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

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

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde
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08.39 en 21.17
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00.09 en 12.36
00.55 en 13.21
01.40 en 14.06
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03.40 en 15.57
04.16 en 16.34
04.57 en 17.17
05.46 en 18.10
06.49 en 19.24
08.11 en 20.45
09.23 en 21.51

02.52 en 15.22
04.00 en 16.28
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09.52 en 22.11
10.27 en 22.47
11.02 en 23.28
11.47
00.16 en 12.39
01.17 en 13.45
02.24 en 14.51
03.29 en 15.56

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.
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“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2016”

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

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Lof voor water…
De Intercommunale
Waterleidingsmaatschappij VeurneAmbacht (IWVA) werd recent weer
geciteerd als toonaangevend
voorbeeld inzake hergebruik van
afvalwater tot drinkwater. Dat
internationaal applaus kreeg de
IWVA in een Amerikaans tijdschrift:
lof voor het project Torreele/SintAndré, uniek in Europa!

13
Welkom aan Leko…
Sinds kort is de politie Westkust een
nieuwe rekruut rijker die luistert naar
de naam Leko. De neofiet is een
pientere Mechelse herdershond
van drie jaar oud. Hij wordt begeleid
door inspecteur en hondengeleider
Jan Nevens. Na een intensieve
training is Leko een absolute
meerwaarde voor het korps.

15

En verder:
Cultuur
Kunstencentrum Ten Bogaerde

4

Haringbuis van NAVIGO in
MAS-Antwerpen

8

Opgegraven skeletten weer thuis

9

Politie
Geen verkeersdoden in

Halt aan zwerfvuil
Eenentwintig ton! Dat is het trieste
gewicht aan zwerfvuil dat op
zaterdag 19 maart werd ingezameld
tijdens de grote zwerfvuilopruimactie
van de IVVO in de Westhoek en
aan de Westkust. Ook in Koksijde
staken de verenigingen massaal
de handen uit de mouwen….
Ze gaven een sterk signaal dat
het achterlaten van zwerfvuil niet
gewaardeerd wordt.
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PZ Westkust in 2015
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Infrastructuur
Openbare werken:
stand van zaken
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Milieu
Vormingsaanbod in het
Duinenhuis
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Welzijn
Week van de Opvoeding
met Gezinsmarkt…

20

Tweedehands honden een
eersteklas kans geven
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Op zaterdag 28 en zondag 29 mei
vindt op het sportpark KoksijdeDorp de 3de Levensloop Koksijde
plaats. Levensloop is een loopen wandelmarathon van 24 uur
om fondsen te verzamelen in
de strijd tegen kanker. Het is een
massamanifestatie met teams,
verenigingen, organisaties, vrijwilligers
enz. die allen hun beestje beentje
voor het goede doel voorzetten.

Sport
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woord en beeld

Levensloop

Jeugd
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Proficiat aan onze jubilarissen 26-27
Burgerlijke stand

28

De voorbije maand in

Podium en evenementen

29
30-36

Kunstnalatenschap van George Grard:
schenking wordt bruikleenovereenkomst
In zitting van 21 maart heeft de gemeenteraad een wijziging goedgekeurd in verband met de overdracht
aan de gemeente van het patrimonium van de Stichting George Grard. In plaats van een schenking
verleent de stichting aan de gemeente een bruikleen.
De goedkeuring van de aanvankelijke
schenkingsovereenkomst houdende de overdracht
van het patrimonium van de Stichting George
Grard aan de gemeente dateert al van 17 mei 2010.
Bedoeling was toen het oprichten door de gemeente
van een museum George Grard. Daartoe werd in
zitting van 20 juni 2011 beslist om de grote schuur op
de site Ten Bogaerde in te richten als monografisch
museum met zijn oeuvre. Monografisch wil zeggen:
enkel werk van Grard zelf.
Omwille van gewijzigde omstandigheden werd het
monografisch project later aangepast. Voortgaande
op (inter)nationale cijfers inzake museumbezoek
viel een dalende trend vast te stellen, ook en vooral
voor monografische musea. Gelet ook op de hoge
kosten leek het niet langer realistisch om een exclusief
George Grardmuseum te starten.
Geïntegreerd inzicht
In deze context rijpte een ander voorstel om een
ruim en trouw (doel)publiek te kunnen bereiken: de
grote schuur op de site Ten Bogaerde niet uitsluitend
als monografisch Grardmuseum inrichten, maar de
inhoudelijke invulling verruimen naar een polyvalent
Kunstencentrum Ten Bogaerde met de klemtoon
op wisselende moderne en hedendaagse kunst.
Het nieuwe geïntegreerde inzicht, overeengekomen
tussen de gemeente Koksijde en de Stichting George
Grard, kan men als volgt samenvatten:
- kwalitatieve culturele projecten in het
Kunstencentrum Ten Bogaerde rond moderne en
hedendaagse kunst in samenwerking met het
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Nord-Pas-de Calais, met zetel in Duinkerke
- bruikleen van topstukken uit het oeuvre van
kunstenaar George Grard op de eerste verdieping:
bronzen beelden, gipsen beelden en tekeningen

Namens de Stichting George Grard ondertekent
Chantal Grard de nieuwe bruikleenovereenkomst
tussen de gemeente en de stichting inzake het gebruik
van werken uit Grards artistieke nalatenschap.

De uitdaging is niet min: in de komende jaren
de nodige dynamiek en interactiviteit brengen
in de presentatie van de collectiestukken en
in het museumverhaal, zodat bezoeken en
herhaalbezoeken gestimuleerd worden.
Om dit gewijzigde project administratief en juridisch
waterdicht te omschrijven keurde de gemeenteraad
op 21 maart dan ook volgende punten inzake de
werken van George Grard goed:
- de ontbinding van de schenkingsovereenkomst van
17 mei 2010
- de nieuwe bruikleenovereenkomst tussen de
gemeente enerzijds en de Stichting George Grard
anderzijds.
De feestelijke opening van het Kunstencentrum
Ten Bogaerde vindt plaats omstreeks eind juni/begin
juli. Alle info daarover in het nummer van juni.

Het nieuwe
Kunstencentrum Ten
Bogaerde in een van
de oudste Europese
graanschuren.

De burgemeester aan het woord
Mei, tweede maand van het tweede kwartaal… In bijna alle volkskalenders wordt over de meimaand enkel
positief geschreven. Ja, mei wordt sinds mensenheugenis als een van de mooiste maanden van het jaar
voorgesteld. De naam mei zou komen van Maja, moeder van Mercurius. Het is ook een devotiemaand,
toegewijd aan Maria. Meer dan anders gaan veel gelovigen dan bidden aan een grot of veldkapel.

T-d: “Burgemeester, blijkbaar was de paasvakantie
een goeie start van het seizoen 2016?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We blikken
vast en zeker terug op een fantastische paasvakantie.
Mooi weer, veel toeristen. Koksijde Kids in de
vernieuwde Zeelaan was een voltreffer. We deden
onze faam als kindvriendelijke gemeente alle eer aan.
Ik kan nu al meegeven dat we daar op 24 september
een vervolg aan breien met Oostduinkerke Kids. Alvast
iets om naar uit te kijken.”
T-d: “De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij
Veurne-Ambacht, IWVA, krijgt een uitstekend rapport
in een gezaghebbend Amerikaans vaktijdschrift?”
Burgemeester: “Dat is verdiend! Het betreft
het recycleren van rioolwater tot drinkwater
via het waterzuiveringsstation Wulpen, het
waterproductiecentrum Torreele/Sint-André en
waterinfiltratie in de duinen. Een succesvol project
dat al enkele jaren bezig is en waarmee de IWVA
Europese koploper is op het vlak van waterhergebruik.
De toekomstplannen van de IWVA vormen het
voorwerp van een studie. Men is momenteel die
toekomstlijn aan het uittekenen. Koksijde speelt in
deze aangelegenheid een hoofdrol omdat 95%
van het drinkwater hier geproduceerd wordt. Dat
is historisch gegroeid! Ons goede duinenwater
werd al in de Eerste Wereldoorlog ontdekt door de
Bretoense admiraal Ronarc’h aan wie we recent een
straatnaam gewijd hebben. We kunnen zeggen dat
de IWVA een zeer goed draaiende maatschappij is,
klein maar fijn…” (Nvdr: zie bl. 13)
T-d: “Weldra vallen er op jumelagevlak twee
verjaardagen te vieren!”
Burgemeester: “Jawel! Op 7 mei viert Oostduinkerke
vooreerst de 50ste verjaardag van de jumelage met
de Duitse gemeente Biedenkopf. Deze jumelage is
gestoeld op o.a. een zeer stevige uitwisseling van
de jongeren. Elk jaar trekt onze gemeenteschool
op bosklas naar Biedenkopf. Alle kinderen van
Oostduinkerke kennen het daar bijzonder goed.
We kijken uit naar het vijfstedentreffen op 7 mei en
danken het jumelagecomité van Oostduinkerke voor
hun inzet. Een maand later, van 3 tot 5 juni, komen
de vrienden van het Oostenrijkse Bad Schallerbach
de 60ste verjaardag van hun jumelage met Koksijde
vieren. Ze komen in juni met een dubbeldekker
(lacht). Tweeëntwintig jaar geleden ben ik samen
burgemeester geworden met Marcus, burgemeester
van Bad Schallerbach. Dat schept natuurlijk een fijne
band. Bijzondere dank aan voorzitter Luc Deltombe
van het jumelagecomité en zijn rechterhand Greta
Cambier voor de goeie zorgen. Deze jumelage draait

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Onze drinkwatermaatschappij IWVA is Europese koploper op het vlak van
waterhergebruik!”

om personen en we zien dat de uitwisseling zeer
succesvol is. Bad Schallerbach heeft net als Koksijde
op toeristisch vlak een geweldige sprong vooruit
gemaakt met zijn domein Aquapulco, dat meer dan
één miljoen bezoekers bereikt.” (Nvdr: zie bl. 11 en 12)
T-d: “De Gezinsmarkt op 21 mei is een leuk nieuw
initiatief?”
Burgemeester: “Ja. Niettegenstaande het feit dat
we veel senioren hebben in onze gemeente, willen
we onze kinderen dubbel soigneren! Onze dienst
Kinderopvang is daar zeer goed mee bezig. Deze
maand organiseert de dienst met Het Huis van het
Kind een gezinsmarkt in en rond de Buitenschoolse
Kinderopvang Speelplekke in Oostduinkerke. Een must
voor alle gezinnen met kinderen. Het betreft een fijne
samenwerking onder diverse gemeentediensten en
andere kindvriendelijke partners. Een mooi initiatief
van schepen Stéphanie Anseeuw.” (Nvdr: zie bl. 20)

Wie knaagt er op mijn vragen?
Het konijn, je hebt het ongetwijfeld al opgemerkt in ons straatbeeld. Je kon de
bib al het ei uit het gat en de oren van het hoofd vragen en vanaf nu knaagt
de bib ook op al jouw vragen. Wil je leren salsadansen of ben je op zoek naar
salsamuziek? Wil je een moestuin beginnen? Het bib-team luistert naar je vragen
en zoekt mee naar antwoorden.
Omdat elke vraag anders is, wordt maatwerk geleverd. Antwoorden worden
niet altijd in de collectie gevonden. Ook een website of de gegevens van een
gespecialiseerde instantie kunnen een oplossing zijn. Vindt de bib niet meteen
het antwoord, dan zoekt men achter de schermen door. Ook van thuis uit kan
je bij de bib terecht met je vraag. Klik op de Stel je vraag aan de Bib-knop op
koksijde.bibliotheek.be.

Arabische literatuur in de bib
In mei staat Arabische literatuur centraal in de bib. Het Arabisch kent een
lange traditie van poëzie, religieuze en wetenschappelijke teksten en, sinds
de vorige eeuw, ook romans. Heel wat Arabische auteurs worden in het
Nederlands vertaald.
Maak in De dag dat de leider werd vermoord kennis met het werk van
de Egyptische schrijver Nagieb Mahfoez, die in 1988 als eerste Arabier de
Nobelprijs voor Literatuur ontving. In Er zijn geen messen in de keukens van
deze stad schetst de Syriër Khaled Khalifa welke prijs je betaalt voor het
leven onder een regime van angst en terreur. Een andere parel is Moussa,
of de dood van een Arabier van de Algerijn Kamel Daoud, waarin de auteur
een stem geeft aan ‘de Arabier’ uit de Franse klassieker De vreemdeling van
Albert Camus. De bib heeft de mooiste romans uit de Arabische wereld.

Einstein: een genie
Einstein wordt nog altijd aanzien als één van de grootste geleerden ooit. En
terecht. De verschillende theorieën van Einstein hebben een grote invloed
gehad op de wiskunde, natuurkunde en andere wetenschappen zoals we
die nu kennen. De bib zet Einstein in mei dan ook graag in de kijker. Een
eeuw geleden stelde hij zijn relativiteitstheorie voor. Zijn visies op tijd en
ruimte waren hierin baanbrekend. Hij staat ook bekend als de vader van de
atoombom, waar hij later spijt van had.
In De race naar de atoombom: de wonderjaren van de natuurkunde 18951945 van Rogier Deckmyn wordt de complexe ontwikkeling van dit wapen
duidelijk verteld. Lees ook Einstein voor Dummies.

Sluitingsdagen

De bibliotheek is gesloten op donderdag 5 en maandag 16 mei.

In Trefpunt op Focus: Een hart voor viervoeters…
De Trefpunt-reportage op Focus WTV zet de trouwe viervoeter in de kijker!
Op stap met de blindengeleidehonden van het opleidingscentrum Vrienden
der Blinden en neem een kijkje in het vernieuwde dierenasiel Ganzeweide.
Jan Vandromme, diensthoofd Milieu en Duurzame Ontwikkeling, frist even
de regeltjes voor honden op het strand en hondenpoep op. Trefpunt op
woensdag 18 mei na het nieuws van 18 u.
Elke aflevering kan nadien ook (her)bekeken worden via de link
http://inwoner.koksijde.be/tv-koksijde.

Marc Peirs, man van gewezen directeur
NAVIGO Maja Wolny, schrijft crimi-roman
Bij Uitgeverij Manteau
verscheen eind maart de
eerste crimi-roman, Het
kwalijke geheugen, van
Marc Peirs. De auteur is VRTradiojournalist maar ook man
van gewezen directeur Maja
Wolny van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum. Het boek
speelt zich af in Gent en de
Vlaamse Ardennen.

VRT-radiojournalist Marc Peirs, echtgenoot van
gewezen directeur Maja Wolny van NAVIGONationaal Visserijmuseum, heeft zijn eerste
crimi-roman, Het kwalijke geheugen, klaar.

In het anders zo vredige Kluisbergen wordt een hoertje vermoord. Een briefje met een uitdagende
boodschap is het enige spoor. Met zijn speurdersteam en zijn vriendin, radiojournaliste Lydia Blauw, strijkt
commissaris Vansina neer in het dorp. Maar dan ontspoort de zaak helemaal na een tweede moord op
een toppoliticus uit de streek… Het wordt steeds duidelijker dat oude wonden, taaie geheimen en nieuwe
rivaliteiten de dorpsgemeenschap teisteren. Intussen worstelt de commissaris ook met privé problemen.
Marc Peirs woont met de kinderen en zijn echtgenote Maja Wolny sinds Nieuwjaar deels in Polen, land
van oorsprong van Maja. Ook zij is schrijfster. Precies om al haar tijd aan het schrijven te besteden nam ze
afscheid van het NAVIGO-museum en ging weer in Polen wonen. De helft van de tijd is ook haar man daar.
“Door die nieuwe situatie is voor mij plots tijd ontstaan”, zegt Marc Peirs. “Die tijd vul ik in door mezelf heruit
te vinden als crimi-auteur. En het lijkt onvermijdelijk dat mijn personages in een van de volgende boeken
ook in Koksijde zullen opduiken. Smeken onze mooie duinen immers niet om een moord?”
Gegevens: ISBN 9789022331750, ca. 320 blz., 21.99 euro, paperback.

Zomerexpo in het NAVIGO-museum

De engelen van de zee
Van 25 juni tot 20 november loopt in NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum in Oostduinkerje de tentoonstellingen Engelen van
de zee met foto’s van Stephan Vanfleteren.
Kwetsbare jongeren van zes tot zestien jaar kunnen terecht in het
Koninklijk Werk IBIS in Bredene. Deze maritieme school biedt hen een
thuishaven waar structuur en menselijke warmte vooropstaan in de
geest van de aloude maritieme traditie, vertaald naar een moderne
context.
Koninklijk Werk IBIS werd begin vorige eeuw gesticht door Albert I om
het lot van de arme en vaak verwaarloosde weeskinderen uit de
lagere sociale klasse van vissersfamilies op te vangen.
Fotograaf Stephan Vanfleteren keek in de pure ogen van deze
hedendaagse engelen en portretteerde hen, verpakt in hun
prachtige traditionele zeemanskostuumpjes.
Een aandoenlijke blik op kwetsbare jongeren die zorgzaam
begeleid worden naar een horizon waar ieder kind recht op heeft.
Meer info in het nummer van juni.

(Foto Ibis Noah Peere stamnummer
2289 © STEPHAN VANFLETEREN)

Haringbuis van NAVIGO-museum
tijdelijk in het MAS in Antwerpen
Vanaf half mei is een schaalmodel van een haringbuis uit de
collectie van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum te bewonderen
in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen, in de
tentoonstelling Antwerpen à la Carte.
Het schaalmodel werd in 1985 gemaakt door Gaston Desnerck,
conservator van het Nationaal Visserijmuseum, en opgetuigd door
Marcel Vermoote. De haringbuis is voorzien van drie masten en
vier zeilen. Zo’n schip werd vanaf eind 14de eeuw gebruikt voor
de haringvangst in de lente en de zomer. Dit type ontstond met de
invoering van het kaken (verwijderen van kieuwen en hart) en het
tonnen van de haring aan boord. Dit vereiste aangepaste en grotere
schepen met een tonnenruim en een groot dek voor het kaken en
het zouten. De buizen waren 20 tot 30 meter lang. De allereerste
zouden tweemasters geweest zijn met een grote mast en een
fokkemast. In 1560 telden de Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse vloten
meer dan 700 haringbuizen.
Samenwerking met MAS
Al enkele jaren werkt het NAVIGO-museum regelmatig samen
Het schaalmodel van de haringbuis
met het MAS in het kader van tijdelijke tentoonstellingen. Zo kon
dat tijdelijk deel uitmaakt van de
het NAVIGO-museum voor de expo Oesterpassie bijna veertig
tentoonstelling Antwerpen à la carte
collectiestukken aan het MAS ontlenen. Daarbij kon het personeel
in het MAS. (Foto Navigo©
van het NAVIGO-museum rekenen op de uitstekende kennis
www.lukasweb.be)
en ervaring van de collega’s van het MAS bij het inpakken, het
transporteren en het presenteren van de vaak erg fragiele en
kostbare objecten.
De expo Antwerpen à la Carte legt de intieme band tussen de stad en voedsel bloot, van de 16de eeuw tot
in de verre toekomst. Het MAS staat stil bij vragen zoals: Hoe komen steden aan hun eten? Wat eten mensen
en waar kopen ze het? Gelijkt de keuken van vandaag nog op een keuken uit de 17de eeuw? Waar blijven
we met al het afval?

Voordracht Doris Klausing
over Pekel en kabeljauw
Op uitnodiging van de Vrienden van het
Nationaal Visserijmuseum komt Doris Klausing
uit Oostende op vrijdag 20 mei om 19.30 u.
in NAVIGO spreken over het harde leven van
de IJslandvaarders op het eind van de 19de
eeuw. Met het kustvissersvaartuig OD.1 Martha
als achtergrond doet ze dit naar aanleiding
van het verschijnen van haar boek Pekel en
Kabeljauw.
Naast korte voorleesmomenten wordt
er dieper ingegaan op de geschetste
situaties uit het verhaal, historische feiten,
vistechnieken, vaarroutes, navigatie en de
leefomstandigheden aan boord. Een power
point-presentatie en een smaakvolle muzikale
IJslandse toets door Katrick verrijken de avond.
Het boek, dat nu in het museum te koop is, kan
uiteraard de avond zelf aangeschaft en door Doris gesigneerd worden. Graag inschrijven aan de balie van
NAVIGO, of op 058 51 24 68 of via info@navigomuseum.be. Gratis toegang.

Stoffelijke resten weer thuis…
Van de meer dan 1.300 opgegraven stoffelijke resten op de site
van de Duinenabdij worden de meeste bewaard in het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel.
Maar ook elders bestuderen onderzoekers de collectie, zo o.m. in
het Archeologisch Depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed
(AOE) in Zellik. Op 17 maart keerden 13 individuen na uitgebreid
onderzoek in Zellik terug naar Koksijde. Deze skeletten werden in
2002 gevonden bij de oostelijke pandgang.
Het onderzoek in Zellik leverde veel gegevens op over de
bewaringstoestand (vrij goed), het geslacht (12 mannen, 1 vrouw),
leeftijd (van 20 tot 60 j., meest 30-ers), lengte, en pathologie zoals
artrose en botbreuken. Wellicht betrof het individuen uit betere
standen, gezien ze in de oostelijke pandgang begraven lagen. Een
van hen was vermoedelijk een priester want er werd een tinnen
kelkje en dito pateen bij aangetroffen.
Jaarboek
Voor de berging van deze 13 skeletten werkte het museum in 2003
samen met de dienst Antropologie van het KBIN. De beenderen
werden toen daar gewassen, genummerd en ondergebracht.
Opgraving in 2002 van skelet 3016
Vijf jaar later organiseerde het abdijmuseum de succesvolle
in een bakstenen grafkelder. (Foto
tentoonstelling Dansen met de dood. De 13 individuen werden
Abdijmuseum Ten Duinen)
daarvoor eerst overgebracht naar het AOE voor onderzoek door
fysisch antropologe
Kim Quintelier. In het Jaarboek Novi Monasterii (vol. 12, 2012) schreef ze haar integraal eindrapport neer.
Expo Idesbald en de 1000 skeletten
Voor het abdijmuseum is het alvast fijn dat deze stoffelijke resten weer thuis zijn. In het eigen depot waren
er al wat aanwezig. De vrijwilligers gingen er vorig jaar mee aan de slag, maar deze 13 in 2002 gevonden
exemplaren zijn wel heel degelijk beschreven en bestudeerd. Veel kans dus dat men met enkele ervan in het
najaar kan kennis maken op de tentoonstelling Zalige Idesbald en de 1000 skeletten.

Abdijmuseum in de kijker op congres
Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart gaf het wetenschappelijk
team van het Abdijmuseum Ten Duinen twee boeiende lezingen
op Archaeologia Mediaevalis. Dit jaarlijkse congres brengt
wetenschappers en archeologen al 39 jaar lang samen om zich te
buigen over o.a. archeologie van de middeleeuwen.
Een eerste voordracht van het abdijmuseum betrof het poortgebouw
Ten Bogaerde. Die poort werd na twee aanrijdingen in 2011
onlangs gerestaureerd. In een tweede voordracht werden de
onderzoeksresultaten over het schrijn van Idesbald in de O.L.V ter Potterie in Brugge toegelicht. De kist onder
het schrijn werd vorig jaar in februari onder grote belangstelling voor onderzoek geopend.
De reacties bewijzen dat de lezingen gesmaakt werden.
“Het poortgebouw van Ten Bogaerde is een zeldzaam voorbeeld middeleeuwse architectuur”, aldus
Vincent Debonne van Onroerend Erfgoed. “Mooi onderzoek! En uitstekend geïmplementeerd door
restauratiearchitect Vermeersch.”
De Idesbald-lezing wekte verbazing. De meesten hadden enkel via de nieuwsberichten van het onderzoek
gehoord. Zij waren dus erg benieuwd naar de presentatie. Het abdijmuseum kreeg daarbij lovende reacties
over de aanpak: “Niet alledaags, waardevol, goed gebracht”.
Normaal gezien is het museum jaarlijks present op dit congres, met een lezing of een artikel in de
congresbundel. Zo worden de jaarlijkse inspanningen verspreid.
Info: http://archaeologiamediaevalis.be.

Koppel schenkt waardevolle
foto’s opgravingen Duinenabdij
Op woensdag 30 maart hebben Michel Devleeschouwer en Nicole Hamers het Abdijmuseum hun foto’s
en dia’s geschonken die ze maakten tijdens de opgravingen van de Duinenabdij. Onze gemeente is hen
daarvoor erg dankbaar, want veel van de beelden waren tot nu toe onbekend. De schenking werpt een
nieuw licht op het verdere onderzoek rond de opgravingen en de collectieregistratie.
Eind maart maakten Michel Devleeschouwer en Nicole
Hamers (vroeger binnenland maar nu De Panne) met de
kleinkinderen een daguitstap naar het abdijmuseum. Ze
brachten een fotoalbum mee en diverse losse foto’s en dia’s.
Beelden die ze zelf maakten tijdens een archeologiekamp
eind de jaren ’60, begin jaren ’70 onder leiding van Prosper
Schittekat (1914-2004), vroegere deeltijdse conservator van het
oude museum. Ze wisten zelf niet dat veel van hun materiaal
tot dusver onbekend was bij het Abdijmuseum Ten Duinen.
Mooie aanvulling
Archeoloog Alexander Lehouck: “De meeste foto’s gaan
vergezeld van een datum en een plaats. Dat is fantastisch
nieuws want die gegevens vormen een mooie aanvulling
bij de informatie die we al hebben. Het museum zet sinds
2012 actief in op de ontsluiting van beeldmateriaal door
middel van inventarisatie, registratie en digitalisering. Ons
beeldarchief telt naar schatting ca. 15.000 beelden, maar lang
niet alle beelden zijn even informatief. Het onderzoek rond het
patrimonium van de abdij heeft zeker nog niet alle geheimen
prijsgegeven. Daarom proberen we archief- en beeldmateriaal
dat elders bewaard wordt, zoals in privéverzamelingen, te
centraliseren. Zo wordt die info bruikbaar voor onderzoek en
museale doeleinden.”

Bovenaan de h. en mevr. Michel
Devleeschouwer-Nicole Hamers tijdens
hun recente bezoek aan het museum
en de abdijsite, midden toen ze op
archeologiekamp waren en onder een blik
op de foto’s en dia’s die ze schonken.

Oproep
Misschien hielp jij vroeger ook mee met de opgravingen en heb je zelf nog interessante info zoals foto’s,
tekeningen of (ongeschreven) verhalen. Het abdijmuseum is heel geïnteresseerd om je verhaal te
vernemen. Contact: info@tenduinen.be of 058 53 39 50.

Daguitstap naar Luik
De gemeentelijke cultuurraad organiseert op zaterdag 4 juni een daguitstap naar Luik om er een bezoek
te brengen aan het Musée Grand Curtius en de expo Dali.
Vertrek ‘s morgens om 7 u. met Avanti Cars,
opstapplaatsen aan de kerk in Koksijde-Bad en in
Oostduinkerke-Dorp. In de voormiddag vrij bezoek
aan het Musée Grand Curtius, waarna middagmaal
in het restaurant van het museum. In de namiddag
geleid bezoek aan de expo Dali in het station.
Op de terugweg wordt halt gehouden voor het
avondeten (broodje, niet inbegrepen in de prijs).
Weer thuis omstreeks 21 u.
Prijs: 30 euro pp (busreis, toegang museum, toegang
expo en 2 gidsen, middagmaal).
Inschrijven vóór 15 mei, reservaties enkel bij christy.
bailleul@gmail.com.

60 jaar verbroedering
Koksijde-Bad Schallerbach
Vorig jaar werd een Koksijdse delegatie uitgenodigd naar Bad-Schallerbach om er de feestelijkheden bij
te wonen ter gelegenheid van 60 jaar verbroedering. Van vrijdag 3 tot zondag 5 juni vindt het “terugfeest”
plaats in Koksijde.
Een groep van 72 Bad-Schallerbachnaars
reist in dat weekend naar Koksijde. Het
zijn vooral leden van de harmonie de
Marktkapelle van BS.
Als culturele uitstap brengt de delegatie een
bezoek aan de haven van Zeebrugge.
Feestavond
De academische zitting vindt plaats op
vrijdag 3 juni om 20 u. in de feestzaal van c.c.
Casino Koksijde. Op het programma behalve
het officieel deel ook een ontvangstglas met
wachtbordje, Vlaamse karbonaden met friet
en een feestelijke ijstaart. Muzikant Glenn
Degeselle luistert de dans- en feestavond op.
De deelnameprijs bedraagt 15 euro, over te
schrijven op rek. nr. IBAN BE85 1460 5535 4706
van jumelagecomité tot uiterlijk 25 mei. Het
betalingsbewijs geldt als inschrijving.

Burgemeester Gerhard Baumgartner en Marc Vanden Bussche
en muzikanten klinken alvast op het verdere succes van de
jumelage met Bad Schallerbach.

Volle zaterdag
Op zaterdag 4 juni begint het programma om 10.30 u. met een fortenbouw op het strand. Wie wil meedoen
neme contact op met de organisatie. Om 11.30 u. volgt het aperitief op het strand. In de namiddag is er ook
nog een smoefeltocht te voet. Zaterdagavond zal de Marktkapelle de feestelijkheden in het kader van de
opening van de vernieuwde Zeelaan opluisteren.

Horeca Koksijde-Oostduinkerke
presenteert

8ste uitgave Menu 30

Het bestuur van Horeca Koksijde-Oostduinkerke lanceerde voor
de 8ste keer zijn gids Menu 30. In deze editie worden 33 menu’s
aan de toegankelijke prijs van 30 euro aangeboden.
Het aantal deelnemende restaurants gaat in stijgende lijn wat
uiteraard de interesse in het boekje bevestigt. Zoals gewoonlijk is
dit initiatief mogelijk dankzij de steun van de gemeentelijke VVV.
Klanten die gebruik maken van het aanbod uit Menu 30 maken
kans op het terugwinnen van twee menu’s. De trekking gebeurt
tijdens de toeristische beurs in oktober.
De uitgave is digitaal te raadplegen via www.koksijde.be/
horecagids.
In gedrukte vorm verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en in het
secretariaat (horecakoksijde@sollcress.be, 058 51 23 32).
Horeca Koksijde bestaat in 2016 inmiddels al 70 jaar. Natuurlijk
niet altijd in dezelfde vorm, maar wel altijd met dezelfde
doelstelling: inzet om de gastronomie in Koksijde te promoten.

Tijdens het Vijfstedentreffen op zaterdag 7 mei

Oostduinkerke en Biedenkopf (D)
vieren 50-jarig bestaan jumelage
Op zaterdag 7 mei vieren Oostduinkerke en Biedenkopf(D) het 50-jarig bestaan van hun verbroedering.
Ze doen dat niet met zijn tweetjes, maar in aanwezigheid van ook heel wat vrienden uit de drie andere
gemeenten die met Oostduinkerke en Biedenkopf een partnerschap hebben, nl. La Charité sur Loire
(F), Neustadt an der Orla (D) en Wépion sur Meuse (B). Het is de jaarlijkse ontmoeting, bekend als het
Vijfstedentreffen.
Op 19 juni 1966 tekenden de toenmalige burgemeesters Honoré Loones van Oostduinkerke en Kurt Schwerdt
van Biedenkopf de oorkonde met volgende boodschap: “Biedenkop an der Lahn en Oostduinkerke aan
Zee bezield door één en dezelfde wil om een voorbeeld te geven van wederzijds begrip en vriendschap
onder steden en volkeren, beloven
hiermede plechtig steeds met
elkaar eng kontakt te bewaren,
de onderlinge betrekkingen van
gemeentelijke, ekonomische,
kulturele en toeristische aard te
verdiepen, en door wederzijdse
achting en sympathie de Vereniging
van Europa te bevorderen.
Oostduinkerke, 19 juni 1966.”

Op dit beeld uit 1966 in het midden
burgemeester Honoré Loones van
Oostduinkerke, links naast hem zijn
collega Kurt Schwerdt van Biedenkopf,
rechts eerste schepen Marcel Cloet.
Bemerk de kunsthand van Kurt Schwerdt
wegens verwonding opgelopen tijdens
WO II.

Vele jaren zijn sindsdien voorbijgegaan. De pioniers
van de jumelage zijn er niet meer maar hun streven
wordt nog steeds gestalte gegeven door de jaarlijkse
ontmoetingen en de talrijke activiteiten die in ritmische
herhaling zowel hier als daar op het getouw gezet
worden. Volumineus en boeiend zou zonder twijfel het
album zijn van vijftig jaar jumelage OostduinkerkeBiedenkopf indien een vorser zich daarover zou buigen…
Feestprogramma zaterdag 7 mei
- 11.30 u., gemeentehuis, Kokpit, academische zitting 50
jaar Biedenkopf-Oostduinkerke
- 13-17 u., binnenplein NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum,
degustatiemarkt met specialiteiten uit de deelnemende
gemeenten en van lokale verenigingen
- 14 u., spel zonder grenzen
- namiddag, optreden van de folkloredansgroep OudIJslandvaarders en de kinderdansgroep Juttertjes
- 21 u., c.c. CasinoKoksijde, gezellig samenzijn en
dansavond met Jan Parent en zangeressen Annelies en
Zippora, gratis toegang, iedereen welkom
Org.: jumelagecomité Oostduinkerke i.s.m. de VVV
Koksijde en het gemeentebestuur

Mondiaal applaus voor het project Torreele/Sint-André

Watermaatschappij IWVA oogst
veel lof in Amerikaans tijdschrift
In het laatste nummer van World Water: Water reuse and desalination, een uitgave van de Amerikaanse
WateReuse Association, werd de IWVA andermaal geciteerd als voorbeeld van waterhergebruik. Samen
met een project in Engeland is het project Torreele/Sint-André in Koksijde tot op vandaag nog steeds de
enige plaats in Europa waar via hergebruik van afvalwater terug drinkwater wordt geproduceerd.
Het project maakt ook deel uit van de Global Connections Map
die in november 2015 gelanceerd werd. Deze website (http://
www.water360.com.au/) zet wereldwijd projecten in de kijker
waar waterhergebruik centraal staat. Het project werd ontwikkeld
door het Australische Water Recycling Centre of Excellence.
Opnames over vier thema’s
IWVA staat voor Intercommunale Waterleidingsmaatschappij
Veurne-Ambacht. De IWVA produceert drinkwater en levert dat aan
zes gemeenten: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide
en Alveringem. Begin 2014 werden bij de IWVA en in de streek
verschillende opnames gemaakt. Daarbij kwamen niet alleen de
mensen van de IWVA zelf aan bod, maar ook gebruikers, vennoten
en medewerkers van de Vlaamse administratie. Zo krijgen
geïnteresseerden een breed beeld van het project. De video’s
zijn opgebouwd rond 4 thema’s: het verhaal zelf, de veiligheid
van het water, de mening van gebruikers en de principes van
de gebruikte technieken (ultrafiltratie, omgekeerde osmose en
infiltratie). Een aanrader voor wie interesse heeft in wat de IWVA
heeft gerealiseerd.
Hergebruik en infiltratie
Dankzij de combinatie van hergebruik, waarbij in het WPC
Torreele het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
verder gezuiverd wordt met membranen (dezelfde technieken
die worden gebruikt om bijvoorbeeld zeewater te ontzouten)
en infiltratie in de duinen van Sint-André, is een duurzame
waterwinning gerealiseerd. Dit komt niet alleen de kwaliteit
van het geproduceerde water ten goede maar ook de
natuurwaarden van het gebied. De orchideeën (Bijenorchis,
Gevlekte, Brede en Vleeskleurige orchis) die er sinds enkele
jaren bloeien zijn daar een mooi bewijs van.
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Werken aan hervergunning
Eind 2014 is de IWVA nog gestart met een nieuwe infiltratietechniek, waarbij het water ook deels
via ondergrondse kratten wordt geïnfiltreerd. Momenteel werkt de IWVA aan de hervergunning van de
waterwinning van Sint-André en het WPC Torreele. Daarbij zullen in twee stukken duinen, die momenteel als
minder waardevol worden aanzien vanuit
het aspect natuur, via infiltratie waardevolle
habitats worden gecreëerd. Daarvoor wordt
samengewerkt met het Agentschap Natuur
en Bos (ANB).
Er werden ook al subsidies toegekend voor
deze realisatie. Daarmee beoogt de IWVA de
toekomst van de waterwinning in de streek
en het natuurbeheer in de duinen voor
langere termijn te verzekeren. Van de zomer
zal in het bezoekerscentrum Doornpanne
alle informatie over deze hervergunning te
zien zijn.

Geen verkeersdoden in 2015
in de Politiezone Westkust
De Politiezone Westkust kan goeie cijfers voorleggen wat betreft het aantal verkeersongevallen in de
voorbije jaren. In 2009 werden 1.031 ongevallen genoteerd in de zonegemeenten De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort. In 2015 was dat 678 of -34,2%. Vorig jaar viel geen enkel dodelijk verkeersslachtoffer te
betreuren, in 2014 waren dat er nog 3.
A. De andere cijfers van 2009 en 2015 in verband met verkeersongevallen zijn analoog positief.
2009 lichtgewonden 250		
zwaargewonden 30		
doden 2
2015 lichtgewonden 184 (-26,4%) zwaargewonden 21 (-30%) doden 0 (-100%)
B. Een vergelijking tussen 2014 en 2015 toont ook een zeer opvallende tendens.
						2014		
2015		
Verschil
Ongevallen met stoffelijke schade		650		522		-19,7%
Ongevallen met lichamelijk letsel		175		156		-10,8%
Ongevallen met doden			3		0		-100%
Lichtgewonden				205		184		-10,2%
Zwaargewonden				28		21		-25%
Deze goeie resultaten zijn te danken aan het systematisch in
kaart brengen van “zwarte zones”, anders gezegd plaatsen
waar veel ongevallen gebeuren. Om aan die toestand te
remediëren werd op veel plaatsen een wijziging van de
verkeerscirculatie doorgevoerd. Waar dat niet mogelijk bleek,
gebeuren systematisch gerichte politiecontroles. Ook de
komst van de mobiele flitser en de vaste flitspalen hebben
met het minder aantal dodelijke ongevallen te maken.
Alcoholcontroles
Hetzelfde geldt voor de gerichte alcoholcontroles. Uit de
afgelopen campagne “Een beetje BOB bestaat niet” is
immers gebleken dat aan de Westkust 2% minder dronken
bestuurders werden aangetroffen dan in de rest van het
land. Nationaal bedroeg het aantal 5% tegenover 3,2% aan de Westkust.
Nog meer goed nieuws blijkt uit de cijfers van de alcoholcontroles in de zone over het hele jaar. In 2013
blies 10,80% van alle gecontroleerde bestuurders positief, in 2014 was dat nog 7% en in 2015 nog 6,4%.
Hier kennen we dus een daling met 4,4% in 3 jaar tijd.

Fietscontroles hebben gunstig effect
Ook in 2015-2016 nam de politiezone Westkust weer deel aan de campagne Veilig fietsen, begint met een
veilige fiets. Met deze campagne wil de PZ Westkust de jeugd sensibiliseren voor een goeie fietsverlichting
en een correct uitgeruste fiets.
De preventieve of sensibiliserende fase waarbij de wijkdiensten en de gemeenschapswachten de fietsen op
school controleren aan de hand van fietscontrolekaarten liep van 1 oktober
tot en met 15 november 2015. Van de 473 gecontroleerde fietsen bleek 17%
niet in orde met de verlichting, een daling met 6% ten opzichte van vorig jaar
(toen was 23 % niet in orde).
De repressieve of handhavingsfase met politiecontroles op de openbare
weg liep van 16 november tot en met 29 februari. Toen werden 2.041 fietsen
gecontroleerd, 2,3% was niet in orde met de verlichting t.o.v. 3,2% het jaar
voorheen. Of een daling met 0,9% ten overstaan van de repressieve fase van
de vorige campagne.
Sensibilisatie werkt dus duidelijk want 97,70% bleek in orde met de verlichting
tijdens de repressieve fase t.o.v. 83 % in de preventieve fase. Een stijging dus
met 15 % van het aantal fietsen die in orde waren.

PZ Westkust verwelkomt
nieuwe rekruut: Leko…
Sinds kort is de politie Westkust een nieuwe rekruut rijker die
luistert naar de naam Leko. De neofiet is een pientere Mechelse
herdershond van drie jaar oud. Hij wordt begeleid door
inspecteur en hondengeleider Jan Nevens. Toen Leko nog maar
zeven weken was kwam hij bij Jan inwonen. Sindsdien zijn de
twee onafscheidelijk.
Al sedert zijn pup-tijd traint Leko twee keer per week onder
leiding van Jan. Dankzij deze intensieve coaching werd Leko een
volwaardige speurneus. Nog altijd is Jan dagelijks in de weer met
Leko zodat hij blijvend kan oefenen. Om de zes maanden gaat
het duo ook samen op bijscholing.
Grenzen verleggen
In het korps is iedereen zeer blij met de komst van een
hondengeleider en politiehond.
De opleiding is immers niet voor iedereen weggelegd. Alles staat
Inspecteur-hondengeleider Jan Nevens
of valt met een ingangstest waarbij de moed van de hond getest
en speurhond Leko.
wordt. Leko slaagde met glans. Daarna konden Jan en Leko aan
de praktijkopleiding in Brussel beginnen. Gedurende vijftien weken doorkruisten ze niet enkel Brussel maar
ook de rest van België om hun grenzen tijdens de opleiding telkens wat verder te leggen. Namen, Oostende,
Roeselare en de Ardennen (incl. een tweedaagse met nachtoefening) zijn maar enkele plaatsen waar druk
geoefend werd.
Meerwaarde
De sterke punten van Leko zijn stressbestendigheid en gehoorzaamheid, twee kwaliteiten die een absolute
must zijn. Leko is niet gevaarlijk, maar is wel getraind om te bijten in bedreigende omstandigheden. Daarom
mag hij niet geaaid worden zonder toestemming.
Leko en Jan zijn een absolute meerwaarde voor het korps. Het duo wordt o.a. ingezet bij fuiven en
evenementen, maar zal ook bijstand verlenen aan de interventieploegen op het terrein als dat nodig blijkt
zoals bij moeilijkheden in drankgelegenheden, inbraakalarmen en bij de controle van vakantietoezicht.
Leko is ook in staat om voorwerpen en gevluchte personen op te sporen en kan bijstand leveren bij het
controleren en fouilleren van personen.

Tuinhuis, carport…?
Bezint eer je begint!
Voor het plaatsen van constructies zoals een tuinhuis,
garage,… heeft de Vlaamse overheid enkele jaren geleden
de vergunningsplicht geschrapt. Deze vrijstelling geldt alleen
als de randvoorwaarden gerespecteerd worden.
- De constructie mag niet in de voortuin geplaatst worden
(meer bepaald de strook tussen het openbaar domein en
de voorgevel).
- Ze mag niet in strijd zijn met de geldende voorschriften.
- Hou rekening met afstandsregels, oppervlakte- en hoogtebeperking.
De dienst Stedenbouw merkt op dat heel wat inwoners van de vrijstelling op de hoogte zijn maar de
randvoorwaarden niet kennen. Het gevolg is dat in heel wat voortuinen allerlei constructies verschijnen.
Deze zullen niet vergund worden. In Koksijde geldt sinds de jaren ‘30 een bouwvrije strook van minimum 5 m.
Met de opkomst van carports, veranda’s, … kunnen er in specifieke gevallen afwijkingen verleend worden,
maar niet in de eerste 5 m vanaf de rooilijn!
Het toch plaatsen van dergelijke foute constructies in de voortuin brengt een aantal onaangename
gevolgen met zich mee: aangetekende brief, proces-verbaal,…. De dienst Stedenbouw raadt u dus aan om
eerst grondig te informeren voor u begint te bouwen.
Info stedenbouw@koksijde.be, 058 53 34 38.

Openbare werken: stand van zaken
Fietspaden Albert I-laanKinderlaan
Dit project situeert zich langs de Albert I-laan
(N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de
Kinderlaan (N34z). In januari startte de Tijdelijke
Vereniging De Brabandere–Vanlerberghe met de
uitvoering. Duur 200 werkdagen.
Van de Astridlaan tot de Cottagelaan komen
er aanliggende fietspaden, voetpaden en
parkeerstroken. In het buitengebied, van de
Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe
vrijliggende fietspaden, afgeschermd door een
groenzone. Op de Groenendijk komen er waar
mogelijk voetpaden en parkeerstroken. Daarnaast
omvat het project ook veilige bushaltes.
Ondergronds komt er over het geheel een nieuw
regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder
het fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende
bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de
asfalttoplaag en aanplanten streekeigen groen.
Eerste fase van januari tot eind juni 2016
• Noordkant van de Dewittelaan op Groenendijk
vorderend naar de Astridlaan in Oostduinkerke-Bad.
• Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar
Oostduinkerke-Bad wordt omgeleid via de
Kinderlaan, Nieuwpoortsteenweg, OostduinkerkeDorp, Leopold II-laan.
• Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar
Nieuwpoort-Bad zal altijd mogelijk zijn op de
zuidkant van de Albert I-laan.
Tweede fase van september tot eind juni 2017
• Uitvoering in de zuidkant.
• Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar
Oostduinkerke-Bad zal altijd mogelijk zijn op de
noordkant van de Albert I-laan.
• Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar
Nieuwpoort-Bad wordt omgeleid via de Leopold
II-laan, Oostduinkerke-Dorp, Nieuwpoortsteenweg,
Kinderlaan.

Heraanleg Zeelaan
Zoals vooropgesteld in de planning werd bij de
aanvang van de paasvakantie de vernieuwde
Zeelaan voor het verkeer opengesteld. Het streefdoel
is een straat met natuurlijk kwaliteitsvol materiaal
(blauwsteen) met brede voetpaden zonder
niveauverschil en met beperkt straatmeubilair. In de
huidige stand van zaken is dit al duidelijk te zien.
Verdere planning:
Half april werd gestart met het verder afwerken van
de Lalouxlaan en de resterende vakken blauwsteen
van de Zeelaan en zijstraten.
Vanaf mei wordt er gewerkt ter hoogte van de
rotonde met een omleiding tot 27 mei. Deze
omleiding omvat het weren van zwaar verkeer in
de Lejeunelaan ter hoogte van de Koninklijke Baan.
Voor het lichtere verkeer komt er een mini-omleiding
via de Hertstraat, Zonderzorgstraat, Lalouxlaan,
Bosquetiastraat om zo terug de Bliecklaaan te
bereiken.
Zoveel als mogelijk en zeker als er niet wordt gewerkt
is deze omleiding niet van toepassing, zeker ook
tijdens weekends en op feestdagen.
Planning vanaf eerste week mei: aanleggen van
de greppels en de borduren aan de rotonde (kant
Lejeunelaan), tweede week (kant Bliecklaan). In
de derde week van mei volgt het ophogen van de
deksels, het affrezen van het asfalt (deel van de
rotonde en de Lalouxlaan) en ten slotte wordt dan
de nieuwe asfaltlaag gegoten en de wegmarkering
uitgevoerd.
De plechtige opening is voorzien voor 4 juni.
Voortaan geldt in de Zeelaan eenrichtingsverkeer, van
de Poort tot de Koninklijke Baan. Aan de kant van de
pare huisnummers komen over de volledige lengte
parkeerplaatsen en zones voor laden en lossen.

Ongeveer halverwege tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort is o.m. ook al een extra veilige duinoversteek
gerealiseerd voor de wandelaars die er de Albert I-laan dwarsen.

Wallecanlaan

Voor alle projecten

Na het vellen van de bomen en de aanleg van de
nieuwe nutsleidingen zal de door de gemeente
aangestelde aannemer starten met het vervolg van
de werken. Er wordt begonnen met de aanleg van
een infiltratieriool en van tussenslikbakken. Nadien
gaat men over tot het gieten van de kantstroken/
greppel. Dan volgt het affrezen van het bestaande
wegdek en de aanleg van twee nieuwe asfaltlagen.
Tussendoor zal men de opritten aanpassen/
vernieuwen (volgens noodzaak).

Planning via nieuwsbrief - Ga op de gemeentelijke
webstek naar de rubriek Mijn Koksijde. Daar kunt u
zich inschrijven op de nieuwsbrief “Werken Albert
I-laan” en/of “Werken Zeelaan”. U ontvangt dan een
mail met actuele info. Bent u al geabonneerd op de
nieuwsbrieven? Meldt u aan en vink de gewenste
nieuwsbrief aan.

Vormingsaanbod Duinenhuis
Lentewandeling Schipgatduinen - Zondag 8
mei om 14 u. aan Elisabethplein. Natuurgids en
herboriste Marjan Janssens leert de deelnemers
het lente-aanbod met alle zintuigen verkennen.
Gratis.
Vlierbloesemwandeling - Maandag 16 mei om
14 u., infobord aan de Hoge Blekker. Verneem meer
over de geneeskrachtige waarde en culinaire
toepassingen van de vlierstruik. De wandeling
is gratis. De workshop met bereiding van enkele
recepten sluit hier bij aan (zie hieronder). Leiding
natuurgids en herboriste Marjan Janssens.
Workshop vlierbloesem - Dinsdag 17 mei van
19 tot 21.30 u. Allerlei weetjes verzamelen over
het gebruik en de toepassing van de witte
vlierschermen en kennis in de praktijk omzetten
in de keuken van het Duinenhuis, met herboriste
en natuurgids
Marjan Janssens.
Deelname 7,50
euro. Inschrijven
duinenhuis@
koksijde.be,
058 52 48 17,
0499 69 17 15.
Cursus Libellen
en Cie – Theorie
op donderdag
19 en 26 mei om
19.30 u., excursie
op zaterdag 4 juni
van 14 tot 17 u.
Libellen zijn dé
luchtacrobaten
onder de insecten.
In deze cursus leer
je de families en
de voornaamste
soorten
herkennen.
Lesgever is Joeri
Cortens, educatief
medewerker
Natuurpunt CVN,
bekend van

o.m. Wild van dieren (VTM). Deelname 20 euro,
inschrijven duinenhuis@koksijde.be,
058 52 48 17, 0499 69 17 15.
1000-soorten dag
Zaterdag 21 mei.
Tientallen soorten
planten en dieren zijn
zo sterk aangepast
aan de bodem en het
typische klimaat van
onze kustduinen dat ze
elders in Vlaanderen
niet of nauwelijks
kunnen gedijen. Een
schare geëngageerde
experten neemt de
belangstellenden
op sleeptouw. Van
nachtvlinder tot strandvondst. Streefdoel: 1.000
soorten. Basiskennis aanbevolen. Gratis deelname,
info op www.duinenhuis.koksijde.be en
www.natuurpuntwestkust.be.
Dauwtrip met Fair Trade ontbijt - Zaterdag 21
mei om 5.30 u. Start aan het Duinenhuis. Vroege
vogels kunnen tijdens deze wandeling luisteren
naar andere vroege vogels en genieten van de
zonsopgang in de Schipgatduinen. Met natuurgids
René Billiau wandeling door de duinen en
kennismaking met de prachtige fauna en flora.
Nadien stevig Fair Trade ontbijt in het Duinenhuis.
Deelname 5 euro (max. 25 deelnemers), inschrijven
via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17,
0499 69 17 15.
Wetenschap en film - Vrijdag 3 juni, 19.30 u. De
filmindustrie pakt de laatste jaren uit met prachtige
ruimtespektakels, zoals Gravity, Interstellar, The
Martian. Elk van die films beweert wetenschappelijk
onderbouwd te zijn. Is dit zo? In deze lezing licht
Katrien Vanderheyden een tipje van de sluier.
Toegang 5 euro (incl. drankje), 4 euro leden De
Sterrenjutters Koksijde, inwoners, gidsen Duinenhuis
en studenten. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.
be, 058 52 48 17, 0499 69 17 15.
Tip - Bezoek de sterrenkijker van het Duinenhuis op
donderdag 12 mei van 21.30 tot 23.30 u.

Nieuw Algemeen Politiereglement (4)

Afval aanbieden op het containerpark
Het nieuw algemeen politiereglement (APR) van onze gemeente werd vorig jaar vastgesteld door de
gemeenteraad. Tij-dingen staat uitvoerig stil bij de belangrijkste bepalingen. Deze bijdrage handelt over
het containerpark.
* Het containerpark is enkel toegankelijk
voor inwoners en tweedeverblijvers.
Vergeet dus nooit je identiteitskaart (of
tweedeverblijfspas). Zo kun je je meteen
identificeren wanneer de parkwachters dit
vragen.
* Het containerpark is dé draaischijf van
de materialenkringloop. Het afval dat
je er selectief aanbiedt wordt verwerkt
en (opnieuw) gebruikt als waardevolle
grondstof, of op een milieuverantwoorde
manier verwijderd. Er worden meer dan 35
verschillende fracties selectief ingezameld.
Hout, groenafval, elektro en steenpuin
zijn alom gekend. Maar ook tl-lampen,
frituurolie en kwikthermometers kan je er
aanbieden. Bereid je bezoek dus goed voor
en sorteer je afval al thuis. Zo verloopt je bezoek vlot.
* Huishoudelijk restafval mag – o.a. om hygiënische redenen - nooit ingezameld worden op een
containerpark. Dat huishoudelijk restafval hoort in de reglementaire groene huisvuilzak en kan je voor
eigen gevel aanbieden voor de wekelijkse inzameling aan huis. Enkel het grofvuil dat te groot is voor de
huisvuilzak kan je deponeren in de perscontainer op het containerpark. Zorg er wel voor dat je materiaal
niet langer dan 1 m is.
* PMD en papier & karton kan je op dezelfde manier aanbieden als bij de inzameling aan huis,
d.w.z. PMD in de blauwe PMD-zak en karton netjes samen geplooid.
* Bedrijfsafval is in principe verboden, tenzij het gaat om bepaalde verpakkingsmaterialen (mits
abonnement).
* Het deponeren van afval in een verkeerde container wordt aanzien als sluikstorten.
* De parkwachters adviseren je graag in geval van vragen maar kunnen ook overtredingen vaststellen.

Doe mee: verlos de zee
Guido Swennen en Bea Leysen zamelden dit voorjaar hun duizendste (!) zak vol zwerfvuil op het strand in.
Daar is de dienst Milieu&DO niet weinig trots op! Intussen kan de dienst Mil & DO rekenen op een groeiende
groep vrijwilligers die op zeer regelmatige basis zwerfvuil van het strand ruimen. Doe ook mee! Hou zelf een
stukje van Koksijde zwerfvuilvrij. Dat
kan heel eenvoudig: raap gewoon
tijdens elke strandwandeling een paar
stukken zwerfvuil op en deponeer
ze in de daartoe bestemde boxen
op het strand. Wil je een duurzaam
engagement aangaan? Ga dan even
naar de dienst M&DO voor overleg
over ondersteuning. Op de foto de
zwerfvuilvrijwilligers Edmond Bauwens,
Guido Kenis, Guido Swennen en Bea
Leysen samen met Dorine De Coster
en Jan Vandromme (dienst M&DO)
en schepen Albert Serpieters van
Leefmilieu bij een inzamelbox op het
strand. Vrijwilligster Lena Timmermans
kon er niet bij zijn.

Verenigingen nemen deel
aan grote zwerfvuilactie
Eenentwintig ton! Dat is het trieste gewicht aan zwerfvuil dat op zaterdag 19 maart werd ingezameld tijdens
de grote zwerfvuilopruimactie van de IVVO in de Westhoek en aan de Westkust. Ook in Koksijde staken de
verenigingen massaal de handen uit de mouwen.
Schepen van Leefmilieu Albert Serpieters: “Deze
keer waren we met meer vrijwilligers. Véél meer. In
totaal gingen maar liefst 650 vrijwilligers uit zestien
verenigingen op onze uitnodiging in om samen
Koksijde zwerfvuilvrij te maken. Dat is een sterk signaal
dat het achterlaten van zwerfvuil niet gewaardeerd
wordt. Het enthousiasme van de deelnemers was
bovendien hartverwarmend en werkte aanstekelijk. En
dat wordt wel zeer gewaardeerd!”
Bizar: hogedrukreiniger
“Toch zou zo’n waardevolle actie eigenlijk overbodig
moeten zijn”, vervolgt de schepen. “Het resultaat
van de actie bevestigt jammer genoeg dat het
zwerfvuilprobleem anno 2016 nog niet opgelost is.
Onze teller staat op 1.986 kg zwerfvuil voor de acties
op zaterdag. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid
van 2015, terwijl we met meer vrijwilligers op pad
trokken. Toch moeten we vaststellen dat we nog
steeds geconfronteerd worden met een groeiend
aantal drankblikjes die respectloos weggegooid
worden. Het meest bizarre stuk dat in de natuur
gevonden werd, was een hogedrukreiniger, incl. alle
accessoires en bovenal: niet defect. Wellicht ging het
om een oud model?”
Deelnemende verenigingen
Hondenclub de Westhoek, garnaalkruiersverenigingen
de Gernoarskruwers, de Spanjaardbank, en de
Slepers, Vriendenkring Brandweer Koksijde, KSD Radioamateurs Koksijde, Strandwerkgroep België, Think Pink,

Burgemeester, schepen en initiatiefnemers
van de dienst M&DO bezoeken de pop
up-stand met strandafval in het atrium van
het gemeentehuis.

Natuurpunt Westkust, Petanqueclub Koksijde, Tandem
vzw, Curieus Koksijde, SHOTOKAN Karateclub JKA
Koksijde, de surfclubs tijdens de Eneco Clean Beach
Cup en Nordic Walking Club ondersteund door Coxy
Cycling.
Pop-up stand strandafval
Met een fractie van het zwerfvuil dat dit voorjaar op
het strand werd ingezameld, werd in het gemeentehuis een pop-up stand gemaakt: een winkel van
verloren strandschopjes en speelgoedsoldaatjes tot
weggesmeten bierblikken, plastic flessen en andere
snoepverpakkingen. De boodschap is duidelijk: koop
(veel) minder plastic afval én gooi het toch niet weg.

De vertegenwoordigers van alle deelnemende verenigingen, Dorine
De Coster en Jan Vandromme van de dienst Milieu & Duurzame
Ontwikkeling en schepen van Leefmilieu Albert Serpieters.

Week van de Opvoeding
met Gezinsmarkt op
21 mei
De jaarlijkse Week van de Opvoeding vindt plaats van 16
tot 23 mei. Deze keer is het thema opvoeden, af en toe
eens diep ademhalen! Opvoeden is belangrijk en ook
niet altijd even gemakkelijk. Daarover is er op zaterdag
21 mei een Gezinsmarkt van 13.30 tot 17.30 u. in de
Buitenschoolse Kinderopvang de Speelplekke, Dorpsstraat
19 in Oostduinkerke.
Op deze Gezinsmarkt kunnen ouders samen met hun kinderen op een leuke, interactieve manier
kennismaken met organisaties die in en rond Koksijde met opvoeding bezig zijn. Je kan er proeven van
een aantal leerrijke en ontspannende activiteiten of gewoon even relaxen op het terras. De Week van de
Opvoeding is er immers ook om af en toe eens te “zijn” in plaats van te “doen”.
Voor de kinderen zelf is er alvast een springkasteel, clown, schminkstand, workshop film maken, percussie op
metselaarskuipen en nog meer.
(Groot)ouders vinden er heel wat informatie over opvoeden aan standen i.s.m. de gemeentelijke
kinderopvang, de jeugddienst, de bibliotheek, het Sociaal Huis, Kind en Gezin, de Gezinsbond, vzw
Golfbreker, ECK de Wieg, VOC de Rozenkrans, speelotheek de Speelkriebel, CKG Kapoentje, enz.
Uiteraard kan je er ook een hapje en een drankje nuttigen. Gratis toegang en een goodiebag met leuke
gadgets voor elk aanwezig kind!

Beste buur, zullen we even kennismaken?
Op vrijdag 27 mei is het Dag van de Buren: dé gelegenheid om te ontdekken wie je buren zijn! Steeds
meer mensen wonen in een omgeving waarin ze weinig mensen kennen, hoewel ze er behoefte aan
hebben. Hoe leuk zou het niet zijn om mensen te leren kennen die vlak bij jou wonen?
Een babbeltje, een glimlach, dat doet deugd en
geeft een aangenaam gevoel van samenhorigheid. met de steun van
Spreek op vrijdag 27 mei je buren aan! Zullen we
even kennismaken? Je buren zullen niet vreemd
opkijken, maar met dezelfde bedoeling op straat
komen. Het is een kleine stap die kan bijdragen tot meer solidariteit. Zo doen
we samen iets aan eenzaamheid en onverschilligheid. Want een goede buur
is beter dan een verre vriend.
Ontmoetingsdagen
Zou je graag nog meer mensen uit je buurt leren kennen? Kom dan naar een
ontmoetingsnamiddag van Samen Zorgen, het project van het Sociaal Huis
dat senioren dichter bij elkaar brengt. Elke 2de en 4de donderdag van de maand ben je welkom in De Brug
(Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34) om gezellig koffie te drinken, te praten, spelletjes te spelen, te breien…,
kortom om nieuwe mensen te leren kennen.
Heb je ideeën voor activiteiten die de sociale contacten in je buurt kunnen versterken, deel ze mee aan de
projectcoördinator van Samen Zorgen: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.
Samen Zorgen is een project met steun van de provincie.

Zomerquiz voor De Steiger
Op vrijdag 20 mei om 19.30 u. organiseert het Permanent Open Internaat De Steiger (MPI, Pylyserlaan) in
‘t Oud Schooltje (Kerkstraat, Koksijde-Dorp) voor de derde maal een zomerquiz, Inschrijven kan per ploeg
van 4 en kost 12 euro per team. Mail uw ploegnaam naar zomerquiz@gmail.com, stort het bedrag op
rekeningnummer BE17 0012 4587 9821 (Steunfonds De Steiger) en maak kans op mooie prijzen.

3de Levensloop Koksijde
Op zaterdag 28 en zondag 29 mei vindt op de nieuwe locatie van het sportpark Koksijde-Dorp de 3de
Levensloop Koksijde plaats. Levensloop is een loop- en wandelmarathon van zaterdag 15 u. tot zondag 15 u.
met als doel het verzamelen van fondsen in de strijd tegen kanker. Het is een massamanifestatie met teams,
verenigingen, organisaties, vrijwilligers enz. die allen hun beestje beentje voor het goede doel voorzetten.
In deze bijdrage een stand van zaken,
opgemaakt 8 april. Toen waren al 20 teams
ingeschreven. Allerlei acties waren al voorbij,
sommige speelden zich af na 8 april, nog
andere volgen in mei.
- De teams Pieko Bello (rijsttaartjesverkoop
en stand op Koksijde Kids), de Steiger
(pronostiek Play off I) en Toneelkring de
Totetrekkers (ijsjesverkoop) zorgden voor
een boost op hun teller.
- Op 18 april was er weer kelnerrun in de
Hotelschool Ter Duinen.
- De Blekkertrotters organiseerden op 24
april in de cafetaria van het zwembad
een kippenbillenkaarting, o.m. ook als
eerbetoon aan Noël Vinquier, medewerker
van het eerste uur en vechter die de strijd
verloor.
- Op zaterdag 30 april pakken de Truwantjes
in de cafetaria van het zwembad uit met
een ribbetjesfestijn.
- Doorlopende actie bij beweging.net en
partners. De dames naaien en verkopen
Het enthousiaste organisatiecomité van Levensloop Koksijde 2016.
lijnzaadkussentjes. Info bij Lena Devacht.
- Het team Standaard Boekhandel
Nieuwpoort verkoopt doorlopend
snoepzakjes. Teamlid Iban zamelt “rostjes” in, omdat
Voor de vechters
elke cent telt! Daarvoor staat in de winkel een
Naast fondsenwerving is Levensloop ook en vooral
spaarpot.
een evenement voor de vechters. Wie ooit de
- Op 8 en 9 april waren er workshops in de
diagnose kanker kreeg, is een vechter, en dus VIP
kantoren van het dienstenchequebedrijf Easy Life
op Levensloop. Voor de vechters is er een uitgebreid
(Oostduinkerke). Er werd gedemonstreerd hoe
programma: van een workshop gezonde voeding,
sleutelhangers, koelkastmagneetjes en geldbeugels
over pedicure, voetmassage en reiki (Japanse
te maken om die te verkopen vóór en tijdens het
relaxatie) tot een voordracht over etiquette, en nog
Levensloopweekend.
veel meer. Ben je vechter? Surf naar www.levensloop.
- De Bende van d’Ostendsche Chris verkoopt
be, schrijf je in en ontdek wat Levensloop Koksijde je
ontbijtmanden voor moederdag 8 mei.
te bieden heeft.
- Op 24 april organiseerde team Head Up! een
spinningmarathon in The Wave. Om in de sfeer van
Levensloop heeft je nodig
mens sana in corpore sano te blijven, staan ook
Wil je samen met je vrienden, buren of collega’s een
tijdens Levensloop spinningfietsen ter beschikking.
team vormen? Schrijf je dan snel in en vecht mee
Head up! verzorgt naast het traditionele ontbijt ook
tegen kanker. Ook helpende handen zijn nog steeds
een gezond ontbijt (met tombola).
welkom. Meld je als vrijwilliger.
- Restaurant Scheewege (Pervijze-Oostkerke) steunt
Vragen? Contacteer Christel Vervenne via
Levensloop via het team Head Up! door de verkoop
levensloopkoksijde@hotmail.com of 0476 24 82 13.
van steunkaarten met kans op een waardebon.
Info: www.levensloop.be.
- Het comité van Levensloop zelf is op zaterdag
7 mei aanwezig op het binnenplein van
Nieuwe locatie
het visserijmuseum ter gelegenheid van het
Sportpark Koksijde-Dorp, drie ingangen: via
vijfstedentreffen.
Zeelaan t.h.v. de tennispleinen / Houtsaegerlaan
- Buencamino-Caline plant op 28 en 29 mei Smoveyt.h.v. Hotelschool Ter Duinen / Pylyserlaan t.h.v. het
sessies. De smoveyringen zorgen bij het bewegen
zwembad).
voor trilling, waardoor de spieren meer geactiveerd
worden. Sporten of wandelen wordt zo intensiever.
- Op Levensloop zelf zal het team JCI 24 uur kickeren
(tafelvoetbal): ook dat is bewegen.

VZW Metgezel zoekt vrijwilligers voor
vrijetijdsbesteding kwetsbare mensen
Recent zag de vzw Metgezel het levenslicht, een jonge organisatie waarin reizen en vrijetijdsactiviteiten
worden aangeboden voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Doelgroep zijn
dus maatschappelijk kwetsbare personen in de regio Westkust die toe zijn aan herbronning, vakanties,
daguitstappen, cursussen op maat.
Metgezel is op zoek naar vrijwilligers om de ploeg te versterken. De grootste troef is het werken met kleine
groepjes. Eén-op één begeleiding, tot maximum drie deelnemers.
De activiteiten betreffen workshops, of aanbod dat een hele
dag vult tot meerdaagse engagementen zoals een verblijf in
vakantiehuizen in de Westhoek of aan de Westkust, ook zelfs het
verkennen van ruimere horizonten (Parijs, Ardennen).
Allerlei extra talenten zijn welkom: koken, creatief zijn, gidsen, vissen,
muziek, enz. Uiteraard heb je het hart op de juiste plaats en wil je
boeiende ontmoetingen met mensen. VZW Metgezel biedt je een
vrijwilligersverzekering en -vergoeding en vooral onvergetelijke
ervaringen.
Info: www.vzwmetgezel.be, info@vzwmetgezel.be, 0472 26 07 95.

Infonamiddag: diabetes type 2
Op dinsdag 17 mei organiseert de seniorenadviesraad om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde een medische
infonamiddag over diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes). Niet voor niets zegt men dat diabetes (suikerziekte)
de ziekte van de moderne tijd is. Meer dan 1 op 10 van de senioren is diabeet. De cijfers tonen aan dat dit
alleen maar zal stijgen. Hoog tijd dus voor actie…
Ouderdomsdiabetes heeft deels te maken met onze levensstijl. Dit betekent
dat we zelf veel invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan van de ziekte en
op het verloop ervan. Dokter Vandurme (AZSAV) en LMN-zorgtrajectpromotor
Sofie Corteel geven uitleg over de symptomen van suikerziekte, de
behandeling, het bestaande zorgtraject en hoe de ziekte te voorkomen is.
De causerie is bedoeld voor een ruim publiek, senioren, mensen met diabetes,
familieleden…
Toegang 2 euro (drankje incl.), info/ inschrijven (aanbevolen) bij
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10

Tweedehands honden een
eersteklas kans geven…
Hondenclub De Westhoek en Dierenasiel Ganzeweide, buren op de
site van het oud munitiedepot, organiseren op vrijdag 3 juni om 19
u. in zaal ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20a, Koksijde-Dorp) een lezing
over het adopteren van een hond. Gratis toegang.
Via het dierenasiel krijgen elk jaar vele honden een nieuwe
thuis. Vaak komen de baasjes achteraf met hun viervoeter in de
hondenschool terecht. Het dierenasiel probeert voor elke hond die het ter adoptie aanbiedt, de juiste match
te vinden tussen hond en toekomstig baasje. Met de lezing hoopt het dierenasiel een antwoord te vinden
op de vele vragen over adoptiehonden.
Spreekster is Ine Soenen (38), geleider van eigen geadopteerde honden, ex-zwerfkatten, geadopteerde
ezels en paarden. Ze volgde diverse opleidingen bij het Martin Gaus Instituut in Lelystad, bij de Martin Gaus
Hondenschool en veterinaire homeopathie in Utrecht en Amersfoort. Ze zal een antwoord proberen te geven
op vragen zoals:
- wat zijn de meest voorkomende problemen die adoptanten ondervinden?
- kan ik anticiperen op mogelijke problemen bij het in huis halen van een volwassen hond?
- hoe kan ik tijdig problemen vaststellen?
Inschrijven via secretariaat@ganzeweide.be (met opgave van aantal deelnemers) of via 058 31 40 08.

Sportelen voor 50-plussers
Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!
Tai chi - Maandag (gevorderden) van 9 tot 10 u.
in de sporthal in Koksijde-Dorp
Zumba Gold - Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke (nog tot
14 juni)
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u. in de
sporthal Oostduinkerke (nog tot 15 juni)
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of van

10.30 tot 11.30 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
(nog tot 27 mei)
Badminton en tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot
15.45 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
(nog tot 27 mei)
Info bij de sportdienst: 058 53 20 01 of via
sportdienst@koksijde.be of www.sport.koksijde.be.

Kijk, ik fiets!
Kinderen vanaf het 2de kleuter, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, leren
in een namiddag fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor geeft oefeningen
en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. Bedoeling is om op het einde
van de sessie alle kinderen fietsend op twee wielen naar huis te zien keren met
hun fietsdiploma op zak.
Deze les vindt plaats op woensdag 8 juni van 13.30 tot 16.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elk
kind brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes en wordt de hele les door een familielid begeleid.
Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen is
nodig. Inschrijven bij de sportdienst via 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be.

Koksijdse Sporteldag voor 50+
De sportdienst organiseert voor het eerst een Sporteldag, een sportieve dag
die volledig in het teken staat van de 50-plusser. Deze activiteit vindt van 9 tot
16 u. plaats op donderdag 19 mei in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Je kunt kiezen uit een heel ruim sportaanbod: golf, fietsen, curling,
wandelvoetbal, tai chi, line dance, netbal, boogschieten, yoga, Zumba, Smovey,
wandelen, tafeltennis, petanque, Drums Alive, badminton, fitbal, gym, step en een fitheidstest. Voor elk wat
wils dus! Er zijn ook verschillende boeiende workshops: EHBO, een voedingsetiket leren lezen en begrijpen,
ergonomie, etc. Alles uiteraard onder begeleiding van professionele lesgevers. Beweging, maar zeker ook
plezier en gezelligheid staan de hele dag centraal!
Deelnemen kost 4 euro, met sportverzekering, koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen. Inschrijven kan op
de sportdienst of via sportdienst@koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt!
Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Ontbijt in zwembad
op moederdag

Weer U6-7-8 bij
KVV Oostduinkerke

Het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker viert
alle moeders op zondag 8 mei. Het zwembad
is dan uitzonderlijk open om 8 u. Geniet na het
ochtendzwemmen van een weelderig ontbijt
(10 euro p.p.) in
de cafetaria bij
Christel & Philip.
Reservatie
058 51 60 03.

Wegens de vele aanvragen van ouders voelt het
jeugdbestuur van KVV Oostduinkerke zich verplicht
(en vereerd) om weer U6, 7 en 8-spelertjes te laten
voetballen. De matchen en trainingen vinden
plaats in Oostduinkerke zelf. Er wordt gespeeld in
de gewestelijke reeksen met ervaren trainers.
Info en inschrijvingen bij jan.vandenbroucke@
scarlet.be.

Interscholen-voetbaltornooi van De Steiger
Op woensdag 1 juni vindt vanaf 14 u. op het domein van het Permanent Open
Internaat De Steiger (MPI, Pylyserlaan 132, Koksijde) de 8ste editie van het
Interscholen-voetbaltornooi plaats. De klemtoon wordt deze keer vooral gelegd op
de basisscholen van Koksijde en Oostduinkerke. Zowel jongens als meisjes (tot 13
jaar) kunnen via hun school een team (5 veldspelers en keeper) vormen. Voor elke
deelnemer is er een geschenkzakje en elke ploeg ontvangt een mooie trofee. Er is
ook een Fair-Playbeker. Op het domein voorts ook animatie, grime, diverse drank -en
eetstandjes, springkasteel.
Inschrijven (gratis) via frederique.louis@telenet.be.

Jeugdwerk: hoe praten over terreurdreiging?
De aanslagen in de luchthaven van Zaventem en de metro van Brussel ontsnappen niet aan de
aandacht van kinderen en jongeren. Krijg je ongeruste vragen in je jeugdwerking? Hieronder enkele tips
om daarmee om te gaan.
- Praat niet over moslimterroristen maar over terroristen van
IS.
- Leg uit: angst voor vluchtelingen is onterecht, want ze
lopen voor dezelfde terroristen uit hun land weg.
- Benadruk dat aanslagen niet gerechtvaardigd zijn.
Niemand heeft het niet om dit in naam van godsdienst
te doen.
- Geef moslimjongeren (eigenlijk alle jongeren) de
boodschap dat ze niets te maken hebben met die
misdaden en er zeker niet schuldig aan zijn.
- Kader angstaanjagende maatregelen positief: het land
Nebojsa Markovic / Shutterstock.com
wil ons beschermen.
- Benadruk positieve zaken: bijna iedereen keurt de
aanslagen af, iedereen wil helpen.
- Benadruk dat het gaat om een klein aantal terroristen.
- Vraag of het kind/de jongere nog vragen heeft. Maak duidelijk dat het altijd bij je terecht kan.
- Verwijs ook naar www.awel.be of het gratis nummer 102.
- Wil je ouders verwittigen over het gesprek? Vraag dan aan het kind of het dit oké vindt.
- Sluit af met een spel, zodat het niet blijft tobben.
Sluit positief af
- Schilder angsten niet af als aanstellerij.
- Minimaliseer niet (het is heel erg).
- Relativeer wel (de kans dat er een aanslag in jouw buurt gebeurt, is klein).
- Vraag naar wat het kind zelf weet, wat het er van denkt, hoe het zich voelt.
- Laat vragen van hem/of haar komen. Je hoeft het gesprek niet zelf aan te gaan.
- Probeer aan te voelen aan welke info het kind nood heeft.
- Leg in grote lijnen uit wat gebeurd is in hun taal.
- Sommige vragen kunnen choqueren, ga ze niet uit de weg.
- Probeer een volwassen gesprek te hebben over zijn/haar angsten.

Vacature
Het gemeentebestuur van Koksijde plant volgende selectieprocedure.

Aanwerving voor de functie van voltijds
contractueel coördinator Buitenschoolse Kinderopvang B1-B3
Info over deze selectieprocedure vanaf 2 mei op www.koksijde.be/vacatures. U kan de volledige
publicatie ook bekomen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41
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moet de halve beker vervolgens uitdrinken. Het
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rondes gespeeld worden via een poulesysteem
nemen
kwalificaties starten ten laatste om 21 u. Deel
rijven via
kost 5 euro pp, dus 10 euro per groepje. Insch
jeugddienst@koksijde.be.

Speelpleinwerking de
Speelveugel
online. Surf

Inschrijven en reserveren gebeurt
daarvoor naar https://webshopkoksijde.
recreatex.be. Maak nu al uw profiel aan en
koppel je kind(eren) aan dat profiel. Dan
verloopt de reservatie sneller.
Bij reservatie moet u onmiddellijk betalen.
Annuleren mag enkel bij ziekte. Reserveer dus
enkel de dagen waarvan u zeker bent en vul
ren
dan later aan. De inschrijvingen voor kinde
mei.
uit Koksijde starten op 30
44.
Vragen? Contacteer de jeugddienst 058 53 34
met
nen
gezin
Verminderd tarief - Voor
een beperkt inkomen is het mogelijk om
verminderd tarief aan te vragen. Dan krijgt u
een korting van 50%. Een aanvraag daarvoor
dient ingediend bij het Sociaal Huis. Is
de aanvraag goedgekeurd, geef dit dan
door aan de jeugddienst: 058 53 34 44 of
jeugddienst@koksijde.be.
Dan past de jeugddienst het tarief aan.

Charter voor kindvriendelijke gemeente
Onze gemeente is kindvriendelijk, daar twijfelt niemand aan, maar er is natuurlijk altijd verbetering
mogelijk. Daarom ondertekenden vertegenwoordigers van de kindergemeenteraad en de gemeenteraad
op 24 maart het charter Goe gespeeld, een belofte om Koksijde met een kindvriendelijke bril te bekijken
en te besturen. Spelen is immers een kinderrecht.
Met de ondertekening van het charter zet onze
gemeente zich in voor volgende punten.
In Koksijde:
- spelen kinderen in alle openbare ruimten
- spelen kinderen in het groen
- is spelen geen overlast
- kunnen kinderen zich veilig verplaatsen
- is er voldoende speelruimte voor georganiseerd
jeugdwerk
- creëren lokale beleidsmakers een
verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen
- houdt elke beleidsmaatregel rekening met de
impact op kinderen en jongeren
- ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte
De kindergemeenteraad zal meehelpen om deze
punten te realiseren. De raad vertegenwoordigt
immers de Koksijdse kinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Delvael-Vantomme

Zaterdag 19 maart was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Ives Delvael
(°Wervik) en Anuschka Vantomme (°Komen) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest
(Wervik, 25 maart 1966). Ives werkte 44 jaar bij het textielbedrijf Cousin in Wervicq-Sud en eindigde er als
manager. Anuschka was bediende bij de Houtbuigerij Desmet in Menen. Ze hebben een dochter.

Echtpaar Loones-Gryspeerdt

Alfons Loones (°Roeselare) en Irena Gryspeerdt (°Gits) beloofden elkaar 65 jaar geleden (Gits, 28 maart
1951) eeuwige trouw. Een briljanten huwelijksfeest! Alfons was zelfstandig werktuigkundige van heftoestellen,
Irena ontfermde zich over het huishouden en de twee zonen (waarvan één overleed in 1969). Na een leven
lang hard werken genieten ze in hun hoog appartement van het immense zicht op zee. Zaterdag 19 maart
was de heuglijke feestdag.

Echtpaar VanhoeckBronders

Nog een briljanten bruiloft
was er op zaterdag 2 april
voor het echtpaar Pierre
Vanhoeck (°Oostende) en
Jenny Bronders (°Oostende).
Ze stapten 65 jaar geleden
in het huwelijksbootje op 31
maart 1951 in Oostende. Pierre
was adjudant op de basis van
Koksijde, Jenny beredderde
het huishouden, zorgde voor
de zoon en dochter die hun
ouders acht kleinkinderen
schonken. Er zijn ook al acht
achterkleinkinderen!

Echtpaar Daneels-Algoet

Het echtpaar Roger Daneels (°Gavere) en Pierette Algoet (°Dikkelvenne) vierde met de familie op zaterdag
9 april de diamanten bruiloft. Roger was operateur van de controlekamer bij de petroleumraffinaderij
Texaco in Gent. Het echtpaar heeft drie zonen en een dochter waarvan vijf kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.

Echtpaar Coene-Glorie

Nog op zaterdag 9 april was het de beurt aan het echtpaar Willy Coene (°Sint-Pieters-Kapelle) en Jeannine
Glorie (°Staden) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 8 april 1966
in Staden. Willy was hoofd Technische dienst en Stedenbouw aan ons gemeentebestuur en Jeannine
was kleuterjuf aan de vrije basisschool van Oostduinkerke. Ze hebben een dochter, een zoon en zes
kleinkinderen.

Echtpaar Terwe-Vermote

Ook al op zaterdag 9 april vierden de echtgenoten André Terwe (°Slijpe) en Thérèse Vermote
(°Lombardsijde) hun diamanten bruiloft. Ze huwden zestig jaar geleden op 7 april 1956 in Lombardsijde.
André was beroepsmilitair-werktuigkundige op de luchtmachtbasis in Koksijde. Hun enige zoon is jammer
genoeg overleden.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Rachelle Dehaene

Veurne, 22 februari
dochter van Thomas en van Lien Van
Hove uit Koksijde

Justine Ampe

Veurne, 23 februari
dochter van Bruno en van Sofie Acou
uit Koksijde

Hannah Gantois

Dirk Sennesael en Fabienne
Derycker, beiden uit Koksijde
(12 maart)

Raf Vandendriessche uit Wemmel
en Eline Symons uit Koksijde
(19 maart)

Paul Vanacker - 88 jaar
weduwnaar van Jacqueline Bogaert

Marguerite Vanacker - 84 jaar
echtgenote van Marcel Willaert

Daniel Sansen - 75 jaar

OVERLIJDENS

echtgenoot van Liliane Demonie

Carlos Vandaele - 81 jaar

weduwe van Edouard Deweirdt

echtgenoot van Liliane Hellemans

Monique Ryckman - 87 jaar
Claudine Lamarre - 66 jaar

Oostende, 1 maart
dochter van Tom en van Julie
Caerels uit Koksijde

Maria Defever - 80 jaar

August De Cuman

weduwe van Maurice Derieuw

Veurne, 29 februari
zoon van Willem en van Eline Seru uit
Koksijde

weduwe van Marc Vandamme

Jan Bonhomme - 69 jaar

Fernande Bernier - 93 jaar

Cruse Coutteau

Willy Calcoen - 79 jaar

Jacques Vanholme - 70 jaar

echtgenoot van Mariette Pladys

Veurne, 8 maart
zoon van Aaron en van Leen Meheus
uit Oostduinkerke

weduwe van Olivier Viaene

echtgenote van Gérard Perronnet

Jeanne Geryl - 79 jaar

Marthe Peeters - 67 jaar

echtgenoot van Khady Ndao

Germaine Golinvaux - 93 jaar

echtgenoot van Christiane Van
Wichelen

weduwe van Gilbert Maillard

Rufin Busschaert - 79 jaar

Lowie Maerevoet - 76 jaar

echtgenoot van Godelieve Bedert

Oostende, 16 maart
dochter van Zargan Makaeva uit
Koksijde

Maria Van Aerschot - 75 jaar

Annie Desaever - 77 jaar

Hugo Delferrière

echtgenote van Freddy Vanhoutte

Jeannine Durivault - 78 jaar

André Arnoys - 80 jaar

echtgenote van Benny Cornelis

Makaeva Sebila

Oostende, 17 maart
zoon van Kevin en van Shana Nulens
uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Roel Simoens en Anne-Sofie
Allemeersch, beiden uit Koksijde
(5 maart)

Bart Homblé uit Koksijde en
Cindy Woutters uit Nieuwpoort

echtgenote van Gustaaf Putteneers

Liliane Popieul - 71 jaar

echtgenote van Nally Poissonnier

René Braem - 62 jaar

weduwnaar van Denise Depoorter

Simonne Anseel - 91 jaar

weduwe van Marcel Desaever

Marc Ebraert - 52 jaar
Maria Ledegen - 94 jaar
weduwe van Franciscus Gordyn

weduwe van Henri Van Hecke

Freddy Tyst - 67 jaar

Jeanne Lucidarme - 86 jaar

echtgenoot van Gertrude Paesen

Elisabeth Ackerman - 92 jaar

Suzanne Vanden Berghe - 88 jaar

weduwe van Valeer Muylaert

weduwe van Robertus Goossens

(11 maart)

16-jarige Jennifer De Hooghe
speelt klassiek pianoconcert
Wie houdt van klassieke pianomuziek gaat op vrijdag 20 mei om 20 u. in
de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde luisteren naar het concert van de
16-jarige Jennifer De Hooghe uit Sint-Idesbald.
Jennifer is de jongste uit een gezin van vier kinderen, ook de enige die
muziek speelt. Ze begon piano spelen op 6-jarige leeftijd bij Ramilla
Jennifer De Hooghe uit SintKerimov. Vanaf haar 13de tot heden volgt ze privaat onderricht bij Lubov
Idesbald speelt op vrijdag 20
Aroutiounian. Het Centre for the Arts of Interlochen (USA) verleende haar in
mei een klassiek pianoconcert
2013 een Merit Scholarship wat haar toeliet een drieweekse zomerstage in
in c.c. CasinoKoksijde.
Michigan mee te maken.
Jennifer zal op 20 mei in c.c. CasinoKoksijde het programma spelen dat ze op 2 juni zal brengen als
competitiedebuut op de internationale pianowedstrijd van Ile-de-France (Maisons-Laffite) in de categorie
Concert Pianist (www.opus-yvelines.org). Daar speelt ze stukken van o.a. Bach, Haydn, Liszt, Debussy, Mozart,
Chopin en Prokofieff. In haar vrije tijd geeft Jennifer pianoles in het kader van het muziekproject de Muze in
jeugdhuis de PIT, en ze volgt ook mode aan de gemeentelijke Westhoekacademie.
Details programma: www.casinokoksijde.be (te gast). Toegang: 12,50 euro (7 euro voor studenten).

De voorbije maand in woord en beeld
Elk jaar maakt de klas van
meester Geert Vanhoutte van
5A in de gemeenteschool
van Oostduinkerke een
kindermusical met eigen
verhaal, muziek, liedjes en
decor. De première vond
plaats op 8 maart in het
RVT Sint-Bernardus in De
Panne, in aanwezigheid van
burgemeester Marc Vanden
Bussche. Van 22 tot 24 maart
waren er opvoeringen in
theaterzaal Het Bedrijf in
Oostduinkerke. De fiere kinderen
schonken de opbrengst van
de opvoeringen, 670 euro,
aan het sociaal project
Kiekafobee dat samen
met de handelaarsbond
Oostduinkerke-Bad een
appartement huurt
voor gezinnen met een
kankerpatiëntje.

Eric Haerhout heeft ons gemeentelijk archief op 15 maart
een mooie schenking gedaan: een 150-tal foto’s uit de
jaren ’80 van fotograaf Gaston Jaumotte met als centrale
figuren Prins Karel en Paul Delvaux. Daarnaast prijken op
de foto’s ook vele illustere figuren uit Delvaux’ artistieke
vriendenkring zoals o.m. beeldhouwer Georges Grard,
kunstschilder Taf Wallet, pianist Robert Steyaert, kunstkenners
Maurice Debra en Ray Van Düuren en tal van anderen.
Naast de foto’s schonk Eric ook een duizendtal clichés over
hetzelfde onderwerp. Alweer een prachtige verrijking voor
de Koksijdse geschiedschrijving en beeldbank. Dat vond
ook burgemeester Marc Vanden Bussche die schenker Eric
Haerhout hartelijk dankte.

In de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke werd op donderdag 24 maart de verkeersactie Help
Op Fluo Top afgerond in aanwezigheid van de leerlingen, de paashaas, de leraren, enkele leden van de
ouderraad en directeur Steven Maes. Sedert de herfstvakantie konden de kinderen stickers sparen. Telkens
ze naar school kwamen met een fluohesje aan of een fietshelm op, leverde dit een sticker op. Het werd
een echt succes! De ouderraad-vriendenkring bezorgde aan elke leerling met een volle kaart een leuke
schrijfpen.

Internationaal Orgelfestival Koksijde
De Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk beschikt sinds 2011 over een van de mooiste concertorgels van de
Westhoek. Het Internationaal Orgelfestival Koksijde nodigt er de top van de internationale orgelscène uit
om te concerteren. Aanvang telkens om 20 u.
Zaterdag 4 juni: In Vino Musica met Joost
Prové en Jan Vermeire
Vinoloog Joost Prové laat je heerlijke
wijnen verkennen en proeven. Hij legt
verbanden tussen muziek en de smaak
van wijn. Jan Vermeire speelt orgelmuziek
uit de wijnlanden die voorgesteld worden.
Muziek vertelt verhalen en ademt aard en
temperament van land en volk.
Toegang: 14 euro (één tarief, dit concert
valt buiten het abonnement en is iets
duurder wegens de wijndegustatie.
Maandag 11 juli: Thomas Ospital (Frans
Baskenland)
Thomas Ospital won al heel wat trofeeën
op internationale wedstrijden zoals
Zaragoza, Chartres en Toulouse. In
maart 2015 werd hij titularis-organist
van de Saint-Eustache in Parijs. Hij is een
van de rijzende sterren aan het internationale
orgelfirmament.
Maandag 25 juli: Balász Szabó (Hongarije)
Balázs Szabó won vele eerste prijzen, o.a. op
de prestigieuze wedstrijd van de Internationale
Orgelwoche Nürnberg ION. Hij is professor aan de
Liszt Academie van Boedapest. Vorig jaar moest hij
zijn concert in Koksijde na een ongeval afzeggen.
Volledig hersteld speelt hij volgende zomer in onze
gemeente.
Maandag 08 augustus: 64-feet met Iris Eysermans
& Marie-Noëlle Bette
Duo 64-Feet ontstond in 2009 in het Spaanse Torre
de Juan Abad. Vierhandig repertoire voor orgel
is nauwelijks te vinden. Aldus geeft Duo 64-Feet
componisten opdracht nieuw werk te schrijven,

gericht op combinaties met nieuwe technologie,
live-electronics, synthesizer en elektronische orgels.
Maandag 22 augustus: Jan Vermeire
De huisorganist van de O.L.V.-ter-Duinenkerk is een
veelgevraagd concertorganist. Hij speelde vorig
seizoen in negen landen, van Polen tot de USA. In
het komende jaar staan verschillende nieuwe cdopnames op stapel.
Toegang juli en augustus
Volw. 10 euro, vvk 8 euro, gratis <18 j. / ab. 25 euro
voor de 4 concerten (juli-aug.)
Tickets: diensten Toerisme Koksijde en in de O.L.V.ter-Duinenkerk bij kerkbediende Helga Dombrecht
(sacristie), tijdens de kantooruren.
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be,
(voorzitter) carlo.wouters@skynet.be, 058 51 35 94

Herdenking Zoeaven met
bloemen, boek en expo
Op pinkstermaandag 16 mei herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zoeaven die
in de Westhoek hun leven lieten in WO I. De herdenking wordt opgeluisterd
door de Zoeaven van Walcourt.
Het programma begint met de ontvangst van de genodigden van 9.30 tot 10
u. met een glaasje in de Kokpit van het gemeentehuis. Van 10 tot 11 u. volgt
een academische zitting met voorstelling van het boek en expo van Michel
Piérart over de Zoeaven te Koksijde. Toespraken worden ook gehouden door
Patrick Vanleene en burgemeester Marc Vanden Bussche. Daarna, om 11.30 u.,
is er optocht met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde naar het
monument van de Zoeaven, met bloemenneerlegging, defilé en receptie.

Drie rondleidingen en een concert
in de Week van de Begraafplaatsen
Onze gemeentelijke dienst Cultuur en Erfgoed organiseert op 28 mei en 4 juni drie rondleidingen en een
intiem concert in het kader van de Europese Week van de Begraafplaatsen. Deze themaweek wordt al voor
de veertiende maal georganiseerd, deze keer van zaterdag 28 mei tot zondag 5 juni. De vzw’s Epitaaf en vzw
Grafzerkje verzorgen de nationale publiciteit en bundelen de initiatieven in een fraaie digitale brochure.
Bewust wordt elk jaar gekozen voor de periode eind mei-begin juni en niet voor de tijd rond 1 november,
waar het accent immers op het familiale en individuele herdenken ligt. In de zomerse gloed komen andere
aspecten van het funerair erfgoed haast nog sterker naar voor: de sociale functie, het kunstzinnige, maar
ook de diverse verhalen die vragen om ontdekt te worden.
Zaterdag 28 mei, 14 u., begraafplaats, Geryllaan, Oostduinkerke-Dorp: rondleiding Stemmen in het zand
In de jaren 1940 werden de meeste graven van het kerkhof bij de toenmalige Sint-Niklaaskerk van
Oostduinkerke - waar nu het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum staat - verplaatst naar de huidige
begraafplaats bij de Oostvoorduinen. Hier is het visserijverleden van Oostduinkerke vandaag nog altijd
heel duidelijk aanwezig in de symbolen op de graven. De gids vertelt een boeiend verhaal over overleden
Oostduinkerkenaars wier stemmen in het zand rusten.
Zaterdag 28 mei, 18 u., Sint-Pieterskerkhof, Kerkstraat, Koksijde-Dorp:
rondleiding Herinneringen aan een rijk verleden + reveil-concert van
Zinger
Tijdens deze rondleiding wordt halt gehouden bij enkele opmerkelijke
levensverhalen van Koksijdenaars die hier hun laatste rustplaats
vonden. Nadien speelt de band Zinger op het kerkhof een kort sereen
reveil-concert. De groep brengt hartverwarmende muziek om de kilte
van een kerkhof te vergeten. Vorig jaar ging dit initiatief van start als
eerbetoon aan vier van hun vrienden, vier jonge mensen die in amper
acht maanden tijd het leven lieten.
Zaterdag 4 juni, 14 u., militaire begraafplaats, Robert
Vandammestraat, Koksijde-Dorp: rondleiding Een oase van rust
Dit is het grootste Britse dodenveld van de Vlaamse kust. Er rusten 1.517
slachtoffers uit WO I en 155 uit WO II. Er liggen ok soldaten uit andere
landen begraven. De gids vertelt over de symboliek van de graven, de
oorlog, de gesneuvelden en hun familie die nog regelmatig op bezoek
komt.
Voor deze drie activiteiten geldt: inschrijven via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40, gratis deelname.

Kunstenaar Edgard Fonteyne overleden
Op 30 maart is kunstenaar Edgard Fonteyne uit Oostduinkerke op 85-jarige leeftijd in huiselijke kring
overleden. Zijn vader, letterkundige Norbert Edgard, inspireerde hem om de plastische kunst, boetseren/
beeldhouwen, te beoefenen. Zoon Edgard was van nature een zeer bescheiden man. Zijn kunstwerken
bevestigen dit, ze tonen de naaktheid en puurheid van de mens zoals hij de aarde betreedt.
Al sinds 1972 was Edgard Fonteyne voltijds met beeldhouwen
bezig en maakte hij unieke stukken, puur met de hand.
De geboren autodidact, met een voorkeur voor klassieke
vormgeving – o.a. uit de Griekse mythologie - werkte graag
rond zijn favoriete thema’s: moeder en kind, heiligen en
natuurportretten. Ook kunstwerken in bas-reliëf maken deel uit
van zijn oeuvre.Van 1974 tot 1985 had Edgard Fonteyne een
galerij in Brugge, daarna vestigde hij zich in Oostduinkerke. Zijn
werken bevinden zich in binnen- en buitenland, tot in Japan toe.
Het gemeentebestuur biedt zijn familie zijn oprechte
deelneming aan bij zijn heengaan.

We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax

Vredesmuziek in turbulente tijden
C.c. CasinoKoksijde presenteert op dinsdag 10 mei om 20 u. het programma We Shall Overcome met
Wim Opbrouck en de rasmuzikanten Axl Peleman, Ron Reuman en Roeland Vandemoortele. Het is een
mengeling van pop, rock, folk en traditionals die pleiten voor vrede. Over mensen in oorlog: slachtoffers,
vluchtelingen, daders, activisten, pacifisten, demonstranten…
Toen het c.c. vorig jaar dit concert vastlegde,
had niemand kunnen vermoeden hoe
actueel de thematiek zou zijn. Het idee
ontstond eigenlijk in de aanloop naar
de herdenking van het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Maar de actuele
ontwikkelingen stellen We Shall Overcome in
een scherper licht.
Samensteller van het concert is Wim
Opbrouck die vijf jaar artistiek directeur van
NTGent was.
Wim Opbrouck: “Ik denk dat de mens stiller
is geworden. Mensen trekken niet meer zo
makkelijk de straat op met een spandoek om
hun stem te laten horen. Ik weet niet hoe dat
komt. Ik kan alleen maar zeggen dat net dat
ertoe bijgedragen heeft dat ik gekozen heb voor een leven als acteur en muzikant. Het biedt je een context
om je stem te laten horen. En om de warmte van een zaal te leren voelen. Muziek versterkt dat gevoel alleen
maar. Met We Shall Overcome wil ik de erfenis van zovele zangers en artiesten in leven houden. Het is een
erg persoonlijke geloofsbelijdenis in een tijd waarin het geweld ons om de oren vliegt. Een antigif in donkere
tijden. Het is mijn ‘nee’ tegen het cynisme.”
Uit De Morgen: We Shall Overcome troost, ontroert, en verbindt mensen. De minzame Opbrouck tovert de
voorstelling om in een twee uur durend gebeuren van collectieve cocooning. Iedereen eet uit de hand van
deze hoogst aaibare ceremoniemeester en zingt op zijn aangeven gewillig mee.”
Tickets: 20 euro volw., of 16 euro <26 j., via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Kermis in Wulpen
Zaterdag 14 mei
- 16 u., (start), wielerwedstrijd Criterium van
de Westhoek, Grote prijs Marcel Vanhoucke,
inschrijving in d’Oede Pastorie, Dorpsplaats
- 19 u., Wielrijdersrust-Het dorstige hart,
opening van de kermis, optocht naar
d’Oede Pastorie met de Koninklijke
Harmonie Vrienden van de Brandweer,
volksdansgroep De Oud-IJslandvaarders
en kindergroep De Juttertjes, gratis natje en
droogje.
Zondag 15 mei
- 16 u., Dorpsplaats, gratis kinderanimatie met
optreden Papa Chico Junior
Maandag 16 mei
- 9.30 u., Dorpsplaats, bedevaart naar
Wulpenpitje
Zaterdag 28 mei
- 19.30–22.45 u., Wulpen, kanaal Nieuwpoort–
Duinkerke, 28ste peurwedstrijd, 4 trofeeën,
250 euro prijzen, inschrijven van 18 tot 19 u.
in d’Oede Pastorie, deelname 3 euro, info
Roger Prinsier, Dorpsplaats 40

Het college van burgemeester en schepenen schrijft
volgende onderhandelingsprocedure uit
(zonder openingszitting):

RECHT TOT HET UITBATEN VAN EEN
COCKTAILBAR OP HET STRAND
TER HOOGTE VAN HET EUGENIE TERLINCKPLEIN
De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk
en aangetekend gezonden te worden voor 13 mei
2016 (datum poststempel geldt als bewijs) onder
dubbel en gesloten omslag, gericht aan het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens
het voorgeschreven inschrijvingsformulier en de
voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek en het inschrijvingsformulier zijn te
bekomen bij de secretarie van het gemeentebestuur
van Koksijde, Zeelaan 303 in Koksijde, of via e-mail aan
info@koksijde.be of 058 53 30 33.

Agenda MEI
Gegroepeerde activiteiten

- Bibliotheek, bl. 6
- Gemeentel. musea, bl. 7-10
- Duinenhuis, bl. 17
- Jeugddienst, bl. 24-25
- Sportdienst, bl. 23
- c.c. CasinoKoksijde, bl. 32
- Wulpen-kermis, bl. 32

Doorlopende activiteiten

- Fietszoektocht (Tennisclub Koksijde), tot 15 aug.

Terugkerende activiteiten

- Ontmoetingsdagen van het project Samen Zorgen in zaal
De Brug van het Sociaal Huis, elke 2de en 4de donderdag om
14 u., info 058 53 43 19 (Katrien Debruyne)

Openbare markten

- Dinsdagmarkt in Oostduinkerke-Bad: op de Zeedijk, 8-13 u.
- Vrijdagmarkt in Koksijde-Bad: vanaf 3 juni vindt de
vrijdagmarkt weer plaats in de Zeelaan, 7-13 u.
- Producentenmarkt in Oostduinkerke-Dorp: het college
van burgemeester en schepenen heeft beslist om deze
vrijdagnamiddagmarkt niet meer te organiseren wegens
onvoldoende belangstelling van zowel marktkramers als
bezoekers.

Zondag 1 mei
* 10 u., Koksijde, Panoramalaan, parking
duinenwandeling Hoge Blekker
* 14-17 u., Koksijde-Bad, strand
Spartarun voor kids
* 13.30–17.30 u., Odk-Bad, Astridplein, toerismekantoor,
Op stap met huifkar getrokken door 2 Brabantse trekpaarden
(max. 30 p.)
* 13.45 u., Sint-Idesbald, dienst Toerisme
Demo garnaalkruien met de Spanjaardbank,
gratis deelname

Maandag 2 mei
* 14 u., Koksijde-Bad, tramhalte
Start wandelseizoen met De Genieter,
info: Roos Bohyn, 058 62 44 64, www.vlas.koksijde.be
* 14 u., O.L.V.-ter-Duinenkerk
Start fietsseizoen,
info Flor Van Rie, 058 52 28 49, www.vlas.koksijde.be
* 19.30 u., Koksijde, Restaurant Normandie
Asielcentra, smokkelroutes en kustgemeentes ? Wat nu?
Tafelen met en luisteren naar burgemeester Marc Vanden Bussche
en korpschef Nico. Paelinck
Deelname 45 eurp pp, Inschrijven bij Toon Depoorter, 0475 77 60 08,
org. Marnixring Veurne Zannekin

Woensdag 4 mei
* 8 u., Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Daguitstap naar Zeebrugge en Damme,
info Flor Van Rie, 058 52 28 49
www.vlas.koksijde.be

Vrijdag 6 mei
* 14 u., Oostduinkerke, Doornpanne
Geleide kruidenwandeling,
www.iwva.be/bezoekers

Zaterdag 7 mei
* 7.40 u., Odk-Bad
Demo garnaalkruiers met de Slepers + koken van de garnalen
* 14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en Oostduinkerke,
NAVIGO
Open museumdag
* 14.30–16.30 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
Medicinale plantenwandeling in de Noordduinen
* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater met De Speelman: Hechten
Info & tickets: Info Koksijde

Zondag 8 mei
* 11 u., Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Klassiek op zondag: I Solisti Del Vento & Chris Lomme
La Princesse de Polignac
Info & tickets: Info Koksijde

Dinsdag 10 mei
* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: NTGent: we shall overcome. Friede, vrede, Paix, Peace,
Pax
Info & tickets: Info Koksijde

Woensdag 11 mei
* 14 u., Odk, Witte Burg
Meisje Mus, hommage aan Edith Piaf door Toon Hillewaere
www.vlasoostduinkerke.be, 058 51 27 20

Donderdag 12 mei
* 14- 16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag brei- en spelnamiddag,
info: annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be
* 14 u., Koksijde-Bad, halte tram
Start wandelseizoen met De Stappers
Info: Greta Wullaert, 0468 10 06 53, www.vlas.koksijde.be

Vrijdag 13 mei
* 20 u., Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor met Begijn Le Bleu: met mij gaat alles goed
Info & tickets: Info Koksijde

Zaterdag 14 mei
* 7 u., Odk, Doornpanne
Geleide wandeling vogelsymfonie
www.iwva.be/bezoekers
* 12.15 u., Koksijde-Bad, einde Zeedijk bij Elisabethplein
Demo garnaalkruien met de Gernoarskruwers + initiatie + koken
van de garnalen aan brasserie Alizé, Kon. Baan 119
Info jean.lycke@telenet.be

Zondag 15 mei Pinksteren
* 7 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen, geleide vroege
vogelzangwandeling in de Noordduinen
* Oostduinkerke
Golf ter Hille Triatlon
sportdienst

Maandag 16 mei
* 9.30 u., Wulpen, Dorpsplaats
Bedevaart naar Willibrordusputje
Bl 32
* 11.30 u., Koksijde-Bad
Zouavenherdenking,
bl. 30

* 20 u., Odk., Witte Burg
Jaarlijks concert van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de
Brandweer o.l.v. Jeroen Hillewaere
Toegang 5 euro, <12 j. gratis

Zondag 22 mei
* 14/17 u., c.c. CasinoKoksijde
Familietheater: Studio Orka met Zoutloos
Info & tickets: Info Koksijde

Dinsdag 24 mei
* 19.30–22.30 u., Koksijde-Dorp, trefcentrum Ligerius, Zelaan 29
FeMma, Ontmoetingsmoment, workshop sjaaltjes knopen
Info: Chris Verschoore, 058 51 27 42

Dinsdag 17 mei

Donderdag 26 mei

* 14 u., c.c. CasinoKoksijde
Medische infonamiddag over ouderdomsdiabetes,
bl. 22

* 14–16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Ontmoetingsnamiddag, brei- en spelnamiddag
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Donderdag 19 mei

Vrij 27 mei

* 7.30 u., opstap aan Syntra West (Idesbaldusstraat 2 Veurne) voor
bus-uitstap Onbekend Picardie, naar de bronnen van de Schelde
en de Somme met bezoek Saint Quentin, touage Riqueval, Bony,
gids Guido Van de Vyvere, terug ca. 20 u., prijs 35 euro
(bus, verzekering, gids), inschrijven en
info: gaby.vandromme@telenet.be, org. vtbkultuur Koksijde

* Dag van de Buren,
bl. 20

* 14.30 u., Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Lezing De paradox van Hayek
door prof. Karim Zahidi (U Antwerpen)
Toegang (koffie incl.) 5 euro, 3 euro leden
Info: Marc Mortier, 0475 97 21 98, Marc-mortier@telenet.be
Org. UPV Westkust i.s.m. Vermeylenfonds Kok.-Odk
* 19.30 u., Odk., repetitielokaal ’t Tuttertje (Dorpsstraat 32)
Open repetitie voor mogelijke nieuwe muzikanten,
ook op 16 juni, info: Eric Figoureux, 0473 78 29 22

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Zesde staatshervorming: zegen of ramp voor Vlaanderen?
Lezing met debat door Willy De Waele, Open VLD-politicus en
oud-burgemeester van Lennik, Politiek secretaris van Vlaamse
Volksbeweging.
Toegang: leden 6 euro, niet- 8, info 0477 35 36 12

Zaterdag 28 mei
* 14 en 18 u., rondleidingen en een intiem concert in het kader
van de Week van de Begraafplaatsen,
bl. 31

Vrijdag 20 mei

* Odk, terreinen Witte Burg
Vossenjacht, zoektochtweekend te paard of met koets,
barbecue vanaf 17 u., www.vossenjacht-terduinen.be

* 19.30 u., Odk., NAVIGO,
voordracht over de IJslandvaart uit de 19de eeuw,
bl. 8

* 14 u., Odk., Doornpanne
Geleide wandeling medicinale planten,
www.iwva.be/bezoekers

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ‘t Oud Schooltje
3de zomerquiz van het Permanent Open Internaat De Steiger
bl. 20

* 15 u., Koksijde, terreinen rond zwembad, 3de Levensloop
bl. 21

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Jennifer De Hooghe in concert,
bl. 28

Zaterdag 21 mei
* 13.30-17.30 u., Odk., BKO De Speelplekke (Dorpsstr. 19)
Gezinsmarkt in het kader van de Week van de Opvoeding,
bl. 20
* 14 u., Odk, De Doornpanne
Geleide wandeling kruid je gezond
www.iwva.be/bezoekers

* 16–17 u., Odk, Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie
golfsecretariaat@koksijde.be

Zondag 29 mei

* 18 u., Koksijde-Bad
Bad Schallerbachweekend
Opening Zeelaan met de harmonie van Bad-Schallerbach en KGH
Koksijde, bl. 11.

* 7.30-11 u., De Panne, Sportzaal Oosthoek,
Keunetocht (35, 50 of 65 km)
Org. MTB De Dunekeuntjes, www.dunekeuntjes.be
* Heel de dag, Odk., Witte Burg
Vossenjacht, zoektocht, nieuw- en tweedehandsbeurs voor paarden ruitermateriaal.
Vanaf 14 u. optredens countryzanger Ricky Travers en de
country-dansgroep The Winchester, gratis toegang,
www.paard-ruiter-tweedehandsbeurs.be
* 11 u., Odk., Doornpanne
Geleide wandeling vogels op de Hoge Blekker
www.iwva.be/bezoekers

* 19.30 u., Koksijde, Theaterplein
Taptoe met muziek van Bad-Schallerbach, KGH Koksijde, KH
Vrienden van de Brandweer en El Fuerte + bierfestijn en foodtrucks
* 20 u., Koksijde, OLV-ter-Duinenkerk
Internationaal Orgelfestival
In Vino Musica met Joost Prové en Jan Vermeire, bl. 30

Zondag 5 juni
* 11 u., Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Op zondag in gesprek met…
Voordracht Jazz@koksijde 4.0, alles wat je over Jazzmuziek al wou
weten en niet durfde vragen met prof. Piet Van de Craen (VUB),
info: vanmuylem@skynet.be

* Koksijde, terreinen zwembad
Levensloop – blz 21
* 11 u., Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48
Op zondag in gesprek met…
Voordracht anders denken, de weg naar de vrijheid met
M.-F. Coucke, kinesitherapeute, psycho-sociale begeleiding en
Marcostherapeute
Info: vanmuylem@skynet.be

* 14.30 u., Odk., Sint-André, G. Scottlaan
Geleide strand- en duinenwandeling in de Zeebermduinen
* 15-19 u., Koksijde, Theaterplein
Culinair Dorp

Vrijdag 3-zondag 5 juni
* Feest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
verbroedering Koksijde-Bad Schallerbach,
bl. 11

TENTOONSTELLINGEN
* Tot 29 mei,
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Schilderijen van Henri Vandermoere en sculpturen van
Maarten Ceulemans
Info: T 058 51 47 57, 0475 38 66 02,
www.dmlgallery.be

Zaterdag 4 juni
* 7-21 u., daguitstap naar Luik met bezoek museum Grand
Curtius en expo Dali
bl. 10
* 14 u., Koksijde-Dorp, rondleiding op de Britse militaire
begraafplaats in het kader van de Week van de Begraafplaatsen,
bl. 31

* Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Brons van Pascal Radar en van Franses lez Buissenal
* Tot 8 januari 2017,
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum,
Paul Delvaux & de gravure

* 14-18 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en Oostduinkerke,
NAVIGO:
Open Museumdag

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie juni op uiterlijk maandag 2 mei bezorgen aan
anja.lensen@koksijde.be (gemeentehuis, dienst Toerisme, Zeelaan 303).
Deze deadline wordt strikt toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter worden opgenomen.

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info: NAVIGO,

Ten Duinen

info Koksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 29 99

T 058 53 34 44

T 058 53 39 50,

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be jeugddienst@koksijde.be
www.hetbedrijf.be

T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be
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De brochure 16 - 17 is beschikbaar vanaf eind mei.
Abonnementen kan je reserveren vanaf maandag 6 juni.
Losse tickets vanaf woensdag 15 juni.

CULTUURCENTRUM

TICKETVERKOOP

Casinoplein 10/11, 8670 Koksijde
+32 (0) 58 53 29 99

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

cultuurcentrum@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

CASINOKOKSIJDE

INFO KOKSIJDE

+32 (0) 58 53 29 99

ALLE INFO OP CASINOKOKSIJDE.BE

www.koksijde.be

