Verbeke & Daan Hugaert: Doek!, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 10 mei

Zaterdag 18 mei

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Eriksson Delcroix: Eerie Square Dances of the future,
www.casinokoksijde.be

* 08.45-20.45 uur: sporthallen Koksijde-Dorp en Oostduinkerke
Belgian Coast Challenge: intern. Jeugdbasketbaltornooi –
org. BBC Koksijde, zie blz. 22

Zaterdag 11 mei

* 10-17 uur: Koksijde, Bibliotheek
Boekenverkoop en Boekstartdag in de bib, zie blz.15

* 12 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne
Geleide wandeling ‘Vogels in de Doornpanne’,
www.iwva.be/bezoekers
* 20.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, het Bedrijf (Leopold II Laan 9),
Concert: Boom’n van de weireld, Yves Bondue + band,
www.hetbedrijf.be
* Passage Belgian Coast Walk, info@wandelsport.be,
www.belgiumcoastwalk.be

Zondag 12 mei
* 11 uur: Koksijde-Bad, Theaterplein
Moederdagconcert Kon. Gem. Harmonie Koksijde en Harmonie
Grobbendonk
* 20 uur: Oostduinkerke-Dorp, het Bedrijf (Leopold II Laan 9),
concert: Jokobeau@TheMovies, tickets €8/€6, www.jokobeau.be

Maandag 13 mei
* 14 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Gezond eten en bewegen voor senioren, 058 53 43 42,
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,
* 14 uur: parking Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Fietsnamiddag voor leden en niet-leden van S.O.W.
Info: johnyvanheste@gmail.com

Dinsdag 14 mei
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 15 mei
* 13-16 uur: sporthal Oostduinkerke
Minivoetbaltornooi voor de 2de graad lager onderwijs
* 14.30 uur: Koksijde, hotel Apostroff
Ken je mobieltje – sessie 2: fotografie, organisatie 55+ Actief
Koksijde - niet leden: 1 sessie €8 - 3 sessies €20,
55actiefkoksijde@gmail.com, 0475 257 424
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde,
Film: Beautiful Boy, www.casinokoksijde.be

Donderdag 16 mei

* 10 uur: terreinen Witte Burg Oostduinkerke
Vossenjacht, www.vossenjacht-terduinen.be,
info@vossenjacht-terduinen.be, Eddy Pylyser, 0475 72 14 27
* 11-16 uur: De Rozenkrans, Albert I Laan 56, Oostduinkerke
Feest op school met 2de handsbeurs, eetstandjes, rondleidingen en
animatie, gratis toegang
* 17.30 uur: Witte Burg Oostduinkerke
1ste Westkust Western kampioenschap Jodelen 2019

Zondag 19 mei
* 08.30-23 uur: sporthallen Koksijde-Dorp en Oostduinkerke
Belgian Coast Challenge: intern. Jeugdbasketbaltornooi –
org. BBC Koksijde, zie blz. 22
* 10 uur: terreinen Witte Burg Oostduinkerke
Vossenjacht, www.vossenjacht-terduinen.be,
info@vossenjacht-terduinen.be, Eddy Pylyser, 0475 72 14 27
* 13.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum,
auteurslezing + workshop creatief schrijven, zie blz. 10

Maandag 20 mei
* 14 uur: parking Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Fietsnamiddag voor leden en niet-leden van S.O.W.
Info: johnyvanheste@gmail.com

Dinsdag 21 mei
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 22 mei
* 09.30 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard en Stienestekers
* 13.30-15 uur: Sociaal Huis Koksijde
Praatcafé voor anderstalige senioren
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, zie blz. 9
* 14.30 uur: Koksijde, hotel Apostroff
Ken je mobieltje – sessie 3: geocoaching, organisatie 55+ Actief
Koksijde - niet leden: 1 sessie €8 - 3 sessies €20,
55actiefkoksijde@gmail.com, 0475 257 424
* Bedrijfsbezoek aan Roularta Roeselare
Org.: Neos Koksijde - Alle info bij Judith Ranson, 058 51 40 60

* 09.30-16.30 uur: sporthal Oostduinkerke, Hazebeekstraat,
4de editie Sportdag 60+, sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01, €5.
* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

Vrijdag 17 mei
* 10-12 uur: Koksijde, Bibliotheek
Boekenverkoop
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Donderdag 23 mei

Dinsdag 28 mei

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

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

* 20 uur: Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Voordracht: Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd,
org.: Humanistisch verbond, vanmuylen@skynet.be, 058 51 90 94

Donderdag 30 mei

* Gastronomisch diner restaurant De Kelle, organisatie 55+ Actief
Koksijde, 55actiefkoksijde@gmail.com, 0475 257 424

* 10 uur: parking Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Daguitstap met de fiets voor leden en niet-leden van S.O.W.
Info: johnyvanheste@gmail.com

Vrijdag 24 mei

* 16.30 uur: Oostduinkerke, strand
Garnaalvissers te paard en Stienestekers

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘geleide wandeling geneeskrachtige kruiden in
de duinen’, www.iwva.be/bezoekers

Vrijdag 31 mei

* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Dorp, €3,
inschrijven via 058 53 43 19 of
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Zaterdag 25 mei
* 10.30-12.30 uur: Koksijde Golf ter Hille
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be
* 15-18.30 uur: Koksijde-Bad, Gezelleplein
Optreden door de MG Brothers
* 16 uur: Britse militaire begraafplaats Koksijde (R. Vandammestraat)
Week van de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen
van onze overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be 058/53.34.40, zie blz. 12
* 20 uur: sporthal Koksijde-Dorp
Boksgala, info: Boksschool Koksijde - koksijde@gmail.com

Zondag 26 mei

* 7.30 uur: strand Sint-Idesbald tot in Oostduinkerke
Aflopen Belgische kustlijn t.v.v. Kinderkankerfonds,
bart.gunst1971@gmail.com
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘geleide wandeling detoxkuur met
voorjaarskruiden’, www.iwva.be/bezoekers

Zaterdag 1 juni
* 7 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘Vogelzang beleven’, www.iwva.be/bezoekers
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne,
Geleide wandeling ‘Op culinaire ontdekking in de duinen’,
www.iwva.be/bezoekers
* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum.
Open Museumdag (gratis toegankelijk)
* 15 uur: Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2019, www.levensloop.be, zie blz. 37

* 10.30 uur: Kerkhof Koksijde (Kerkstraat 30)
Week van de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen
van onze overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be –
058 53 34 40, zie blz. 12

* 16 uur: Begraafplaats Oostduinkerke (André Geryllaan 5)
Week van de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen
van onze overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be –
058 53 34 40, zie blz. 12

Maandag 27 mei

Zondag 2 juni

* 14 uur: parking Sint-Niklaaskerk Oostduinkerke
Fietsnamiddag voor leden en niet-leden van S.O.W.
Info: johnyvanheste@gmail.com

* 10 uur: Kerkhof Wulpen (Dorpsplaats)
Week van de begraafplaatsen, rondleiding ‘Ontdek de verhalen
van onze overledenen’ (gratis), inschrijven cultuur@koksijde.be –
058 53 34 40, zie blz. 12
* tot 15 uur: Koksijde-Dorp, sportpark
Levensloop 2019, www.levensloop.be, zie blz. 37

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.

TENTOONSTELLINGEN

Filmfestival Koksijde
groot succes

Unieke expo met fresco’s van Paul Delvaux
Voor het huis van Périer
Tot 30 september: dinsdag tot zondag.
Van 1 oktober tot 5 januari: donderdag tot zondag.
Open van 10.30 tot 17.30 uur.
Info: www.delvauxmuseum.be - info@delvauxmuseum.be –
058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde.

Het filmfestival van Koksijde - op zondag 10 maart
– was een succes. De films werden doorlopend
geprojecteerd in de prachtige zaal van c.c.
CasinoKoksijde. Het niveau lag dit jaar bijzonder
hoog. Een afwisselend programma, met sterke
documentaires en mooie reisreportages.
Algemene laureaten van de wedstrijd waren Kurt
Mariën en Jürgen Depoorter met Left Luggage
(Vimeo, Capricorn Film Group). Het duo behaalde
goud. Met deze film wonnen ze ook de prijs in de
categorie documentaire. Patrick Van Hooimissen
werd met Résister de vice-laureaat (Vimeo, Patrick
VH). Deze film ontving het label zilver plus en werd
gelauwerd als beste film in de categorie Fantasie.
De film illustreert hoe de natuur de littekens van
WO II op het strand van Leffrinkhoeke in Frankrijk
wegwerkt. Gaston Dierick ontving met Indië,
een land vol van contrasten de prijs voor de
beste toeristische film. Hubert Pouillie behaalde
met Emma, Matthias, Axelle en de tovenaar de
eerste prijs in de categorie speelfilm. En Jürgen
Depoorter won met 1 minuut de boer op de prijs in
de categorie 1 minuutfilm.

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
Michel Dievart – Marcel Maes
Van 28 maart tot 21 april in de Keunekapel
(H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald)
14–18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)
Cabin Art
Van 11 mei tot 15 september - Zeedijk Sint-Idesbald
cultuur@koksijde.be
Expo Shape - De Muelenaere & Lefevere
Van 30 maart tot 26 mei in Art Gallery, Polderstraat 76,
8670 Oostduinkerke.
Open vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 14 tot 18 uur. Info: 058 51 47 57 – 0475 38 66 02
info@dmlgallery.be - www.dmlgallery.be
Keramiek van Rika Van Belleghem (Nieuwpoort)
In kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald
(lievino@lievino.be)

Openbare markten in Koksijde
In Koksijde vinden elke week twee openbare markten plaats.
• Wekelijkse vrijdagmarkt: Zeelaan Koksijde-Bad,
7 tot 13 uur
• Wekelijkse dinsdagmarkt: Zeedijk Oostduinkerke,
8 tot 13 uur
Het ideale moment om verse producten te kopen of te kuieren langs de
kraampjes.

LEGENDE / CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen 1138

c.c. Casino Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T voicemail 0494 60 41 36

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

toerisme@koksijde.be

www.hetbedrijf.be

jeugddienst@koksijde.be

info@navigomuseum.be

www.depit.be

www.navigomuseum.be

abdijmuseum@koksijde.be cultuurcentrum@koksijde.be bibliotheek@koksijde.be
www.tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

www.visitkoksijde.be

23 mei - 20 uur

Seizoens

voorstelling
2019-2020

De brochure is beschikbaar vanaf eind mei

Abonnementen vanaf 4 juni
Losse tickets vanaf 12 juni

cultuurcentrum
CasinoKoksijde
Casinoplein 11, 8670 Koksijde
www.casinokoksijde.be
cultuurcentrum@koksijde.be

www.visitkoksijde.be



