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Getijden mei
dag hoogwater laagwater

ma 01 03.17 en 15.46 10.11 en 22.31 
di 02 04.02 en 16.32 10.52 en 23.13
wo 03 04.48 en 17.19 11.33 en 23.59
do 04 05.38 en 18.10 12.17
vr 05 06.32 en 19.07 00.53 en 13.10
za 06 07.34 en 20.09 01.55 en 14.11
zo 07 08.43 en 21.14 02.56 en 15.12
ma 08 09.52 en 22.16 03.58 en 16.17
di 09 10.54 en 23.09 05.02 en 17.30
wo 10 11.42 en 23.51 05.59 en 18.23
do 11 12.21 06.41 en 18.59
vr 12 00.28 en 12.55 07.16 en 19.32
za 13 00.59 en 13.28 07.51 en 20.09
zo 14 01.38 en 14.03 08.29 en 20.48
ma 15 02.16 en 14.40 09.09 en 21.30
di 16 02.56 en 15.19 09.50 en 22.13
wo 17 03.38 en 16.01 10.33 en 22.58
do 18 04.22 en 16.47 11.19 en 23.48
vr 19 05.12 en 17.41 12.09
za 20 06.13 en 18.49 00.44 en 13.05
zo 21 07.29 en 20.03 01.44 en 14.06
ma 22  08.42 en 21.10 02.47 en 15.10
di 23 09.50 en 22.13 03.53 en 16.22
wo 24 10.54 en 23.11 05.07 en 17.45
do 25 11.51 06.13 en 18.44
vr 26 00.03 en 12.41 07.05 en 19.31
za 27 00.51 en 13.25 07.50 en 20.13
zo 28 01.37 en 14.07 08.32 en 20.55
ma 29 02.20 en 14.49 09.13 en 21.36
di 30 03.04 en 15.31 09.53 en 22.18
wo 31 03.48 en 16.14 10.32 en 23.00

Referentieplaats is Nieuwpoort.  
De tijden zijn meegedeeld in zomertijd.

Foto van de maand
Sabrina Soete uit de Jan Van Looylaan in Sint-Idesbald is de  
gelukkige winnares van de fotoprijs april. De opmerkzame Sabrina 
nam een al even liefelijk als meesterlijk beeld van drie onze-lieve-
heerbeestjes of piempajoentjes die ietwat verlegen schuilen 
in de schorsholte van een boom. Wonderlijk! En daarom onze  
maandprijs waard!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk vrijdag 7 mei.  
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Doe mee
en win

Colofon
Verantwoordelijke uitgever 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie  
Frederic Devos

Eindredactie: 
diensthoofd Communicatie, Onthaal & 
Protocol Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda:  
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?

Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde

Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. 
091-0175000-41 van het gemeentebestuur 
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,  
met vermelding  

“Abonnement Tij-dingen mei tot 
december”

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:  
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:  
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u automatisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends (za 
8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële feestda-
gen (8 u. ’s ochtends tot en met volgende 
dag 8 u.)

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 wacht-
dienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal geor-
ganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen

De algemeen tandarts van wacht is bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aan-
doening. 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 u door met de 
dienst die u verlangt.
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Brandweer
Plechtig protocol op 16 mei! 
Die zondagvoormiddag vindt 
in de Zeelaan in Koksijde-bad 
de officiële bevelsoverdracht 
plaats bij de brandweer. 
Kapitein Werner Tyteca zal er 
de fakkel doorgeven aan zijn 
opvolger, kapitein-dienstchef 
Kristof Dorné.

4
Kinderen
De dienst voor onthaalouders 
mag 20 kaarsjes uitblazen. Twintig 
jaar geleden werd gestart met 17 
onthaalmoeders, vandaag zijn er 
32 die elke dag zo’n 150 kinderen 
opvangen. Inmiddels is ook een 
nieuw kinderopvanginitiatief  
gestart: de Dunevoetjes…

26 -27
Verjaardag
Wie is de kleuter op de foto hier-
naast? We verklappen het lekker 
niet! We kunnen enkel een tipje 
van de sluier oplichten met de 
mededeling dat het gaat om 
de prille uitgave van een be-
langrijke Koksijdse prominent… 
Nieuwsgierig? Ga dan vlug naar 
bladzijde…

35
Architectuur 
Architectuur uit het heden en 
het verleden kwam in de afgelo-
pen maand allebei in de kijker. 
Enerzijds hedendaags erfgoed 
dankzij de gemeentelijke archi-
tectuurprijs, anderzijds historisch 
erfgoed met de bescherming 
van vijf oorlogsgedenktekens.

8-9 / 14-15



officiële bevelsoverdracht bij de
brandweer op zondag 16 mei

Op zondag 16 mei begint het 
protocol om 11 u. met een stoet 
vanuit de Kursaallaan met de 
Harmonie Vrienden van de 
Brandweer Oostduinkerke, de 
brandweerafdelingen Koksijde 
en Oostduinkerke, en bevriende 
korpsen naar de Zeelaan tot het 
gemeentehuis.
Daarna volgt dan de plechtige 
bevelsoverdracht met opstelling 
van de korpsen, voorlezing van 
de notulen en vereremerking van 
Werner Tyteca, laatste schouwing 
van de korpsen door Werner 
Tyteca, aanstelling van Kristof 
Dorné als nieuwe commandant 
en eedaflegging. Het plechtige 
deel wordt afgesloten met een 
kort defilé door de brandweer in 
de Zeelaan, gevolgd door het 
voertuigendefilé.

oproep voor nieuwe brandweerlieden  ( m/v)

De wettelijke leeftijd om brandweerm/v te kunnen 
zijn ligt tussen 18 en 60 jaar. Nochtans geeft de 
leiding van de brandweer de voorkeur aan kandi-
daten tussen 25 en 35 jaar.
Er wordt gezocht naar gemotiveerde kandidaten, 
die sportief en sterk zijn, die houden van actie 
maar niet van sensatie, die kunnen doorzetten, en 
die met inzicht aan hulpoperaties willen deelne-
men.
De tussenkomsten variëren enorm, gaande van 
brandbestrijding, hulp bij ongevallen, tot kleinere 

hulpverlening zoals wespenbestrijding, waterover-
last, stormschade, kat-in-boom, enz.
Lid zijn van de brandweer is in de eerste plaats 
een zinvolle vrijetijdsbesteding, waar een redelijke 
vergoeding aan vasthangt.
Belangstellenden kunnen op zondag 16 mei op 
het Theaterplein meteen hun interesse laten blij-
ken.

Anderzijds: Brandweer, Zeelaan 37 in Koksijde-
dorp, T 058 53 38 00, of brandweer@koksijde.be.

Voormalig kapitein-dienstchef Werner 
Tyteca en nieuwe kapitein-dienstchef 
Kristof Dorné.

De officiële bevelsoverdracht van brandweercommandant werner Tyteca naar de nieuwe commandant Kristof 
Dorné vindt plaats op zondag 16 mei. na een loopbaan van 36 jaar dienst verleende de gemeenteraad kapitein-
dienstchef Tyteca eervol ontslag uit het korps, waarna de gemeenteraad Kristof Dorné in zitting van 16 november 2009 
bevorderde tot kapitein en meteen ook aanstelde tot dienstchef. De bevelsoverdracht wordt een plechtig gebeuren.

Ter gelegenheid van de officiële bevelsoverdracht zal het volledige voertuigenpark van de gemeentelijke 
brandweer op zondag 16 mei uitgestald worden, eerst in de Zeelaan, daarna omstreeks 11.35 u. op het 
Theaterplein voor het gemeentehuis. Kandidaat nieuwe brandweerlieden zullen zich daar meteen kunnen 
melden.



een aanmeerhaven voor wulpen
en machtsoverdracht bij brandweer
In ons maandelijks praatje met 
burgemeester Marc Vanden 
Bussche hebben we het over de 
bouwvergunning van het clubhuis 
op de toekomstige golf, en over 
de plannen om in Wulpen langs 
het kanaal een aanmeerplaats 
aan te leggen. Anderzijds vindt op 
16 mei bij de brandweer de offici-
ele machtsoverdracht plaats van 
kapitein-dienstchef Werner Tyteca 
naar kapitein-dienstchef Kristof 
Dorné. De burgemeester heeft het 
ook over de jarige en uitgebreide 
dienst Onthaalouders.

Tij-dingen: “U start onze babbel met 
een ferme primeur?”

Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Inderdaad! Ik heb zeer goed 
nieuws! De bouwvergunning voor 
het clubhuis van de golf is binnen. 
In de gemeenteraad van mei wordt 
het lastenboek goedgekeurd. 
We zullen dus binnenkort kunnen 
bepalen welke aannemer het 
gebouw zal plaatsen. Ook Freddy 
Beun, voorzitter van het autonoom 
gemeentebedrijf dat het golfdossier 
zal leiden is bijzonder opgetogen.”

T-d: “ook voor wulpen zijn er  
grootse plannen?”

Burgemeester: “Klopt, het betreft 
de aanleg van een aanmeerha-
ven. Deze werken kaderen deels 
in het golfproject, maar horen 
ook thuis in de totale herinrichting 
van Wulpen. De aanmeerdijk is al 
geïnstalleerd bij de brug, maar er 
zijn dus ook mogelijkheden om het 
kanaal te verbreden. We hebben 
daarvoor al gesprekken gevoerd 
met de dienst Waterwegen en 
Kanalen. Bedoeling is om het vaar-
verkeer te vergemakkelijken en ook 
eigen aanlegsteigers te voorzien, 
naar het voorbeeld van Portus 
Dixmuda. In de laatste gemeente-
raad werd beslist om hiervoor een 
studiebureau aan te stellen. We 
weten dat toerisme op het water 
toeneemt, we willen dan ook let-
terlijk deze boot niet missen (lacht). 

Mensen die willen golfen zullen 
trouwens ook via de boot naar het 
golfterrein kunnen.”

T-d: “De brandweer heeft een 
feestdag in het verschiet?”
Burgemeester: “Ja, de officiële 
machtsoverdracht vindt plaats op 
16 mei en gaat gepaard met een 
optocht in de Zeelaan. Ik heb de 
machtsoverdracht meegemaakt 
bij de politie indertijd, toen we hier 
een nieuwe commissaris kregen. 
Dat geeft meteen een nieuwe 
schwung aan het beleid, er worden 
onmiddellijk meerjarenplannen ge-
maakt. Dus dat zal met de brand-
weercommandant Kristof Dorné 
zeker ook zo zijn.” (zie pag. 4)

T-d: “U wenst ook nog een oproep 
te doen?”
Burgemeester: “Een warme op-
roep naar nieuwe brandweerlie-
den inderdaad! Volgens mij is het 
een beroep waar je levenservaring 
opdoet, je staat ook ten dienste 
van andere mensen en je krijgt er 
een mooie vergoeding voor. Het 
is meer dan een job, er heerst ook 
een clubsfeer waar iedereen voor 
elkaar instaat, er is veel aandacht 
voor de vriendschappelijke kant. 
Ook in de beleidsvisie van de 
gemeente geven we voorrang 
aan mensen die bij de brandweer 
werken. Dus we hopen dat er zich 

veel jonge mensen kandidaat stel-
len via brandweer@koksijde.be of 
via T 058 51 94 51.”

T-d: “Dit jaar verdient ook de dienst 
voor onthaalouders een krans?”

Burgemeester: “Deze dienst be-
staat 20 jaar en werd door pionier 
Frieda Dornez opgestart. Haar werk 
wordt momenteel op een fijne ma-
nier voortgezet door Nathalie Leleu, 
Miet Loones en uiteraard de talrijke 
onthaalouders zelf die dagdagelijks 
instaan voor de zorg van onze al-
lerkleinste inwoners. Ze worden eind 
mei dan ook passend gehuldigd in 
ons gemeentehuis. Enkele weken 
terug opende ons nieuwste ont-
haalouderinitiatief “de Dunevoet-
jes” in de congiërgewoning van de 
gemeenteschool van Koksijde haar 
deuren. Een nieuwe mijlpaal in de 
geschiedenis van de dienst.”

T-d: “Heeft u tot slot nog een 
boodschap voor de inwoners?”

Burgemeester: “Ik hoop dat onze 
inwoners de komende maand de 
tijd kunnen nemen om ook eens 
te genieten van onze stranden. 
Ik noem ze altijd de “champs-
elysées” van de kust. Niets is fijner 
om te kuieren aan het strand en 
te genieten van zon en zee. Het 
is een luxe om dit alles zo dichtbij 
te hebben. Ik wens iedereen een 
zonnige meimaand toe!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche



Snippers uit de raad van 22 maart

1. Aankopen

3 Bibliotheek
De gemeente investeert 
in een nieuw RFID-geba-
seerd balieautomatise-
ringssysteem met geïnte-
greerde beveiliging voor 
de bibliotheek. Dit sys-
teem verbetert de werk-
processen: contact met 
de klant m.b.t. informatie, 
educatie, ontmoeting, 
service, wachtrijen aan 
de balie reduceren, 
meer privacy bij uitleen, 
meer technologische 
mogelijkheden. Raming 
78.760 euro. De provincie 
verleent maximaal 20.000 
euro subsidie. Unaniem.

3 Digitale schoolborden
Aankoop van drie digitale 
schoolborden voor de 
gemeenteschool Koksijde 
en drie voor de gemeen-
teschool Oostduinkerke. 
Raming 20.000 euro. 
Unaniem.

3 Vrachtwagen
Gesloten vrachtwagen 
met laadklep van de  
dienst Logistiek. Het huidi-
ge voertuig (280.000 km 
en 11.500 werkuren) is ver-
sleten: veel roestvor ming, 

gaten in de laadbak, 
technische problemen… 
Bovendien voldoet het 
voertuig niet meer aan de 
vigerende milieu- en vei-
ligheidsnormen. Raming 
100.000 euro. Unaniem.

2. Projecten
3  Golf ter Hille
De golf zal gerealiseerd 
worden door het auto-
noom gemeentebe drijf 
(AGB) en gefinancierd 
worden via de procedure 
van BF (build–finance). De 
lastenboeken dienen for-
meel door het AGB goed-
gekeurd en aanbesteed 
te worden. De gemeen-
teraad neemt vandaag 
kennis van de inhoud van 
het dossier. Het dossier 
voor het clubhuis wordt 
apart aanbesteed.

3  Aanmeerplaats
Aanstellen van een ont-
werper (raming 212.396 
euro) voor de aanleg van 
een aanmeerplaats (40 à 
50 ligplaatsen) in het 
Nieuw poortkanaal in Wul-
pen, in functie van de 
verdere uitbouw van de 
recreatieve as kanaal 
Nieuwpoort-Veurne en 

voor de ontsluiting van de 
toekomstige golf. Una-
niem.

3  nutsnetten
Het ondergronds brengen 
van het LS- en OV-net 
+ vervangen gas in de 
Fastenaekelslaan wordt 
geraamd op 22.648 euro. 
Unaniem.

3  Visserijmuseum
De omgevingswerken bij 
het Nationaal Visserijmu-
seum zullen 74.254 euro 
meer kosten dan het 
oorspronkelijke raming in-
schrijvingsbedrag (329.861 
euro). 

3. Diensten
3 Tennisterrein
Het lastenboek is goed-
gekeurd voor de aanleg 
van een tennisterrein in 
de Theaterput voor  de 
Flanders Ladies Trophy en 
de Ricoh Mens Trophy. 

Raming 25.000 euro. Het 
lastenboek bevat een 
herhalingsmogelijkheid 
voor de jaren 2011, 2012 
en 2012 (elk jaar raming 
van 25.000 euro). Una-
niem.

4. Varia
3 Garnaalvisserij te paard 
De gemeenteraad ging 
unaniem akkoord met 
de motie tot het steunen 
van de kandidatuur 
voor de opname van de 
garnaalvisserij te paard 
op de representatieve lijst 
voor immaterieel cultureel 
erfgoed van de mensheid 
(UNESCO).

3 Slagbomen
Om het begin van de 
Zeedijk in Sint-Idesbald 
verkeersarm te maken, 
worden een bijkomen-
de in- en uitgang met 
behulp van slagbomen 
met toegangscontrole 

in deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden 
we: unaniem. indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTw in, tenzij anders vermeld.

Op 8 januari werden gemeenteraadslid en VVV-voorzitter Charlotte 
Castelein en echtgenoot Thomas Moerman de trotse ouders van  
Willem! Charlotte nam onlangs haar politieke taak opnieuw op.

Een digitaal schoolbord



voorzien. De ingang wordt 
geplaatst in de Strand-
laan, net voorbij het 
Jaakpad, richting Zeedijk. 
De uitgang wordt op de 
Zeedijk geplaatst net voor 
het Lucionplein.
Om het sluipverkeer in 
de Koningstraat tegen 
te gaan, wordt op het 
einde van de Koning-
straat, op ongeveer 80 m 
van de Toekomstlaan een 
slagboom met toegangs-
controle geplaatst. Deze 
doorgang zal nog enkel 
toegankelijk zijn voor de 
hulpdiensten. Raming 
46.421 euro. Goedkeuring 
door de meerderheid, 
onthouding van Guido 
Decorte, Alain Saubain 
en Albert Serpieters, te-
genstem van de andere 

CD&V-raadsleden en van 
de Vlaams Belang-fractie.

3  Groenendijk

Concessie (eerste keer) 
voor het verhuren van 
strandzetels, parasols en 
windschermen op het 
strand van Groenendijk 
voor de periode 2010-
2016 na openbare aan-
besteding. Unaniem.

3  Jeugdvoetbal

De voetbalverenigingen 
van Koksijde (KVVC) en 
Oostduinkerke (KVVO) 
werken vanaf volgend 
voetbalseizoen samen op 
vlak van de jeugdwerking. 
Door deze samenwerking 
wordt competitie jeugd-
voetbal voor ongeveer 
450 jeugdspelers beoogd, 

waardoor 47 jeugdploe-
gen actief zouden kunnen 
zijn. Daarvoor verleent de 
gemeente aan dit samen-
werkingsverband 14.250 
euro werkingstoelage in 
2010, en telkens 28.500 
euro voor 2011 en 2012. 
Unaniem.

3 Voetbaltribune
De bestemming van het 
anderhalf miljoen euro 
investeringstoelage aan 
KVV Coxyde voor afbraak 
van de huidige tribune, 
bouw van een nieuwe 
zittribune en aanleg van 
een semi-kunststof veld 
is gewijzigd na overleg 
met de ontwerpers. De 
bestaande tribune wordt 
aangepast en uitgebreid, 
en de nieuwe tribune zal 

ook staanplaatsen tellen. 
Unaniem.

3  Pensioen
Directeur Gilbert Romme-
laere van de gemeente-
lijke basisschool Koksijde 
is per 1 september 2010 
eenparig eervol ontslag 
verleend wegens het be-
reiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd.

3  Brandweer
Carlos Beele (45) is aan-
gesteld als stagiair-brand-
weerman bij de afdeling 
Koksijde. Brandweerman-
nen Stefaan Rabaey, 
Stijn Geryl en Charlotte 
Magherman werden op 
eigen verzoek per 1 maart 
ontslag uit het korps ver-
leend.

infovergadering Ter Duinenlaan

Op donderdag 6 mei is er om 18.30 u. in de Theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde een infovergadering 
over het project Ter Duinenlaan. Dit project omvat de heraanleg van de Ter Duinenlaan vanaf de 
Koninklijke Prinslaan tot aan de J. Van Buggenhoutlaan incl. de heraanleg van de Markt en aanleg van 
een fietspad tot aan de Gladiolenlaan. De aannemer begon kort vòòr de paasvakantie met het vellen 
van de bomen in de buitenbermen, zodat deze zone vrijkomt voor de aanleg van de nieuwe nutsnetten. 
De eigenlijke opbraak en aanleg van de riolering zal na het zomerreces aanvatten.



Vijf laureaten voor Architectuurprijs

Met deze architectuurprijzen wensen het gemeente-
bestuur en de GECORO (gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening) kwalitatieve, vernieuwende 
en beeldbepalende architectuur als goeie voor-
beelden in de kijker zetten. Zo worden bouwheren 
en architecten aangespoord om creatief te zijn en 
mee te werken aan de opbouw van een kwalitatieve 
leefomgeving.
De ingediende projecten waren allen van een hoog 
niveau. De leden van de jury hadden het dus niet 
makkelijk bij het beoordelen en vergelijken van zowel 
het interieur, het exterieur als de stedenbouwkundige 
inplanting in de openbare ruimte.
Er werden laureaten bepaald voor vier categorieën. 
De laureaten kregen telkens een cheque ter waarde 
van 1000 euro en een bordje om aan de gevel van 
het desbetreffende pand te hangen.

nieuwbouw eengezinswoning
In de categorie nieuwbouw eengezinswoning werden 
vijf kandidaturen ingediend: Emile Verhaerenlaan 3, 
Paul Delvauxlaan 16, Cottagelaan 32, Berglaan 21 en 
Leopold II-laan 266.
De jury koos voor de vakantiewoning in de Cottage-
laan omwille van zijn speels karakter en zijn interactie 
met het nabijgelegen natuurgebied. Ondanks de 
beperkte oppervlakte biedt de woning voldoende 

wooncomfort en werd op een creatieve wijze ge-
zocht naar een oplossing voor het wonen aan de 
rand van een duinenlandschap. Bruno Delva is naast 
de eigenaar ook de architect van dit project.

nieuwbouw meergezinswoningen
In deze categorie werden er 3 kandidaturen inge-
diend: projecten in de Strandjutterslaan, Broerbanks-
helling en Albert I-laan. De prijs ging naar de meer-
gezinswoning in de Strandjutterslaan. Dit gebouw 
integreert zich in de omgeving door het respecteren 
van het reliëf en kenmerkt zich door interactie met 
het nabijgelegen natuurreservaat. De indeling biedt 
ook voldoende woonkwaliteit en is attractief. On-
danks de sobere, strakke vormgeving straalt de wo-
ning het vakantiegevoel uit dat typerend is voor de 
omgeving. Genoeg argumenten voor de jury om de 
prijs toe te kennen aan Rietveld Projects en Govaert 
en Vanhoutte, respectievelijk bouwheer en architect.

Vernieuwbouw gezinswoningen
Projecten in de Eglantierlaan 8, Pharaildelaan 5, La-
louxlaan 34 en Koninklijke Baan 81 werden ingediend 
in de categorie vernieuwbouw gezinswoningen.
De jury motiveert haar keuze voor Eglantierlaan 8 als 
volgt: de verbouwing van deze rijwoning biedt een 

op maandag 29 maart werden de laureaten van de Koksijdse Architecuurprijs 2009 bekendgemaakt. Deze 
prijs werd voor de vierde maal toegekend aan waardevolle architecturale projecten die een meerwaarde 
betekenen voor onze gemeente. in vier categorieën werd telkens een prijs van 1.000 euro toegekend. er was 
ook een bijzondere vermelding.

Laureaat van de categorie nieuwbouw meergezinswoningen.



meerwaarde aan de naburige eigendommen en de 
onmiddellijke omgeving, hoewel de typologie van de 
bestaande woning behouden wordt. Doordachte in-
grepen zorgen voor een attractieve en hedendaagse 
vormgeving. Een welverdiende pluim op de hoed 
van bouwheer Karl Delbarge en architect Pierre Van 
de Catsyne.

(Ver)nieuwbouw handel
Deze categorie kende 3 inschrijvers: Leopold II-laan 85 
(Broker), Strandlaan 276 (bakkerij de 3 B’s) en Strand-
laan 284 (patissier Stephan Destrooper).
Deze categorie is eigenlijk de samenvoeging van al-
les wat met nieuwbouw en verbouwing inzake handel 
in onze gemeente verband houdt. Een vrij diverse 
categorie wat de vergelijking moeilijk maakt. Na lang 
beraadslagen opteerde de jury voor de nieuwbouw 
in de Leopold II-laan 85. Dit sober gebouw sluit de zij-
kant van het pleintje aan de Sint-Niklaaskerk attractief 
af en integreert zich qua schaal met de onmiddel-

lijke omgeving. Het sober karakter wordt aangevuld 
met geslaagde details die de commerciële activiteit 
benadrukken. De sobere vormgeving komt ook terug 
in de uitwerking van het interieur. Dit project werd 
gerealiseerd door bouwheer Broker, architect Buro II 
en interieurarchitect Philippe Allaeys.

Bijzondere vermelding
Uitzonderlijk besliste het college van burgemeester 
en schepenen een bijzondere vermelding toe te 
kennen. De vernieuwbouw van de gezinswoning aan 
de Koninklijke baan 81 kan gelden als voorbeeld hoe 
een gebouw verschillende elementen kan integreren. 
Op een bestaand gebouw werd eigenlijk verder ge-
bouwd. Naast oud en nieuw combineert dit project 
ook verschillende bestemmingen. Naast de woon- en 
handelsfunctie blijven ook de oorspronkelijke nuts-
voorzieningen van Belgacom operatief in het pand 
van Carimat Group. Het was Plato-architectuur die 
instond voor het ontwerp van dit bijzondere project.

Laureaat (ver)nieuwbouw handel Bijzondere vermelding

Laureaat vernieuwbouw eengezinswoningLaureaat categorie nieuwbouw eengezinswoning



Gemeenschapswachten 
in nieuwe kledij

De gemeenschapswachten van 
Koksijde werken onder de dienst 
Veiligheid en Preventie van de 
gemeente. Ze voeren preventieve 
taken uit zoals het graveren van 
fietsen om fietsdiefstal te voorko-
men, het uitvoeren van afwe-
zigheidstoezicht om inbraak te 
vermijden, gemachtigd opzichter 
zijn aan de scholen, fietskolonnes 
begeleiden, enz.

Sommige gemeenschapswachten 
hebben evenwel ook een extra 
cursus gevolgd om overtredingen 
op het gemeentelijk politieregle-
ment vast te stellen. Deze mensen 
hebben een label ‘Vaststeller’ 
op het uniform en zijn in het bezit 
van een legitimatiekaart. Ze zijn 
bevoegd om identiteitskaarten 
te vragen en om een bestuurlijk 
verslag op te maken. Hieraan kan 
door de sanctieambtenaar een 
sanctie gekoppeld worden.
In Nieuwpoort en Koksijde zijn mo-
menteel 6 gemeenschapswach-
ten tewerkgesteld, in De Panne 
2. De helft van het aantal is ook 
vaststeller.

De gemeenschapswachten van De Panne, Koksijde en nieuwpoort zullen 
vanaf april/mei geleidelijk te zien zijn in hun nieuwe paarse uniform. Het 
logo en de kleur van het uniform werden omschreven in de wet op de Ge-
meenschapswachten. Die wet zorgt ervoor dat er in het straatbeeld nog 
slechts drie uniformen van veiligheidsdiensten te zien zullen zijn: politie 
(blauw), private veiligheid (rood of grijs) en de gemeenschapswachten 
(paars). op die manier is het voor de burger makkelijker om uit te maken 
tot welke dienst de personen behoren en welke hun hoofdtaken zijn.

Slimme parkeerzuilen
onlangs werden, aan het postkantoor in Koksijde Bad, slimme 
parkeerzuilen in gebruik genomen. Ze hebben de bedoeling om het 
roterend parkeren voor het postgebouw te bevorderen. De gratis 
parkeerduur op de 4 plaatsen aan de zijde van de westendestraat 
(kant postbussen) wordt beperkt tot maximaal 30 minuten zonder dat 
men een ticket hoeft te nemen of de parkeerschijf moet plaatsen.

Als men met de wagen op de 
parkeerplaatsen toekomt, start 
het toestel automatisch de timer 
op. Na 30 minuten parkeren 
wordt er een signaal gegeven 
dat de maximale parkeertijd 
verstreken is. Overtreders wor-
den in dit geval beboet.

Vergeet bovendien niet:

-  dat u altijd een gratis ticket 
van een half uur kan nemen 
aan alle parkeerautomaten in 
heel Koksijde.

-  dat de eerste 45 minuten in de 
ondergrondse parking onder 
c.c. CasinoKoksijde niet beta-
lend zijn; deze parking bevindt 
zich op wandelafstand van 
het postkantoor.



De Davidsfondsafdelingen Koksijde 
en oostduinkerke namen het initi-
atief om de aandacht te vestigen 
op de nederlandstalige benamin-
gen van handelszaken in onze 
gemeente. Uiteindelijk werden 
twee horeca-zaken bekroond: café 
’t eindeloos Begin in Koksijde-dorp 
en restaurant De Spelleplekke in 
oostduinkerke-bad. De zaakvoer-
ders wonnen elk een eresculptuur: 
een beeld van Fernand Vander-
plancke genaamd Duinenpan, in 
de bocht van de noordzee. 

Slechts 10,5%
Het Davidsfonds kwam tot de 
vaststelling dat omstreeks 1950 
slechts 10,5% van de villa’s en flats 
in Koksijde een Nederlandse naam 
droeg. Dat is sindsdien niet noe-
menswaardig veranderd. Noch-
tans houdt de cultuurvereniging 
een pleidooi voor het gebruik van 
mooie Nederlandstalige streekge-
bonden namen. “Men verwacht 
in de Ardennen geen Engelse of 
Duitse namen. Evenmin zoekt de 
doorsnee toerist dit bewust aan 
onze kust. En Nederlandse naam-
geving belemmert meertaligheid 
niet”, aldus een mededeling van 
het DF-bestuur. Uiteindelijk selec-
teerde het bestuur twee winnende 
namen.

‘t eindeloos Begin in 
Koksijde
Dit café in de Robert Vandammes-
traat heette vroeger De Kustvlie-
gers. Die naam dateerde uit de tijd 
dat militairen het straatbeeld van 
Koksijde-dorp nog sterk bepaal-
den. Intussen kwam een nieuwe 
eigenaar, –vroeger al uitbater in 
een andere gemeente–, die aan 
de kust een nieuwe start wou ma-
ken en hoopte dat zijn zaak een 
heel lang leven beschoren zou zijn. 
Vandaar een fijnzinnig spel met de 
woorden “begin” en “eindeloos”.

De Spelleplekke in 
oostduinkerke
De Spelleplekke is al jaren de 
naam van het gekende restaurant 
op het IJslandplein. Vanuit Wulpen 
werd op het grondgebied van 
Oostduinkerke omstreeks 1120 het 
gehucht Dunacapella gesticht. 
Vermoedelijk in de 13de eeuw 
ontstond nog wat dichter bij zee 
een vissersdorp dat Nieuwe Yde 
genoemd werd. Toen de getij-
dengeul ‘t Vloedgat omstreeks 
1600 verzandde, verdween het 
gehucht. Pas aan het begin van 
de 20ste eeuw werd de ligging 
ervan teruggevonden. Ook wer-
den duizenden kleine spelden 

opgegraven. Daardoor kreeg de 
vindplaats de toepasselijke naam 
Spelleplekke.

woordspel en 
streekeigen
Het Davidsfonds bekroonde dus 
twee namen: de ene een woord-
spel, de andere streekgebonden. 
Ze tonen aan dat met wat geduld 
én fantasie iets unieks mogelijk is. 
Namen die zowel door toeristen als 
streekbewoners gesmaakt worden. 
Bizarre namen en vreemde talen 
hoeven dus niet! De trofee werd 
op zaterdag 20 maart tijdens 
een korte plechtigheid aan de 
uitbaters van deze handelszaken 
overhandigd. De actie was moge-
lijk dankzij de medewerking en de 
financiële steun van het gemeen-
telijk Elfjulicomité.

Een trofee was er eveneens voor Dimitri Reniers van De Spelleplekke.

Wim Rommens van ’t Eindeloos Begin 
ontvangt de trofee in gezelschap van 
het Davidfonds-bestuur.

Trofee voor mooie  
nederlandse namen



Studenten vertalen voor gemeente!
Sanne Figoureux, inwoonster van Koksijde en 
tweedejaarsstudente aan de Hogeschool Gent 
kwam met een fijn initiatief op de proppen.

Dit initiatief kaderde in het zogeheten Small 
Business Project (SBP) in hun school. Hun keuze ging 
uit naar de oprichting van een vertaalbureau, dat 
ze City Translation doopten. Hun bedrijfje telt vijf 
leden: Truyen Nguyen Thi uit Kuurne; Debby De 
Turck uit Lierde; James De Vuyst uit Zele; Sanne 
Figoureux uit Oostduinkerke, en Nienke Huysse uit 
Sluis (NL).
Ze klopten aan bij ons bestuur om te helpen bij het 
vertalen van folders, persteksten, brieven,….
De gemeente ging hier graag op in. Op die 
manier werd de natuurbrochure Yde Duinen 
vertaald in het Engels, het persbericht Koksijde 
Kids in het Frans, het persbericht over de nieuwe 
vakantiebrochure in het Frans en de inleidende 
teksten van de vakantiebrochure en de website 
werden omgezet in Duits, Engels en Frans. 

openbaar onderzoek ontwerp gemeente-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ster der Zee

ontwerp GRUP
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan (GRS) en ter bestendiging van het kunstwerk 
heeft het gemeentebestuur beslist een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op te maken met 
als naam GRUP Ster der Zee. Dit GRUP is nu voorlopig 
door de gemeenteraad vastgesteld, en wordt aan 
een openbaar onderzoek onderworpen.

Praktisch
Het document ligt van 26 april tot maandag 28 juni 
2010 (12 u.) ter inzage aan het loket van de dienst 
Stedenbouw. Gedurende deze periode kan iedereen 
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de 
plannen inzien, en opmerkingen of bezwaren indienen.

Deze moeten tegen ontvangstbewijs aan het loket 
van de dienst Stedenbouw afgegeven worden of 
aangetekend naar volgend adres worden gezonden: 
Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw, 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

Het gemeentehuis is open elke voormiddag tussen 9 
tot 12 u., bovendien ook op maandag- en woensdag-
namiddag van 13.30 tot 16 u.

Ter gelegenheid van het kunstproject Beaufort 2003 
werd ter hoogte van Ster der Zee tegen de Zeedijk een 
kunstwerk geplaatst dat het grondplan van de kerk 
van de Duinenabdij voorstelt. omdat dit werk duidelijk 
verband houdt met de geschiedenis van Koksijde en 
ook fungeert als landmark en herkenningspunt heeft 
het gemeentebestuur het kunstwerk gekocht. De 
stedenbouwkundige vergunning, die hiervoor is afge-
leverd, wordt ondertussen evenwel betwist.

De vijf studenten van City Translation.



Geslaagd project erfgoededucatie
over visserij in De Rozenkrans!

Bij hun aankomst in de klas op 
donderdag 18 maart startten Ilse 
en Bram meteen de bouw van 
een zeedecor, of “een museum”, 
in de gang van de school. Meteen 
was de nieuwsgierigheid van de 
leerlingen gewekt. Maar aan-
vankelijk was het museum nogal 
leeg… Geen nood! Samen met de 
kinderen werd nagedacht wat er 
allemaal in het museum kon ko-
men, en zo vulden ze het zelf stukje 
bij beetje.

Visser Jules…
Van 22 tot 27 maart volgden voor 
Ilse en Bram dan een week stage. 
Ze begonnen op maandag, ver-
kleed als vissers. Ilse en Bram vertel-
den de kinderen ook verhalen over 
bijgeloof in de visserij, die ze zelf 
mochten aanvullen en uitbeelden 
in een levend tafereel.
Op dinsdag trokken Ilse en Bram 
met de kinderen naar het Natio-
naal Visserijmuseum. Op het einde 
van de dag konden ze hun eigen 

museum weer wat aanvullen.
De volgende dag kwam er een 
visser op bezoek die toonde hoe 
echte vissers zelf hun netten kno-
pen. De leerlingen leerden ook zelf 
heel wat knopen maken.

Zelf garnalen vangen
Donderdag was voorbehouden 
voor het strand. Daar zagen ze een 
echte paardenvisser aan het werk 
en een garnaalkruier te voet! Vele 
leerlingen stonden vol verbazing te 
kijken hoe het slepen van een net 
ook zonder paard kan… Het werd 
pas echt feest toen ze met netjes 
zelf garnalen vingen die ze in het 
aquarium in hun museum tentoon-
stelden! Ze maakten ook lekkere 
hapjes met garnalen en organi-
seerden een korte receptie.  
Op vrijdag 27 maart, de laatste 
dag van de stageweek, kwamen 
er heel wat andere klassen van De 
Rozenkrans op bezoek naar het 
museumproject. Het was duidelijk 
te merken dat de leerlingen fier 
waren om hun museum aan de 
andere kinderen te kunnen tonen.
Al bij al een geslaagd project in 
het kader van erfgoededucatie! 
Op dinsdag 25 mei volgt in het 
Nationaal Visserijmuseum nog een 
toonmoment (of presentatie van 
het bachelorproefproject) van 18 
tot 19 u. voor ouders, belangstellen-
den, pers enz. Vrij toegankelijk voor 
iedereen.

Ilse Schoolaert en Bram Laleman, twee laatstejaarsstudenten van de  
lerarenopleiding van KATHO Tielt, werkten voor hun bachelorproef Erfgoed-
educatie samen met onze gemeente. In overleg met hun promotor, lector 
Frans Afstandsonderwijs Mireille Defreyne, en afdelingshoofd Vrije Tijd 
Ann-Sofie Beun brachten ze in de klas van juf Sofie van het buitengewoon 
onderwijs van De Rozenkrans een project over visserij tot een goed einde. 
Een geslaagd opzet!

Bubbelkes Poppentheater
zoekt medewerker!
Wulpenaar Emmanuel Fabel, de creatieve geest achter de 
gordijntjes van Bubbelkes Poppentheater, is op zoek naar een 
medewerker, liefst iemand die ook met de poppen wil spelen.
Emmanuel Fabel groeide op in Gent met het poppentheater 
Pierke spreekwoordelijk in zijn buik. Door zijn passie voor het 
poppenspel vatte hij in 2006 het idee op om in Wulpen te starten 
met een stangpoppentheater. Zijn droom is om in Wulpen, in 
de nieuw te bouwen multifunctionele feestzaal, maandelijks op 
zaterdagnamiddag een poppenspelvertoning te geven voor de 
kinderen uit de streek.
Eventuele nieuwe medewerkers aan Bubbelkes Poppentheater 
kunnen zich melden bij Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in Wulpen  
(tel. 058/31.38.43, e-post emmanuel.fabel@infrabel.be).



Het ministerieel besluit motiveert 
gedetailleerd de bescherming van 
elk oorlogsmonument.

1. Het gedenkteken voor de 
militaire en burgerlijke doden met 
inbegrip van haag, Hegerplein/ R. 
Vandammestraat in Koksijde-dorp

Dit monument is een werk van 
beeldhouwer Egide Rombaux 
(Schaarbeek 1865-Ukkel 1942). 
Op zoek naar een streekeigen 
symbool koos Rombaux voor een 
schip met gerezen zeilen op een 
onstuimige zee, als zinnebeeld 
voor België dat de oorlog door-
staat. Dit bronzen beeld bekroont 
een zuil met aan de voorzijde een 
vlakreliëf dat de Griekse overwin-
ningsgodin voorstelt. Met gesprei-
de vleugels stijgt ze bovend een 
vlammend kanon en een naakte 
man uit.

2. Het gedenkteken voor de 
Zouaven op het Zouavenplein in 
Koksijde-bad

Dit is een zeldzaam gedenkteken 
in Vlaanderen dat herinnert aan 
de rol die koloniale Afrikaanse 
troepen speelden tijdens WO I. 
In de geschiedschrijving wordt al 
te vaak voorbijgegaan aan de 
aanwezigheid en de inzet van 
deze koloniale troepen aan hun 
front en hun zware verliezen. De 
zuil herdenkt vooral de eenheden 
met Zouaven die bij Ieper en aan 
het IJzerfront vochten. Omdat veel 
Zouaven in Koksijde gekanton-
neerd waren, werd het monument 
in onze gemeente geplaatst. Dit 
monument verwijst ook naar het 
multiculturele karakter van WO I. 
Door hun kleurrijke kledij (rode fez, 
blauwe jas en pofbroek) vielen 
deze uitheemse troepen op.

3. Het gedenkteken voor de Bel-
gische en geallieerde piloten van 
beide oorlogen bij de Zuid-Abdij-
molen in Koksijde-bad

Het militaire vliegwezen ontwik-
kelde zich tijdens WO I tot een 
zelfstandig onderdeel binnen de 
oorlogvoering. De job van piloot 
was bijzonder riskant, avontuurlijk 
en sensationeel. Vliegers waren 
rap ware helden. Dit gedenkteken 
werd in Koksijde opgericht omdat 
er hier zowel in WO I (door de Bel-
gen) als in WO II (door de Duitsers) 
een vliegveld werd aangelegd.

Het monument zelf heeft de vorm 
van een vuurtoren, herkennings-
punt aan de kust. De toren is be-
kroond met een houten seinkamer, 
bedekt met een tentdak.

De vlakreliëfs stellen een gevleu-
gelde overwinningsgodin voor, 
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Bij ministerieel besluit van 5 maart 2010 heeft Vlaams minister van 
onroerend erfgoed Geert Bourgeois vijf oorlogsgedenktekens in Koksijde 
als monument beschermd. 

Vijf oorlogsmonumenten  
beschermd
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en een zittende vrouw met kind, 
wijzend naar een vliegtuig dat uit 
de lucht neerdaalt.

De vlakreliëfs zijn van Joseph Wit-
terwulghe (Brussel, 1883-Ukkel, 
1967).

4. Het gedenkteken voor de mili-
taire en burgerlijke doden bij de 
Sint-niklaaskerk in oostduinkerke

Dit gedenkteken werd gemaakt 
door beeldhouwer, tekenaar en 
graficus Oscar Jespers (1887-
1970). Hij evolueerde snel naar het 
kubisme en expressionisme waarin 
hij een voortrekkersrol zou spelen. 
Jespers verbleef vijf maanden in 
Oostduinkerke om het beeld te 
hakken. De beeldengroep ver-
toont gelijkenis met een piëta: een 
treurende vrouw houdt de geval-
len soldaat in haar armen.

5. Het gedenkteken voor de 4de 
legerdivisie in wulpen (langs het 
kanaal)

Opmerkelijk is dat dit gedenkteken 
al tijdens WO I werd geconcipi-
eerd: de bevelhebber van deze 
divisie, luitenant-generaal Michel, 
vatte reeds tijdens de oorlog het 
plan op om een gedenkteken 
voor zijn eigen divisie op te richten 
in Wulpen waar zijn divisie lange 
tijd verbleef. Het is ook uitzonderlijk 

dat er zowel een vaderlandslie-
vend gedicht (Emile Verhaeren) als 
een uitgesproken Vlaamsgezind 
gedicht (Albrecht Rodenbach) 
aanwezig is. Deze keuze is des te 
frappanter gezien de 4de legeraf-
deling voornamelijk uit Franstalige 
soldaten bestond.

Het monument werd opgebouwd 
met o.m. brokstukken uit de ruïnes 
van Nieuwpoort en Ieper. Voor 
de realisatie ervan tekenden vak-
mannen uit de eigen divisie met 
ontwerper G. Hendrickx uit Brussel 

en beeldhouwer L. Jacquemotte 
uit Hoei.

De trofee op het gedenkteken 
kent een zeer gevarieerde 
samen stelling, bestaande uit een 
barokke compositie met militaire 
voorwerpen die de overwinning 
uitdrukken. Tegen een eik, symbool 
van eer en glorie, hangen een 
harnas, vaandels, helmen, gordels, 
geweren, sabels, een pik en een 
schop, touwen, enz., alles in een 
zeer dynamische compositie.

15
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Ter Duinenlaan/marktplein en
munitiedepot: openbaar onderzoek
Van 17 mei tot en met 19 juli loopt het openbaar 
onderzoek over ontwerpen van twee gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPs): enerzijds het 
ontwerp-GRUP Ter Duinenlaan/marktplein, anderzijds 
het ontwerp-GRUP munitiedepot. 

GRUP Ter Duinenlaan/marktplein
Voor de omgeving van het Marktplein in Koksijde-bad 
geldt vandaag het Bijzonder Plan van Aanleg Maar-
tenoom. Het gemeentebestuur wil dit BPA herzien om 
verschillende redenen. Het is verouderd, te gedetail-
leerd en biedt geen ruimte voor recente ontwikkelin-
gen. Ten aanzien van het openbaar domein, van de 
pleinomgeving en de inrichting ervan moet ook meer 
soepelheid gehanteerd kunnen worden.
De Vlaamse Overheid heeft op 14 april 2010 beslist 
dat dit plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een Milieu  
Effecten Rapport (planMER) dus niet nodig is.
De nota en de beslissing van vrijstelling van planMER-
plicht kunnen ingekeken worden op de website van 
de dienst MER www.mervlaanderen.be, en in het ge-
meentehuis aan het loket van de dienst Stedenbouw.

GRUP munitiedepot
De site van het munitiedepot (ca. 11 ha) ligt in 
Oostduinkerke langs de Langeleedstraat. Enige tijd 
geleden werd het munitiedepot uit het militair domein 
gedesaffecteerd en in bruikleen van de gemeente 
gesteld, die het aanwendt als opslagplaats voor 
materiaal, grote bloembakken enz.
Het munitiedepot ligt volledig geïsoleerd van de rest 
van het militair domein en is volledig omgeven door 
agrarisch gebied. Het ligt dan ook voor de hand 
dat de nieuwe bestemming van het munitiedepot 
verenigbaar moet zijn met zijn agrarische omgeving.
In die visie voorziet het ontwerp-GRUP volgende 
functies:

3  een zone voor het regionaal dierenasiel 
Ganzeweide, met aansluitend een zone voor  
de hondenclub

3  behoud van de opslagruimte voor de 
technische dienst

3  zachte recreatie onder de vorm van 
tentenkampen (geen camping)

3  een zone voor waterbuffering met een 
ecologisch accent

Beide ontwerp GRUPs zijn vastgesteld door de 
gemeenteraad zodat ze nu in openbaar onderzoek 
gaan, meer bepaald van 17 mei tot 19 juli 2010.  
In deze periode kan iedereen de plannen inkijken 
(loket van de dienst Stedenbouw, gemeentehuis, 
tijdens de openingsuren) en opmerkingen 
of bezwaren indienen. Deze moeten tegen 
ontvangstbewijs aan de dienst Stedenbouw 
afgegeven worden afgegeven, of aangetekend 
gezonden worden verstuurd aan: Gemeentelijke 
commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a 
gemeentebestuur, dienst Stedenbouw, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde.

Het gemeentehuis is open elke voormiddag van 9 tot 
12 u., en op maandag- en woensdagnamiddag ook 
van 13.30 tot 16 u.

Het Munitiedepot op het militair domein krijgt een nieuwe bestemming. De mogelijkheden zijn beschreven in een nieuw ruimtelijk plan.

Voor het Marktplein en de Ter Duinenlaan is het ontwerp van een 
nieuwe ruimtelijke visie klaar.



Drie unieke tentoonstellingen
in het Paul Delvauxmuseum

Herinneringen aan de noordzee
Vanaf 1917 bezoekt de schilder de Vlaamse kust. 
De Panne, Zeebrugge, Westende en vooral Sint-
Idesbald worden een duidelijke inspiratiebron. Het is 
trouwens in Sint-Idesbald dat hij zijn jeugdliefde Tam 
herontmoet. Voor Delvaux wordt Sint-Idesbald en 
later Veurne een tweede thuis. Hij overlijdt in Veurne 
in 1994. Een van de zalen van het museum is volledig 
aan zichten van de streek gewijd.

THemA: Delvaux en de Antieke 
wereld
Deze tentoonstelling is een samenwerking met de 
Stichting Paul Delvaux en werd vorig jaar aan de 
Stichting Goulandris in Andros (Griekenland) en in 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel 
voorgesteld. 

Zoom
... op een nog nooit tentoongesteld werk. Een intimis-
tische tekening die door Delvaux werd uitgevoerd 
tijdens een vakantie in Paquera (Mallorca, Spanje) 
wordt voor de eerste maal aan het publiek voorge-
steld.

Tot en met september is het museum (Paul Delvaux-
laan 42 in Sint-Idesbald) open van 10.30 tot 17.30 u. 
(niet op maandag).

In het Paul Delvauxmuseum lopen sinds 1 april en nog 
tot 9 januari 2011 naast de vaste collectie ook drie 
unieke tentoonstellingen die zich verdiepen in het 
oeuvre van de kunstenaar. Deze tentoonstellingen 
zijn Herinneringen aan de Noordzee, Delvaux en de 
Antieke Wereld, en Zoom.

nautiV bezocht Visserijmuseum
De Vereniging van Vlaamse Nautische bedrijven 
(vzw NautiV) hield op vrijdag 26 maart zijn alge-
mene vergadering in het Nationaal Visserijmu-
se um. Onder zijn leden telt NautiV jachtwerven, 
boothandelaars,scheepswinkels, zeilmakers, 
scheepsexperts, timmerlui, brokers, bootverhuur-
bedrijven, jachthaveninstallateurs, steigerbouwers, 
kortom alle type bedrijven actief in waterrecreatie, 
–toerisme en –sport. De maatschappelijke zetel 
van de vzw is in Oostduinkerke gevestigd.
De leden werden in het museum verwelkomd door 
conservator Willem Lanszweert die een gevatte en 
fel gesmaakte rondleiding presenteerde. Na de 
algemene vergadering in de Honoré Loones-zaal 
verstrekte 1ste schepen Jan Loones bondig uitleg 
over de geplande aanmeerplaats in Wulpen en 
de tewaterlating van de Koksijde 1, een elek-
trisch aangedreven motorboot die in Wulpen zal 
verhuurd worden. De leverancier van het bootje, 
Stéfanie Van Biesen van My Quiet Boat bvba, zat 
toevallig in de zaal en luisterde glunderend mee. 
De avond werd afgerond met een gezellige en 
typische maaltijd in Estaminet In de Peerdevisscher.
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Conservator Willem Lanszweert tijdens zijn boeiende 
rondleiding voor de leden van NautiV.



wAK geeft je een duwtje…

Deze initiatiecursus wordt al enkele jaren in Koksijde 
georganiseerd. Dit schooljaar werd ook gestart in 
Veurne en in Nieuwpoort. In deze opleiding wordt 
een diversi teit aan mogelijkheden en technieken 
aangebracht waardoor men zijn interesses binnen de 
beeldende kunst kan ontdekken. 

Cursus en expo  
digitale fotografie
Volgend schooljaar kunnen volwassenen ook voor de 
initiatiecursus “digitale fotografie en beeldvorming” 
kiezen. Er is grote belangstelling voor deze cursus. Daar-
om wil de WAK de resultaten van de huidige cursisten 
aan een ruim publiek tonen ter gelegenheid van de 
tentoonstelling van 7 mei tot 28 mei in de gaanderij van 
de WAK, cc Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. 
Open tijdens de openingsuren van het secretariaat 
(gesloten op dinsdag en zondag). Op vrijdag 7 mei 
geven de leraars toelichting van 19 tot 21 u.

Info: Westhoek Academie Koksijde, T 058 53 27 00, 
westhoekacademie@koksijde.be, www.wak.koksijde.be.

expo Keramiek in de wAK
Van 10 tot 24 mei loopt in galerie Welnis (dienst voor 
Toerisme, Astridplein in Oostduinkerke) de tentoonstel-
ling Keramiek in de WAK. Deze expo toont de diverse 
artistieke functies van keramiek. Open tijdens de ope-
ningsuren toerismebureau.

Heraldiek van abten 
en kloosters
Ter gelegenheid van Erfgoeddag 2010 werd door uitgeverij 
Homunculus een themaboekje uitgegeven over de heraldiek 
van de Duinenabdij en van zijn abten. Diverse andere 
cisterciënzerabdijen zoals Westvleteren kwamen al aan bod.
In deze publicatie staan de 55 wapenschilden van de 53 
reguliere, een commendataire en een titulaire abt van de 
Duinenabdij centraal.  
De heraldische beschrijvingen zijn door Marc Van de Cruys 
opgemaakt, de historische toelichting is van Harry van Royen en 
alle wapenschilden werden opnieuw getekend én ingekleurd 
door Marc Cheron.
Het boekje telt 65 pagina’s en kan bekomen worden aan de balie 
van het abdijmuseum voor de prijs van 7 euro.

Al jaren spreekt de westhoekacademie tot je verbeelding. Al jaren wil je graag de stap zetten, maar je twijfelt of 
je het wel aankan, welk atelier je zou kiezen. of je wil overal wel eens van proeven. De wAK biedt een oplossing: 
een 2-jarige opleiding voor volwassenen waar je tijdens 4 uur per week de basis van elk atelier kunt aanleren.

nieuwe telefoonnummers wAK
De gemeentelijke Westhoekacademie heeft 
nieuwe telefoonnummers.
Algemeen: 058 53 27 00 - Fax: 058 53 27 01
Directeur Els Desmedt: 058 53 27 02
Adm. Liliane Desaever: 058 53 27 03
Adm. Dorien Vandenbussche: 058 53 27 04
Eredirecteur Guy Van Beckevoort: 058 53 27 05



Nieuwe cultuurbrochure 5-art

5-art nam voor het eerst per-
soneel in dienst. Eind vorig jaar 
diende 5-art bij de Vlaamse 
overheid een aanvraag in om 
te mogen starten met een 
erfgoedcel. Met SUN-LIGHT010 
is voor de zomer een grootse 
parcourtentoonstelling rond het 
werk van George Grard en de 
zon gepland.

Programma-
brochure
Sinds begin april is nieuwe pro-
grammabrochure voor de 5-art 
regio beschikbaar. Nieuw is dat 
de brochure voortaan halfjaar-
lijks verschijnt. De brochure geeft 
een overzicht van de culturele 
activiteiten (concerten, toneel-
opvoeringen, tentoonstellingen) 

in de vijf gemeenten van april 
tot september. Er is ook een han-
dig overzicht opgenomen van 
de openingsuren van bibliothe-
ken en musea. De brochure is 
beschikbaar in de bibliotheken, 
de diensten Toerisme en Cultuur.

website
De website van 5-art (www.5-art.
be) is volledig opgefrist. De surfer 
vindt er informatie over de eerst-
volgende activiteiten, informatie 
over de projecten van de ver-
eniging, contactgegevens van 
de bibliotheken en musea, en 
informatie over de vereniging. 
De vereniging is vanaf nu ook 
bereikbaar op het algemene 
emailadres info@5-art.be.

g(h)eeft zin

P R O G R A M M A  2 0 1 0

w w w . 5 - a r t . b e

april  t .e.m. september

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art (Alveringem, 
De Panne, nieuwpoort, Koksijde en Veurne) luidde op woensdag  
7 april in het centrum Ysara in nieuwpoort zijn nieuwe werkingsjaar 
feestelijk in. na het drukke jaar 2009 brengt ook 2010 heel wat 
nieuwigheden.

Oproep expo Kunst in Baaltje
Van 10 tot 22 augustus vindt in de Kerkepannezaal traditiegetrouw de grote groepstentoonstelling Kunst in 
Baaltje plaats, een organisatie van de gelijknamige werkgroep onder impuls van dr. Ray Van Duüren. De 
werkgroep koos deze keer voor het thema moet er gin zand zijn? er kunnen maximum 100 kunstenaars 
aan de expo deelnemen.

Inschrijvingen kan tot uiterlijk 20 juli 2010 bij cultu-
reel ambassadeur Raymond Van Duüren, Strand-
laan 273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50), met 
vermelding van:
3 naam, adres en telefoonnummer van de kunste-

naar en/of van de eigenaar
3 titel en afmetingen van het werk
3 waarde van het werk (verzekering)
3 materie

Wie ingeschreven is, wordt persoonlijk verwit-
tigd over het binnenbrengen van de werken en 
ontvangt een uitnodiging voor de vernissage op 
maandag 9 augustus.

Een duinenzicht van Gilbert Van Belleghem



Koksijde FeeST op 11 september!
De afdeling Vrije Tijd organiseert op zaterdag 11 september “Koksijde FEEST”. Dit volksfeest wil een platform bie-
den aan verenigingen en de gemeentelijke vrijetijdsdiensten om samen een grootse interactieve vrijetijdsmarkt 
op poten te zetten. Alle deelnemers kunnen zo op een leuke manier hun werking toelichten. Alle Koksijdenaars 
kunnen op 11 september ontdekken wat er qua vrijetijdsaanbod in de gemeente beweegt.

Koksijde FEEST wordt een bruisend en levendig festival, 
met optredens, workshops, initiaties, straattheater, 
ballonnen, … en nog vele andere verrassingen. Kort-
om, een feest voor jong en oud! De wedstrijd om een 
affiche en promotiecampagne te ontwerpen voor 
het feest, aangekondigd in een vorige editie, werd 
gewonnen door Albert Herelixka. U ziet het resultaat 
op deze pagina!

Gewijzigde datum!
Om organisatorische redenen werd de datum van 
het gebeuren verplaatst van 4 naar 11 september. De 
locatie en de uren blijven evenwel ongewijzigd: rond 
het gemeentehuis van 13.30 tot 18.30 u. 

Verenigingen: werf nieuwe leden!
Voor de verenigingen is deze dag een ideale kans 
om nieuwe leden te werven! Mocht uw vereniging 
omwille van de datumwijziging alsnog geïnteresseerd 
zijn om met een interactieve stand deel te nemen op 
11 september, schrijf u dan nog snel in! Er worden nog 
deelnameformulieren tot 15 mei aanvaard. Let wel, 
enkel verenigingen die op 11 september nieuwe le-
den aanvaarden, kunnen aan dit volksfeest meewer-
ken. Het doel is immers om je vereniging kenbaar te 
maken aan het grote publiek en zo nieuwe mensen 
aan te trekken.

Het inschrijvingsformulier met voorwaarden is te 
vinden op www.koksijde.be (ontspannen > cultuur > 
culturele evenementen) of is af te halen bij de cul-
tuurdienst tijdens de openingsuren van het gemeen-
tehuis.

Noteer 11 september met stip in uw agenda! We ma-
ken er samen een groot feest van!

Meer info en inschrijvingen: dienst Cultuur, 
Bieke Van Belle, T 058 53 34 72, F 058 53 30 94,  
nathalie.martens@koksijde.be.

Het winnende 
campagnebeeld
Naar aanleiding van onze oproep, gingen 12 
creatievellingen aan de slag om een passende 
campagne te bedenken voor hét volksfeest op 
11 september! Het niveau van de ingezonden 
werken was hoog. Het was voor de jury van 
dienst dus niet gemakkelijk om uit het aanbod 
de beste te vinden. Na beraadslaging werd 
beslist om Albert Herelixka als grote winnaar aan 
te duiden! Zijn inzending ziet u hierbij in primeur! 
De mooie geldprijs van 1.000 euro zal op 11 sep-
tember door de burgemeester aan de winnaar 
overhandigd worden. De ontwerpen die niet 
geselecteerd werden, zullen op 11 september in 
het c.c. CasinoKoksijde tentoongesteld worden.



17 tot 21 mei  
Week van de 
Digitale Fotografie
Tijdens die week zijn er elke namiddag 
(uitgezonderd op woensdag) van  
14 tot 16 u. gratis praktijkgerichte info-
sessies (digitale fotografie, info over 
je camera, info over de cursussen). 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

De keuze van…
In de maand mei zet Nele Bouquillon 
haar keuzelijst in de kijker. Ze werkt al 
vier jaar in de bibliotheek en is ver-
antwoordelijk voor de jeugdafdeling 
en rondleidingen.

Cursus Word 2007
Bent u benieuwd wat Word 2007  meer 
te bieden heeft dan Word 2003? 
Deze initiatie beantwoordt uw vraag. 
De les omvat o.a. kennisma king met 
de tabbladen, configureren van de 
eigen laptop (de snelle werkbalk), 
alle nieuwigheden die Word 2002 en 
2003 niet hebben, hoe foto’s met een 
muisklik een volledig ander uitzicht 
krijgen, alles over de opmaak, enz.

Breng uw eigen laptop mee met Word 
2007 erop geïnstalleerd. Wie geen 
laptop heeft, kan als toeschou wer de 
les volgen op een groot scherm. De 
les vindt plaats op dinsdagnamiddag 
8 juni van 13.30 tot 16 u. in de Willem 
Elsschotzaal. Vooraf inschrijven is 
nodig en deelnemen kost 4 euro.

Openbare bibliotheek

Cursus gebruik GSm
Wie moeite heeft met de vele knopjes, toetsen en functies 
leert in deze cursus hoe de GSM optimaal te gebruiken.? 
Na één cursusdag heb je het allemaal onder de knie.
Op donderdag 6 mei van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 
u. Vooraf inschrijven en lid zijn van de bieb. Kostprijs: 8 euro 
(cursus inbegrepen).

Meiklokjes 
in oude 
prentkaarten
In de bibliotheek loopt 
van 3 tot 24 mei tijdens de 
openingsuren een tentoon-
stelling van meiklokjes op 
oude postkaarten. Deze 
collectie is de helft van een 
verzameling van 600 stuks, 
eigendom van Rosette De 
Ruyck.

De collectie werd nooit 
eerder tentoongesteld en is 
zeker het bekijken waard.

Kruidenvrouw Winiefred Van 
Killegem verzorgt op don-
derdag 6 mei om 19.30 u. 
in de bibliotheek een voor-
dracht over confituur. De 
toegang is gratis maar er 
wordt gevraagd in te schrij-
ven aan de balie van de 
bieb of via T 058 53 29 53.

Ze schreef al een tiental 
boeken over kruiden en 
groenten, geeft drukbe-
zochte voordrachten en 
begeleidt kruiden- en tuin-
wandelingen. 

Potje Gezond met kruiden-
vrouw Winiefred Van Killegem

Dit jaar gratis lidmaatschap



inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval

  Zone 1 (rood)

toeristische zone bij de Zeedijk tot 
en met Koninklijke Baan / Albert 
I-Laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag, don-
derdag en zaterdag. Opgelet, 
belangrijke wijziging: sedert april 
zijn er op zondag geen ophalingen 
meer van restafval!

PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 12 en 
donderdag 27 mei
Papier en karton: dinsdag 4 mei
GFT: elke dinsdag

  Zone 2 (groen)

Centraal deel van de badplaat-
sen, strook onder Koninklijke 
Baan / Albert I-Laan
Restafval: elke maandag– uitge-
zonderd pinkstermaandag 24 mei 
geen ophaling, wel op dinsdag 25 
mei.
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 12 mei en 
donderdag 27 mei
Papier en karton: woensdag 5 mei
GFT: elke woensdag

  Zone 3 (blauw)

Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag – uitge-
zonderd dinsdag 25 mei geen op-
haling, wel op woensdag 26 mei
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 

Drankdozen): vrijdag 14 en 28 mei
Papier en karton: donderdag 6 mei
GFT: elke woensdag

  Zone 4 (oranje)

Koksijde-dorp en westelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
Koksijde-dorp tot aan Oostduin-
kerke-dorp)
Restafval: elke donderdag - uitge-
zonderd OLH Hemelvaart donder-
dag 13 mei geen ophaling, wel op 
vrijdag 14 mei
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 12 en 26 
mei
Papier en karton: vrijdag 7 mei
GFT: elke donderdag – uitgezon-
derd OLH Hemelvaart donderdag 
13 mei geen ophaling, wel op 
woensdag 12 mei

  Zone 5 (geel)

Wulpen en oostelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan 
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 12 en 26 
mei
Papier en karton: dinsdag 4 mei
GFT: elke vrijdag

  Containerpark

Het containerpark is gesloten op 
zaterdag 1 mei en donderdag 13 
mei.

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor 
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond 
vòòr de ophaling na 21 u. (op-
haling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaat-
sen de avond vòòr de ophaling 
na 21 u. (ophaling tussen 6 en 
22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en 
8 u.

Actie afvalarm 
winkelen: winnaar 
van de maand 
In de voorbije maand april 
werd mevr. Lucie Delvaux in 
de Leopold II-laan gespot 
met de boodschappentas 
in de hand. Ze wint hierdoor 
aankoopbonnen van plaat-
selijke handelaars. De dienst 
Milieu en Duurzame Ontwik-
keling wenst haar van harte 
proficiat!

Sinds het begin van 2010 is de ge-
meente in vijf nieuwe afvalzones in-
gedeeld. Voor sommige inwoners is 
het even aanpassen: de ophalingen 
kunnen immers op een andere dag 
plaatsvinden dan voorheen. U vindt 
alle correcte ophaaldata van uw 
zone terug in de afvalkalender.

Hou deze afvalkalender goed bij 
zodat u uw afval op de juiste dag 
aan uw deur plaatst. U vindt de 
data ook op de gemeentelijke 
website (www.milieu.koksijde.
be/ophaaldata). Hieronder de 
ophaaldata voor mei.



Compostnamiddag op 5 juni!
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organi-
seert op zaterdag 5 juni van 13.30 tot 16 u. op het 
gemeentelijk containerpark (Veurnestraat 11) een 
gratis compostnamiddag rond thuiscomposteren 
en kringlooptuinieren. Tuinfanaten geven er uitleg 

over hoe je groenafval in je tuin kan voorkomen en 
hergebruiken, over mulchen en composteren, over 
gewasbescherming en teelttechnieken, over plant- 
en plaatskeuzes enz. 

Meer info in het nummer van juni.
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Gebruik de ondergrondse
containers of “moloks” correct!
De gemeente beschikt over 20 ondergrondse 
containers of “moloks”. Jammer genoeg stelt de 
dienst milieu en Duurzame ontwikkeling (mDo) een 
toenemend misbruik van deze containers vast.  
De dienst mDo herhaalt daarom de correcte regels om 
uw huishoudelijk restafval aan te bieden. Huishoudelijk 
restafval moet steeds in een reglementaire groene 
huisvuilzak gedeponeerd worden:

De ondergrondse containers of moloks.

Het verkeerd aanbieden van afval wordt uiteraard 
aanzien als sluikstorten. De dienst MDO verscherpt 
dan ook de controles om misbruiken tegen te 
gaan. Sluikstorten is immers strafbaar en ontsiert de 
gemeente!  Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ont-
wikkeling, T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Giet u uw gebruikte frituurolie nog in het toilet, goot-
steen of rioolputje? of stopt u het frietvet nog steeds 
bij het restafval?! niet doen, dat is schadelijk voor 
het milieu, verstopt de afloop en zorgt ervoor dat de 
riolen het regenwater niet meer kunnen slikken.

Breng gebruikte frituurolie of –vet en fondueolie 
gratis naar het containerpark. Wie tussen 17 en 22 
mei frituurolie of –vet binnenbrengt op het contai-
nerpark, krijgt een handige trechter cadeau.

Tips:
3  Gebruik de aftelstrip van Valofrit om te weten 

wanneer u uw olie moet verversen. Gratis ver-
krijgbaar op het containerpark.

3  Gebruik de oorspronkelijke verpakking of een 
ander type plastic fles om de olie in op te van-
gen en naar het containerpark te brengen.

3  Laat je gebruikte frituur- of fondueolie volledig 
afkoelen. - Giet de olie met behulp van een 
trechter in de fles. Voor frituurvet dat u hebt 
uitgesmolten, gebruikt u een doos of een an-
dere geschikte verpakking.

Trechteractie Valorfrit - 17 tot 22 mei 

Samen de olie- en  
vetspoken te lijf!

GRATiS 
GeSCHenK

3  iedereen kan deze huisvuilzakken voor eigen deur 
aanbieden tussen 6 en 8 u. op de dag van de 
ophaling

3  de ondergrondse containers zijn uitsluitend be-
stemd voor huishoudelijk restafval afkomstig van 
tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op een 
dag dat de huisvuilwagen niet langskomt. Alle an-
dere afval (glas, plastic zakjes met huisvuil, steen-
puin,…) hoort niet thuis in of rond deze containers!



Van 1 april tot 1 september zijn honden op het strand 
uitsluitend toegelaten in de afgebakende strand-
zones. Ze moeten wel steeds aangelijnd zijn. De 
gedoogzones worden aangeduid door een blauw 
bord met een symbool van een witte hond en zijn de 
volgende:
- van de grens De Panne tot het Lucionplein
- van Vredestraat tot Sint-André (G. Scottlaan)
- van Fairybankhelling tot Westenwindhelling

Biodiversiteit  

De kleine  
parelmoervlinder

Reglement honden op het strand

Bord honden niet 
toegelaten op het 
strand

Aanduiding  
gedoogzone

Aanduiding  
hondentoilet

Niet langer poep op de stoep!
Wie meer wil weten over de opvoeding en verzorging van zijn trouwe 

 viervoeter, is welkom op de start van de gloednieuwe hondenpoep actie 
Hondegoed, Beregoed op zaterdag 19 juni van 14 tot 18 u. op

 het Theaterplein voor het gemeentehuis (Zeelaan 303). De dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling presenteert een hondenvol programma aan 
beregoeie activiteiten.  Meer info in de volgende editie.

22 mei 2010 is dè dag van de biodiversiteit. Hoog 
tijd om uit te pakken met een boegbeeld van de 
Koksijdse biodiversiteit! Van de 40.000 soorten in 
Vlaanderen is de kleine parelmoervlinder mis-
schien wel de meest typerende soort voor de dui-
nen aan onze Westkust. Vrijwel nergens anders in 
Vlaanderen tref je deze zeldzame dagvlinder nog 
zo talrijk aan. Een soort om te koesteren!
Je kunt de kleine parelmoervlinder van half april 
tot oktober in onze duinen aantreffen. De vlinder 
verkiest er droge, schrale duingraslanden met een 
mozaïek van kale grond, lage begroeiing met veel 
duinviooltjes en in de onmiddellijke omgeving 
wat ruigere, nectarrijke vegetatie. Je herkent de 
dagvlinder aan z’n opvallende parelmoerkleurige 
vlekken aan de onderkant van de achtervleugel.

Merk je deze ‘K-soort’ 
op tijdens je wandeling 
doorheen de Doornpanne 
of elders? Geef dan je 
waarneming door op 
www.waarnemingen.be.

De kleine parelmoervlinder (foto Sylvain Cuvelier)



Sinds februari 2008 werken de provincie west-
Vlaanderen en onze gemeente samen met vzw 
ZonnewinDT om (ver)bouwers duurzaam planadvies 
of duurzame raad te bieden. Doel is van uw woning 
een duurzame én energiezuinige woning maken. 
Recent werden aan deze vorm van planadvies enkele 
wijzigingen aangebracht.

De provincie en de gemeente vinden het belangrijk 
dat de huizen die momenteel worden gebouwd of 
verbouwd zo duurzaam mogelijk zijn. Een extra inves-
tering, maar die wint u terug met onder meer premies 
en een lagere energiefactuur. Niet alle kandidaat 
(ver)bouwers en architecten besteden daar nu al vol-
doende aandacht aan. Het kan dus interessant zijn 
een onafhankelijke deskundige in te schakelen.

Goedkoop advies
De provincie biedt de mogelijkheid om in 2010 aan 
een goedkoop tarief advies in te winnen. Deze ad-
viezen worden gegeven door de vzw’s ZonneWinDT 
en Westkans. ZonneWinDT beschikt over een divers 
team met zowel technische als architecturale ken-
nis. Westkans bouwde heel wat ervaring op omtrent 
toegankelijkheid en meegroeiwonen. Kostprijs van 
het advies: 50 euro als ZonneWinDT bij u thuis komt, 
25 euro als u zelf naar ZonneWinDT gaat, 25 euro voor 
het advies “meegroeiwonen” van Westkans, 10 euro 
voor wie beide adviezen inwint.

Aanbod voor (ver)bouwers:
planadvies duurzaam bouwen

Meer info:
3  Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn, 

Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries,  
www.west-vlaanderen.be/woonloket,  
wonen@west-vlaanderen.be, T 050 40 33 24

3  ZonneWinDT vzw, Kleine Dijk 33a in Diksmuide, 
planadvies@zonnewindt.be, T 0477 55 13 22

3  Westkans vzw, Kerkhofstraat 1 in Brugge, 
info@westkans.be, T 050 40 73 73, www.westkans.be

3  Alle info en aanvraagformulieren op 
www.west-vlaanderen.be/woonloket

Op 1 april (geen grapje) kregen 
de vier ezels in het natuurreser-
vaat Doornpanne gezelschap 
van zes nieuwe ezeltjes samen 
met de trotse vader. Om de 
begrazing effectiever te maken 
werd gekozen voor uitbreiding 
van het ezelbestand. De hengst 
Gerland werd uitgeleend om 
een aantal merries te bevruch-
ten. Hij nam zijn taak met veel 
verantwoordelijkheidszin op zich 
en zo kwamen er zes nieuwe 
veulentjes ter wereld. Elk veu-
lentje kreeg een prettige naam 
toebedeeld. De ezelmeisjes zijn 
Babiche, Bieke en Betsy. De 
jongens zijn Balderik, Bertus en 
Bobbejaan.

7 nieuwe bewoners in Doornpanne



Op sinterklaasdag 1989 werd 
de aanvraag van het toenma-
lig gemeentebestuur door Kind 
en Gezin goedgekeurd. Onze 
gemeente kon starten met een 
dienst voor onthaalouders! Op 1 
april 1990 begonnen 17 aangeslo-
ten onthaalmoeders onder leiding 
van diensthoofd Frieda Dornez die 
deze dienst 18 jaar voortreffelijk 
zou leiden. De opvang gold toen 
nog voor kinderen van 0 tot 6 jaar 
met een maximum van 3 voltijdse 
kindjes per onthaalmoeder.

eigen statuut
Door de jaren heen evolueerde 
een en ander: het aantal kindjes 
werd opgetrokken van 3 naar 4 en 
de leeftijd werd uitgebreid tot 12 
jaar. In april 2003 kregen onthaal-
ouders een eigen statuut. Sedert-
dien zijn ze voor hun bescherming 
niet meer afhankelijk van hun 
echtgenoot en zijn ze beschermd 
tegen de sterk schommelende 
vergoedingen die typisch zijn voor 
hun activiteit. In januari 2011 op 

naar een volwaardig statuut? 
Afwachten maar….  Wat wel vast-
staat is dat de dienst met 32 ge-
dreven onthaalouders in Koksijde, 
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en 
Wulpen een bloeiende dienst is!

nieuwe initiatieven
Verantwoordelijke Nathalie 
Leleu: “We merken dat de be-
langstelling voor deze sector zowel 
vanuit de politiek als vanuit de 
media alleen maar gegroeid is. 
Er is een steeds grotere nood aan 
opvang. Ouders gaan meer en 
meer samen uit werken, grootou-
ders vinden soms moeilijker de tijd 
in deze drukke samenleving en het 
aantal alleenstaande ouders stijgt. 
Een meer specifiek gegeven voor 
onze kust is de nood aan flexibele 
opvang: weekendopvang, late 
en/of vroege opvang en soms 
zelfs nachtopvang. Vanuit deze 
visie wil de gemeente het aanbod 
uitbreiden. Nieuwe initiatieven met 
samenwerkende onthaalouders 
worden opgestart. 

met hart en ziel
Verantwoordelijke Miet Loones: 
“De dienst zou natuurlijk geen 20 
jaar hebben bestaan zonder de 
onthaalouders zelf! Onthaalouder 
zijn vraagt volgens ons veel inzet. 
Elke dag opnieuw opgewekt, 
vriendelijk en met een lach klaar 
staan om elk kindje met de nodige 
warmte en zorg te omringen, een 
luisterend oor bieden, bij proble-
men samen met ouders helpen 
zoeken naar de beste oplossing…  
Dat kan alleen vanuit een innerlijke 
bewogenheid. Onze onthaalouders 
staan al 20 jaar klaar om met hart 
en ziel “hun” kindjes een veilige en 
geborgen “thuis” te geven. Daar 
hebben wij alleen maar bewonde-
ring voor!”

optimale  
omstandigheden
Nathalie en Miet: “We willen alle 
ouders bedanken voor het vertrou-
wen dat ze dienst en de onthaalou-
ders geven. Elke keer opnieuw zijn 
we er ons van bewust dat het niet 
makkelijk is om als ouder je kindje 
te moeten toevertrouwen aan een 
“vreemde” persoon. Met een bang 
hartje stappen vele ouders voor de 
eerste keer naar de opvang. Twijfe-
lend en onzeker moeten ze daarna 
naar hun werk. Maar de volgende 
dag gaat het al heel wat beter als 
men ziet en hoort dat zijn kindje er 
in optimale omstandigheden opge-
vangen wordt. En dat is de verdien-
ste van elke onthaalouder!”

Hebt u zelf ook een kindje of bent u 
zwanger en zoekt u opvang? Voor 
meer informatie over kan u terecht 
bij de dienstverantwoordelijken 
Nathalie Leleu en Miet Loones (T 
058 51 80 74). Hun kantoor bevindt 
zich in het oud-gemeentehuis in 
Oostduinkerke. Er zijn zitdagen op 
dinsdagvoormiddag en donder-
dagnamiddag.

Meer info: www.dvo.koksijde.be.

Dienst voor onthaalouders
viert zijn 20ste verjaardag!
De dienst voor onthaalouders bestaat in 2010 al 20 jaar! Dit kan natuuurlijk 
niet ongemerkt voorbijgaan. Als je nagaat dat vandaag 32 onthaalouders 
samen zo’n 150 kinderen van 0 tot 12 jaar dagelijks opvangen, dan is het 
duidelijk dat de dienst voor onthaalouders voor vele jonge gezinnen in 
Koksijde onmisbaar geworden is! Het startte allemaal op 1 april 1990…



Diverse ploegen van de technische dienst zetten hun beste been-
tje voor en toverden het conciërgegebouw om in een veilige 
opvang voor baby’s en peutertjes. Inmiddels werd samen met de 
leerkrachten van de gemeenteschool een leuke en toepasselijke 
naam bedacht: “De Dunevoetjes”. 

Twee onthaalouders
Na een grondige selectieprocedure door de dienst Onthaalouders 
in samenwerking met VVSG werden de definitieve onthaalouders 
aangesteld. In de Dunevoetjes staan Annabelle en Martine nu klaar 
voor de verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kindjes. 
De dienst Onthaalouders zorgt op zijn beurt voor een kwalitatieve 
begeleiding van de onthaalouders, onder toezicht van Kind en 
Gezin.

Op woensdag 14 april vond een heuse opendeurdag plaats. Inge-
schreven ouders en kindjes werden uitgenodigd om in de opvang 
een kijkje te komen nemen.

Info: dienst Onthaalouders, oud-gemeentehuis in Oostduinkerke, 
dienstverantwoordelijken Nathalie Leleu en Miet Loones  
T 058 51 80 74, zitdag op dinsdagvoormiddag en donderdag- 
namiddag, www.dvo.koksijde.be.

De Dunevoetjes 
heten baby’s welkom!
op maandag 19 april startte bij de dienst onthaalouders het tweede 
samenwerkend initiatief: de Dunevoetjes! onthaalouders martine 
Vuylsteke en Annabelle Vander Paelt stonden klaar om de kindjes  
met veel liefde en zorg op te vangen. De Dunevoetjes biedt plaats 
aan 8 voltijdse kinderen met een gelijktijdigheid van 14 kinderen 
per dag. Deze nieuwe opvang is gevestigd in het conciërgegebouw 
aan de zijkant van de gemeenteschool Koksijde.

ouders 
leren om 
samen te 
spelen!
De Week van de Opvoeding 
wordt elk jaar georganiseerd, 
deze keer van 16 tot 23 mei. 
Omdat kinderen opvoeden 
belangrijk, – en ook niet altijd even 
gemakkelijk is –, wordt opvoeden 
in die week in de kijker geplaatst. 
Positief opvoeden, opvoeden 
bespreekbaar maken en het 
aanbod opvoedingsondersteuning 
bekendmaken zijn de pijlers. Van 
het jaar staat één thema centraal: 
opvoeden is samenspel.
In dit kader zal de Nederlandse 
Marianne De Valck, specialiste op 
het vlak van pedagogisch spelen 
en verantwoord speelgoed, 
een voordracht verzorgen over 
“samen spelen”, op donderdag 
20 mei om 19.30 u. in zaal Rerum 
Novarum, Koning Albertstraat 29 in 
Diksmuide.
Org.: Vormingplus i.s.m. Regionale 
Welzijnsraad Veurne-Diksmuide, 
de gemeentebesturen van deze 
regio, de Gezinsbond en de 
provincie West-Vlaanderen.

Info: dienst Onthaalouders, 
T 058 51 80 74,  
onthaalouders@koksijde.be

Op de foto staand vlnr dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu, schepen van Gezin 
en Gezondheidszorg Herwig Vollon, burgemeester Marc Vanden Bussche, OCMW 
raadslid Lander Van Hove; zittend dienstverantwoordelijke Miet Loones, en de 
onthaalouders Annabelle Vander Paelt en Martine Vuylsteke, resp. met de kindjes 
Jelle, Emile en Fee op de schoot.



Permanente aandacht  
voor veilig werk!

In 2008-2009 telde de IDPBW o.m. volgend lichamelijk 
leed: 31 werknemers hadden wonden en opper-
vlakkige letsels; 7 botbreuken, 23 ontwrichtingen, 28 
schuddingen en/of inwendige letsels, 2 shocks.
Elk ongeval heeft nadelige gevolgen, zowel voor de 
betrokken werknemer als voor zijn dienst:

3  lichamelijke letsels, langdurig herstel, eventueel 
een psychologisch trauma

3  stoffelijke schade
3  ontregeling van het gezinsleven, getraumatiseerde 

kinderen na ongeval van vader of moeder
3  verminderd inkomen na langdurige afwezigheid, 

verminderde beroepskansen
3  schuldgevoel bij collega’s die getuige waren, kop-

zorgen over wanneer en hoe de collega zijn werk 
zal (kunnen) hervatten

3  zorgen voor het gemeentebestuur: hoe kunnen 
we het slachtoffer opvangen? Hoe kunnen we 
het slachtoffer weer integreren in de arbeidsom-
geving? Gevolgen voor het functioneren van de 
dienst wegens een kracht minder en eventueel 
beschadigde arbeidsmiddelen…

Het gemeentepersoneel telt in zijn rangen ook een 
interne dienst Preventie en Bescherming op het werk, 
kort gezegd de iDPBw. Dat is geen vrije keuze en 
evenmin een luxe. want zo’n dienst is wettelijk ver-
plicht, en bovendien noodzakelijk. De iDPwB streeft 
naar maximale veiligheid op het werk, om het aantal 
arbeidsongevallen zo laag mogelijk te houden.

1. overzicht aantal arbeidsongevallen bij perso-
neelsleden van de gemeente (niet van oCmw)
1996 55 2001 68 2006 66

1997 37 2002 41 2007 61

1998 60 2003 74 2008 72

1999 75 2004 48 2009 71

2000 90 2005 67

In dit overzicht vallen grote schommelingen op: 
“slechts” 37 arbeidsongevallen in 1997 tegenover 
liefst 90 in 2000. Deze schommelingen kunnen een 
gevolg zijn weersomstandigheden, verandering van 
arbeidsplaats, nieuwe arbeidsmiddelen, onvoorziene 
gebeurtenissen…
Het gemiddelde over deze 14 jaar bedraagt 63 ar-
beidsongevallen per jaar, of 1,21 per week.

2. overzicht aantal verloren kalenderdagen door 
arbeidsongevallen (gemeente en oCmw)
1996 393 2001 937 2006 320

1997 419 2002 319 2007 421

1998 691 2003 951 2008 1002

1999 658 2004 730 2009 953

2000 975 2005 235

Het gemiddelde over deze 14 jaar bedraagt 643 
verloren kalenderdagen per jaar, of de arbeid van 
2,99 voltijdse personeelsleden gedurende één jaar, te 
wijten aan ongevallen op het werk.
(De lezer dient er zich wel van bewust te zijn dat er 
ook nog andere verloren kalenderdagen zijn: wegens 
ziekte en ongevallen buiten het werk.)

Campagnes
Het is onmogelijk om arbeidsongevallen 100% uit te 
sluiten. Toch streeft de IDPBW naar zo weinig mogelijk 
arbeidsongevallen. Dat gebeurt door sensibilisatie 
van de werknemers om zo veilig mogelijk te werken, 
o.m. via:

3  elke nieuwe werknemer wordt onthaald op het 
vlak van veiligheid

3  affichecampagnes
3  opleidingen (heftruckbestuurder, heffen en tillen 

van lasten, brandvoorkoming en –bestrijding, enz.)
3  promotie rond de Werelddag van de Veiligheid 

(28 april)

De IDPBW hoopt dat zij dankzij deze campagnes het 
aantal arbeidsongevallen bij de werknemers van het 
gemeentebestuur tot een minimum kan herleiden.



Standhouders gezocht voor Dunia!

De inschrijving als standhouder 
volgt het stramien van 2009. De 
gemeente Koksijde wil de stand-
houders (geen puur commerciële 
stands) de kans geven om gratis 
informatie over de derde wereld 
bij de Koksijdse bevolking en de 
vele toeristen te brengen. Toch 
wordt er een inschrijvingsgeld 
gevraagd als waarborg en als “in-
schrijvingsrecht”. Dit inschrijvings-
geld zal terugbetaald worden als 
de standhouder aanwezig was. De 
organisatie volgt dit stramien om 
onverwachte en onaangekondig-
de afwezigheden te vermijden, en 
de standhouders die echt interesse 
hebben de eerste keuze te laten.

Elke standhouder die wil mee-
doen, schrijft (ten laatste tegen 
16 juni) 25 euro over op rekening 
091-0002290-88 van de gemeente 
Koksijde met vermelding “Waar-

borg Dunia 2010 + inschrijvings-
recht + naam”

Het inschrijvingsgeld wordt ook 
terugbetaald als u voor een gron-
dige reden niet aanwezig kon zijn 
en dit minstens een maand vooraf 
(dus ten laatste 24 juni) meldt.

Ook bij onverwachte en onvoor-
zienbare afwezigheden (vb. 
ongeval, sterfgeval, aantoonbare 
ziekte) wordt het inschrijvingsrecht 
terugbetaald.

Zeven edities van feest, informatie 
en vooral veel sfeer. Dunia speelt 

zich af in het mulle zand van het 
breedste strand van onze Vlaamse 
kust. Dichtbij de dijk en dus ook 
dichtbij een nieuw doelpubliek: de 
toeristen en dagjesmensen. Naast 
de wereldfeestgangers bereik je 
op Dunia een onontgonnen pu-
bliek dat normaal niet doelbewust 
naar wereldfeesten trekt.

Meer info: dienst Internationale 
Samenwerking (dIS),  
T 058 51 08 92,  
fien.leerman@koksijde.be

De dienst Internationale Samen
werking (dIS) zoekt permanent 
nieuwe standhouders voor het gra
tis wereldfeest Dunia, dat op zater
dag 24 juli van 11.30 tot 18.30 u. 
(uren nog onder voorbehoud) voor 
de zevende maal op het strand 
van Oostduinkerke plaatsvindt.

Hebben ouderen effectief meer onveiligheidsgevoel?  
Zijn ze slachtoffer van criminaliteit? Wat is de invloed van  
de buurt en het mediagebruik?

Op dinsdag 18 mei organiseert de seniorenadviesraad een 
infonamiddag over het thema “onveiligheidsgevoel bij 
senioren”. Gastspreker is mevr. Liesbeth De Donder van de 
Vrije Universiteit Brussel en gespecialiseerd in deze proble-
matiek. De vergrijzing van de bevolking heeft als gevolg dat 
 de maatschappij zich niet alleen dient aan te passen aan 
die tendens, maar ook dat de gemeenschap voor ver schil-
len de uitdagingen komt te staan waarmee ze geen  ervaring 
heeft. Eén van die uitdagingen is het onveiligheidsgevoel.

Deze gratis infonamiddag vindt plaats in de Kerkepanne zaal 
in Sint-Idesbald om 14 u. Voor elke aanwezige is er koffie en 
taart. Vooraf inschrijven, uiterlijk op donderdag 13 mei.

Senioren-infonamiddag  
over onveiligheidsgevoel

Info en inschrijvingen: 
seniorenconsulent Dorine Van Steer-
tegem, gemeentehuis, T 058 53 30 72, 
dorine.vansteertegem@koksijde.be



Familiemaal voor Cross to Romania

op oudere leeftijd zijn de gevolgen van een 
valpartij meestal ernstig. ongeveer 30% van de 
65-plussers die thuis wonen, vallen één keer per 
jaar. Bij mensen ouder dan 80 jaar loopt dit zelfs 
op tot 50 %. om vallen te vermijden is er de week 
van de Valpreventie. Bedoeling is zoveel mogelijk 
ruchtbaarheid te geven aan het voorkomen van 
valpartijen.

Bij vallen spelen verschillende factoren tegelijkertijd 
een rol. Naarmate er meer risicofactoren aanwezig 
zijn, neemt de kans op vallen toe. Dus hoe meer 
risico’s we kunnen uitschakelen, hoe kleiner de kans 
dat we vallen.

Valpartijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor 
lichamelijke verwondingen; ze zorgen ook voor 

sociale, financiële en economische problemen. Zo 
vertegenwoordigen valpartijen 40% van de redenen 
tot opname in een rust- of verzorgingstehuis. Ook 
vertonen sommige mensen een blijvende angst voor 
situaties die aanleiding gaven tot een val, bijvoor-
beeld een trap niet meer durven opgaan.

In West-Vlaanderen wil men werk maken van het 
voorkomen van valincidenten bij ouderen. De West-
Vlaamse Logo’s en SEL’s (de vroegere SIT’s) slaan de 
handen in elkaar om iedereen die op het werkveld 
in contact komt met ouderen, aan te zetten om te 
werken rond valpreventie. Alle gezondheidsorgani-
saties worden gesensibiliseerd om extra aandacht te 
besteden aan valpreventie.

Meer info: www.logowvl.be

Na het grote succes van de vorige jaren organiseren 
de vrienden van Cross to Romania Koksijde–
Oostduinkerke op zondag 30 mei in zaal Witte Burg 
opnieuw hun familiemaaltijd ten voordele van sociale 
projecten en directe hulp in Roemenië. Voor de 
prijs van slechts 12 euro per persoon kan men zich 
vanaf 12 u. rond eten aan gebraiseerde ham, groot 
groentenassortiment en aardappel in de pel. Kinderen 
tot 12 jaar betalen slechts 6 euro per deelnemer.

Met hun projecten wil de organisatie Cross to Roma-
nia hulp bieden aan de zwaksten in de Roemeense 
maatschappij: kansarme gezinnen , andersvaliden, 
daklozen. Zij worden maatschappelijk uitgesloten en 
leven in een sociaal isolement. In Roemenië zijn de 
winters erg koud, tot -35 °C. Zigeunerfamilies leven 
in gammele en lekkende hutten. In de grootsteden 
zoeken straatkinderen warmte in rioleringen.

In 1994 ging een kleine groep vrijwilligers uit onze ge-
meente samen met vrienden uit De Panne een eerste 
keer naar de twee adoptiedorpen Andreneasa en 
Borzia. Roemenië is een prachtig land op het vlak van 
natuur en cultuur, maar was verarmd en onderontwik-
keld in zijn socio-economische weefsels.

Elk jaar stuurt de organisatie vrachtwagens met 
hulpgoederen naar Roemenië . Daar worden de 
goederen nauwgezet verdeeld. Het gaat om: 
kledij,meubeltjes, ziekenhuisbedden, schoolgerief…
enz. Andere kleinschalige projecten werden ook al 
gerealiseerd in de adoptiedorpen en omgeving.
De organisatie van het jaarlijks familiemaal helpt de 
nodige financiële middelen bijeen te brengen om 
deze werking te kunnen instandhouden.

Info en inschrijvingen: Maurice Legein 058 51 53 49, 
Ward Samyn 058 23 55 20, ook via mail naar andreas.
cavyn@telenet.be en erna.delancker@telenet.be met 
vermelding van naam en aantal personen.

west-Vlaanderen 
laat je niet vallen



Gevaarlijke vezels in huis: 
krijg je kanker van asbest?

Asbest is een vezelachtig mineraal 
dat in de natuur voorkomt. De 
typische asbestziektes (asbestose, 
mesothelioom, longkanker) komen 
pas na 10 tot 40 jaar tot uiting. 
Maar je kan jezelf hiertegen wel 
beschermen!

Hoe je beschermen
Alles hangt af van het soort asbest-
houdend materiaal en de staat 
waarin het verkeert.
*  Ongebonden asbesthoudend 

materiaal kan je zelf niet veilig 
verwijderen.

*  Hechtgebonden asbesthou-
dend materiaal in goede staat 
mag blijven waar het zit. Bescha -
digd materiaal moet voorzichtig 
behandeld worden. In een aan-
tal gevallen kan en mag u zelf 
het materiaal verwijderen.

Acht gouden regels
1.  Voorkom altijd stofvorming.
2.  Maak het materiaal nat  

vooraleer je het verwijdert.
3.  Boor, slijp, zaag of schuur het 

materiaal niet, maar gebruik 
handwerktuigen.

4.  Verlucht goed als je binnens-
huis werkt.

5.  Zorg dat het verwijderde mate-
riaal niet kan breken (vb. gooi 
er niet mee)

6.  Breng het materiaal meteen 
helemaal ingepakt of afgedekt 
naar het containerpark, ge-
scheiden van andere afvalstof-
fen. De vezels kunnen anders in 
je auto blijven hangen.

7.  Reinig de werkruimte en je  
gereedschap met water.

8.  Was je kledij en neem een  
douche.

Info: dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling T 058 53 34 39  
(brochure), of www.mmk.be.

Fiets en wandel voor duurzame handel
op zaterdag 8 mei organiseren de diensten internationale Samenwerking van Koksijde, oostende en 
middelkerke en de jeugddienst van nieuwpoort een wandel- en fietstocht rond duurzame handel van 
Koksijde tot oostende: Fair Trade aan Zee. een prachtige trip, afgewisseld met lekkers uit duurzame 
handel. inschrijven: 2 euro, de dag zelf.

Niet alleen een (h)eerlijke banaan, maar ook een biologische gekweekte appel of hernieuwbare ener-
giebronnen dragen bij tot een meer duurzame wereld. De wandeling is 30 km lang, de fietstocht 70 km.
Er zijn drie startplaatsen: in Oostduinkerke aan de sporthal Hazebeek tussen 8 en 11 u., in Nieuwpoort aan 
de vismijn tussen 10 en 13 u., in Middelkerkeaan het Casino tussen 11 en 14 u.
Feestelijk eindpunt op het sportstrand in Oostende ter hoogte van de surfclub.
Info: dienst Internationale Samenwerking (dIS), T 058 51 08 92, fien.leerman@koksijde.be

De verkoop van asbesthoudend materiaal is in ons land sedert 1998 verboden omdat het schadelijk is voor 
onze gezondheid. nieuw asbest komt dus niet meer in het milieu terecht, maar natuurlijk vind je het wel 
nog steeds terug in heel wat (oude) materialen in huis, in de tuin of op het werk. Schepen Herwig Vollon van 
Gezondheidszorg geeft toelichting bij de gevaren van asbest.



Stand up comedy

Henk Rijckaert met glas 
wijn en bordje kaas

Speelplein Blekker-
zwembad breidt uit

Op vrijdag 14 mei komt Henk Rijckaert naar de PIT. Hij is be-
kend van het Canvas programma Zonde van de zendtijd. 
Vorig jaar was zijn kompaan Bert Gabriëls al te gast.  
Dat optreden was een voltreffer. Kan Henk hem evenaren? 
Aanvang om 21.30 u., toegang 3 euro.

Kaas en wijn
De avond start met een kaas- en wijndegustatie. Piet Dec-
lerck heeft een aantal zomerwijnen uitgekozen die de deel-
nemers mogen proeven. Deze proeverij wordt met speciaal 
uitgekozen kazen aangevuld. Kaas en wijn proef je voor 5 
euro (een fles wijn en een ticket voor de stand up comedy)! 
Start om 19 u.

Inschrijven: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Het heeft wat langer op zich laten wachten dan voorzien. 
Maar halfweg april werd de hangbrug vervangen door een 
gloednieuw speeltoestel. Het is meteen één van de groot-
ste speeltoestellen in Koksijde. Klimmen, glijden, schuilen 
onder het afdak, het kan allemaal. Enkele maanden eerder 
spoelde er op het speelplein ook al een dolfijn aan. Op dat 
toestel kan je met meer kinderen tegelijk schommelen.

Low Frequency

Kinderredactie 
Plezand

Op vrijdag 21 mei plant de LF-crew  
in de PIT opnieuw een line up om dui-
men en vingers af te likken. In februari 
waren ze al te gast met The Mill Xl.
Line up: Process, Dr Gonzo, Second- 
vision, Threat, Teknic, Matar. Deze 
avond is de afsluiter van het voor-
jaarsseizoen in de PIT. Daarom is de 
toegang gratis. In de zomer is de PIT  
er weer met een aantal activiteiten.

Meer info: jocdepit@koksijde.be 
of www.depit.be

Op woensdag 5 mei komt de kinder-
redactie samen. Ook jij mag daarbij 
zijn. De kinderredactie kijkt wat er 
allemaal in de volgende Plezand 
zal staan. Welke foto’s, tekeningen, 
artikels mogen erin? Dat help jij dan 
mee beslissen. Heb je zin om een te-
kening te maken? Kan je goed foto’s 
nemen? Of schrijf jij graag? Schuif dan 
bij op de kinderredactie! Afspraak om 
15 u. in de PIT (tot 16.30 u.).

Laat vooraf iets weten als je  
meedoet: jocdepit@koksijde.be 
of 058 53 34 44.

www.jeugd.koksijde.be
De pagina’s van de jeugddienst kan je 
rechtstreeks bereiken via deze link.

Vragen? Jin helpt je ervan af!



Zomerprogramma 
Yamakasi
De programmaboekjes moeten nog 
gedrukt worden. Je kan het pro-
gramma wel al raadplegen op Net-
log: www.netlog.com/yamakasi009. 
Daar kan je ook voorstellen of ideeën 
geven. Of vragen stellen. Wie een 
boekje wilt ontvangen, geeft best zijn 
adres door via jocdepit@koksijde.be.

minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert zijn 11de mini-
voetbaltornooi voor het lager onderwijs 
op woensdagen 5 (1ste graad) en 19 
mei (3de graad), telkens om 13.30 u. in 
de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 
Elke ploeg telt vijf spelers en drie reserven. 
Zowel jongens als meisjes kunnen deelne-
men. Elke school kan onbeperkt ploegen 
inschrijven via de schoolsportgangmaker.

Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,  
www.sport.koksijde.be

oproep voor deelname  
aan een focusgroep
Zijn jouw ouders gescheiden en leef je samen met een  
stiefmoeder, een stiefvader of misschien afwisselend met elk  
van hen? De jeugddienst wil graag weten hoe dat eraan toe 
gaat en nodigen je uit om deel te nemen aan een onderzoek! 

-  Je bent tussen 11 en 18 jaar en woont maximum 5 jaar samen 
met een stiefmoeder/stiefvader

- Je ziet het zitten om deel te nemen aan een groepsgesprek 
rond dit thema samen met jongeren van dezelfde leeftijd en in 
dezelfde situatie.

Dit onderzoek wordt georganiseerd door de faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent) en is 
onderdeel van het IPOS-project (www.scheidingsonderzoek.be).
De groepsgesprekken vinden plaats op 5, 8, 12 of 13 mei in Gent. 
Elke deelnemer krijgt een bioscoopticket als bedanking. De 
vervoersonkosten worden terugbetaald.

Meer info: Sofie Maes via Sofie.Maes@Ugent.be, 
T 09 264 86 91, GSM 0499 14 84 16.

Goedkoop  
op reis?
echt goedkoop zal reizen wel nooit zijn. maar voor 
goedkope overnachtingen zijn er heel wat formules.

Meer info: links op www.jeugd.koksijde.be; via de site 
doorklikken naar heel wat organisaties die diverse formules 
aanbieden; mail naar jocdepit@koksijde.be, dan wordt het 
document met de links doorgezonden.

Vlaanderen  
fietst in Koksijde
Op zaterdag 22 en zondag 23 mei organiseren Bloso en 
Wielerbond Vlaanderen voor de 4de keer Vlaanderen Fietst. 
Schepen van sport Dirk Dawyndt, fervent wielertoerist, wil 
zoals vorig jaar met de sportdienst en de wielertoeristenclub 
Coxy Cycling (www.coxycycling.net) inspelen op deze 
nationale actie. Geïnteresseerde maar getrainde wieler-
toeristen kunnen op zondag 23 mei deelnemen aan de 
begeleide fietstocht van 85 km met start om 8.30 u. in 
het clublokaal van WTC Coxy Cycling, tearoom Siska, 
Tennislaan 48 in Koksijde. 

Info: Dirk Coelus, 0475 77 46 15

 11de petanque-
tornooi voor 
senioren
Op donderdag 27 mei organiseert 
de sportdienst het 11de recreatief 
petanquetornooi voor senioren op 
de binnenpistes van de petanqu-
ezaal Ameubla in Oostduinkerke. 
Start om 14 u. Er wordt gespeeld 
met vaste tripletten. Alle deelnemers 
ontvangen een aandenken, deel-
nemen is gratis. Inschrijven op de 
sportdienst tot 21 mei.

Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,  
www.sport.koksijde.be

DOE 
MEE!



Proficiat aan onze jubilarissen!

Julie Swinnen
Veurne, 22 februari
dochter van Johan en  
Tine Vandenberghe uit  
Oostduinkerke
Nanou Proot
Veurne, 5 maart
dochter van Laurent en  
Nathalie Martens uit Koksijde
Lydie Dom
Sint-Niklaas, 9 maart
dochter van Karl en Katrien  
Van Rie uit Oostduinkerke
Clement Lahousse
Veurne, 11 maart
zoon van Frederik en Maaike 
Darras uit Oostduinkerke
Miene Weis
Oostende, 13 maart
dochter van Jürgen en Ellen 
Bockxstael uit Oostduinkerke
Thibo Peuple
Veurne, 27 maart
zoon van Gaylord en  
Tamara Dekindt uit Koksijde
Elio Van Hecke
Veurne, 30 maart
zoon van Ruben en Alysson  
Deffent uit Oostduinkerke
Iebe Pauwels
Veurne, 2 april
dochter van Korneel en  
Lies Vermote uit  
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Stijn Clauw en Vilma 
Paltanaviciute, beiden uit 
Koksijde (19 maart)
Pieter De Brabandere en 
Michèle Belleflamme, 
beiden uit Koksijde (20 maart)
Sander Loones uit 
Oostduinkerke en Ilse Van 
Coillie uit Jette (27 maart)

Benjamin Graulus uit 
Alveringem en Annelies 
Saubain uit Alveringem 
voorheen in Koksijde (10 april)
Bernard Peirs uit De Panne 
en Stephanie Maere uit 
Koksijde (10 april)

OVERLIJDENS
Agnès Bartholoméus
76 jaar
echtgenote van Jean Meurant
Jules Denuit
100 jaar
weduwnaar van Rosée Charlier
Frieda Maes - 58 jaar
Anne Bamberger - 65 jaar
Hilda Taffin - 78 jaar
weduwe van Henri Marey
Maurice Francus
78 jaar
echtgenoot van Majois Gisèle
Yvonna Deburchgrave - 
84 jaar
weduwe van Gerardus Taveirne
Gerardus Depotter
76 jaar
echtgenoot van Yvette  
Dejaegher
Paul Swinnen
86 jaar
echtgenoot van Viviane  
Grauwels
Adrien Alderweireldt
77 jaar
echtgenoot van Erna  
Vervaecke
Simonne Geldhof
82 jaar
weduwe van Daniel  
Vandewalle
Pierre Dirickx
84 jaar
echtgenoot van  
Simonne Van Herreweghe

Maria Van Roy
73 jaar
weduwe van Frank De Keyser
Maria De Meulder
97 jaar
weduwe van Fernandus  
Bernaerts
Raphaël Cornelis
80 jaar
weduwnaar van  
Philomena Van Ransbeeck
Eugene Klingeleers
58 jaar
Roger Van Cayzeele
85 jaar
weduwnaar van Paula Lefèvre
Werner Sonneville
71 jaar
echtgenoot van Marie  
Moeykens
Pierre De Wit 
74 jaar
echtgenoot van Maria Matthys
Marcella Gryson
80 jaar
echtgenote van Godfried  
Demuelenaere
Gerard Lemière
91 jaar
weduwnaar van Alice Demedts
Suzanne Van der Veken 
78 jaar
echtgenote van  
Gilbert Verscheure
Louisette Audin
88 jaar
echtgenoot van  
Albert De Muynck
Maurits Claerhout
90 jaar
weduwnaar van  
Margaretha Degrande
David Bourguignon
88 jaar
weduwnaar van  
Suzanne Jacques

Chantal Demeire
60 jaar
echtgenote van Gilbert  
Vandemeulebroucke
Raoul Damman
77 jaar
echtgenoot van  
Maria Delodder
Yvonne Marlier
91 jaar
weduwe van Hubert Gérard
Diane Vandenhende
90 jaar
weduwe van Isidorus Messiaen
Maria Iljasch
90 jaar
weduwe van  
Guillaume Keuningk
Guy Ronsmans
85 jaar
echtgenoot van  
Marguerite Denoiseux
André Dechamps
72 jaar
echtgenoot van Elisabeth 
Stuyckmans
Marc Manteau
63 jaar
Nina Delacauw
55 jaar
weduwe van André Claeys
Henri Deryckere
92 jaar
Emiel Corneillie
85 jaar
weduwnaar van Bertha Beke
Jean-Michel Moncarey
83 jaar
echtgenoot van  
Marie-Louise Devos
Blanche Louwie
81 jaar
echtgenote van  
Julianus Vanhoucke

Geboorten, huwelijken & overlijdens

echtpaar  
mispelaere-Vermeersch
Daniel Mispelaere (°Vlamertinge) en Agnes Vermeersch (°Vlamertinge) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
in Vlamertinge (20 april 1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubi-
larissen op zaterdag 17 april in het gemeentehuis ontvangen. Daniël en Agnes baatten samen een hoeve 
uit. Het echtpaar heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen.



Portret voor 60ste verjaardag 
van burgemeester

Burgemeester Marc Vanden Bussche vierde op vrijdag 16 april zijn 60ste verjaardag. Proficiat aan de Koksijdse 
burgervader die inmiddels 15 jaar en 4 maanden aan het roer van onze gemeente staat. Ter gelegenheid 
van zijn zestigste verjaardag schilderde kunstenaar Walter Vilain, gewezen medestichter en directeur van de 
gemeentelijke Westhoekacademie, een prachtig portret van de burgemeester. Ze keken er samen naar, wissel-
den een fijne glimlach en zagen dat het goed was..!

echtpaar  
malfait-wallaert
Zaterdag 17 april was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Albert Malfait en Jacqueline  
Wallaert ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Ieper, 21 mei 1960). Albert was 
gemeentebediende bij het stadsbestuur van Ieper. Albert en Jacqueline hebben twee kinderen en twee 
kleinkinderen.
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De voorbije maand  
in woord en beeld

02 In de Kokpit van het gemeentehuis vond
 op zaterdag 20 maart de voorstelling plaats 

van de dichtbundel Klaprozen en Kamermuziek. In 
deze bundel, uitgegeven door de Vlaamse Demer 
Uitgeverij is poëzie van 10 Vlaamse en Ne der land-
se dichters opgenomen. De verzen werden gese-
lecteerd door Hannie Rouweler uit Diepenbeek en 
Thierry Deleu uit Oostduinkerke. Aan Nederlandse 
zijde zijn de opgenomen dichters Paul Gellings, Bert 
Bevers en Hannie Rouweler zelf. Aan Vlaamse zijde 
noteren we Joris Iven, Guy van Hoof, Marleen De 
Smet, en uit onze eigen streek Jenny Dejager uit 
Lo-Reninge, Fernand Florizoone uit Koksijde, Floor 
Deroo uit Ieper, en Thierry Deleu. De bundel kost 
15 euro, te bekomen door overschrijving op rek. nr. 
000-0900214-54 van Thierry Deleu, Zandzeggelaan 
18-102, 8670 Oostduinkerke.

03 Nog tot 25 mei kan de kunstliefhebber  
 in de abdijhoeve Ten Bogaerde de dub-

beltentoonstelling Dum spiro, spero bezoeken 
met beelden van Eddy Walrave uit Adinkerke en 
schilderijen van Joel De Rore uit Zwevegem. Op 
een unieke manier verwerkt Walrave Belgisch 
blauwsteen (arduin) tot prachtige beelden. De 
schilderijen van De Rore ademen niet alleen een 
bevreemdende vorm, gehuld in een aanvanke-
lijk donkere en dreigende taal, maar zijn ook de 
neerslag van een fundamenteel beleven van de 
dingen en emoties van iedereen en iedere dag. 
De vernissage vond plaats op vrijdag 27 maart.

01 Ter gelegenheid van de 59ste bloemenjaarmarkt op paaszaterdag vond ook de voorstelling 
 plaats van het boek 60 jaar bebloemd Koksijde geschreven door Willy Moons en medewerkers. Het 

rijkelijk geïllustreerd boek bevat een uitgebreid overzicht van alle belangrijke momenten uit de geschiede-
nis van onze bloeiende en groene gemeente. Het werk kost 15 euro en is te koop bij de dienst Toerisme.

meeR 
FoTo’S oP 
www.KoKSiJDe.Be > 

FoToALBUmS
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04“15 april - Secretaressedag”, staat er op de scheurkalender, maar bij het gemeentebestuur van Koksijde  
 zeggen ze “Fairtradedag”. Liefst 492 personeelsleden van gemeente, OCMW-administratie en ge-

meentelijk onderwijs (directie en adm.) werden die dag bedacht met een leuke en duurzame attentie. Ons 
gemeentebestuur verbindt immers constante inzet en enthousiasme voor het dagelijks werk met het begrip 
duurzaamheid. Vervolgens de stap zetten naar duurzame en eerlijke handel (fair trade) is niet zo ver… Vandaar 
ook het duurzaam geschenkje: een gezonde appel, een flesje appelsap uit Chili, en een zakje biologische 
zuurtjes. Het duurzaamheidsgeschenkje ging uiteraard ook naar de mannen van het team Openbare Netheid. 
Op de foto hun nagenoeg voltallige ploeg onder leiding van chef Roland Coupillie.

05 De judoclub Koksijde werd op zaterdag 10 april een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden  
 naar aanleiding van het behalen van diverse titels. De herenploeg 1ste afdeling en de dames  

1ste afdeling werden beiden kampioen van België, de herenploeg 2de afdeling werd kampioen van 
Vlaanderen. Er werden ook individuele kampioenen gelauwerd: Belgisch Kampioen Joep Cambier 
(-20 j., -81 kg), een zilveren medaille voor Christof Cordier (-17 j., -66 kg), en ten slotte drie bronzen medail-
les voor Jorne Cambier (-15 j., -55 kg), Sam Boussemaere (-17 j., -90 kg) en Thomas Dewulf (-15 j., +66 kg). 
Een andere hoogvlieger is Dirk van Tichelt, hij behaalde op het WK 2009 in Rotterdam een bronzen  
medaille! Ook voormalig olympisch kampioene Ulla Werbrouck was aanwezig!



Twee dagen knettercoole 
Koksijde Kids!
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Twee dagen lang, op vrijdag 9 en zaterdag 10 april, hebben honderden kinderen en jongeren volop  
genoten van het speelfestival Koksijde Kids. Al dan niet vergezeld van hun (groot)ouders maakten ze  
afspraak in de Zeelaan, op het Theaterplein en op het Casinoplein in hartje Koksijde-Bad! Gekke fietsen, 
avontuurlijke springkastelen, ballenbaden, klimtoren, superman glijbanen, lachspiegels, trampolines,  
benji-run, blindloopparcours, grime..., al de attracties kenden mega-belangstelling. een drukke winkelstraat 
voor twee zonnige dagen het speelterrein van het jonge volkje… in Koksijde is het nog mogelijk!



Kermisprogramma wulpen
Zondag 9 mei
-  11 u, opening vaarseizoen, aankomst aan de 

Florizoonebrug van pleziervaartuigen uit Veurne

Vrijdag 21 mei
-  19-21 u, duivenlokaal Ameubla, inkorving duiven 

voor vlucht uit Orleans
-  18 u afspanning Wielrijdersrust-Het dorstige hart 

(HDH), biljartornooi carambole

Zaterdag 22 mei
-  14-16 u, Westhoeve, Westhoekstraat 1, afslag 

duivenvlucht Orleans, inkorving oude duiven 
en jaarlingen voor Clermont, en inkorving jonge 
duiven voor Arras

-  14 en 16 u, afspanning Wielrijdersrust-HDH, 
poppenkast door Bubbelkes Poppentheater

-  19 u, afspanning Wielrijdersrust-HDH, bolling
-  19.30 u, opening Kermis, optocht van de 

Dorpsplaats naar de Dijk

Zondag 23 mei
-  9-10 u, vinkenzetting langs de Dijk, inschrijving in 

afspanning Wielrijdersrust-Het dorstige hart

-  Westhoeve, Westhoekstraat 1, afslag duiven-
vluchten uit Clermont en Arras

-  14 u, Florizoonebrug, demonstratie blinde-
geleidehonden

-  15 u, Oostduinkerke, strand, garnaalkruwen, en 
om 17 u. koken van de garnalen in afspanning 
Wielrijdersrust-HDH (org. De Spanjaardbank)

-  20 u, afspanning Wielrijdersrust-HDH, 
nagelkloppen

Maandag 24 mei
-  9 u, duivenwijding bij de Willibrorduskerk
-  9 u, bedevaart naar Wulpenpitje, vertrek op 

de Dorpplaats
-  14 u, afspanning Wielrijdersrust-HDH, 

cowboy/westerndancing

Heel het kermisweekend
Afspanning Wielrijdersrust-HDH, oude volksspelen  
en springkastelen

Van het kermisweekend 
tot eind augustus
“Kunstroute”: tentoonstelling van vele kunstwerken 
aan de Florizoonebrug en in Wielrijdersrust-HDH

De voetbalverenigingen van Koksijde (KVVC) en Oostduinkerke (KVVO) slaan vanaf volgend voetbalseizoen  
de handen in elkaar voor het jeugdvoetbal! Dankzij deze overeenkomst zullen liefst 450 jonge spelers in de  
competitie kunnen aantreden. Samen zullen ze 47 jeugdploegen bemannen. Op vrijdag 12 maart werd het  
samenwerkingsverband toegelicht. Op de foto vlnr onderaan Patrick Dumon, Raf De Jonckheere, schepen  
van Sport Dirk Dawyndt, burgemeester Marc Vanden Bussche, Gerry Geryl en Johan Roelens. Bovenaan Peter 
Mouton, Serge Dorne, Peter Bincquet, Jan Vanden Broucke, Johan Provost, Alain Cuvelier en Willy Vanbelleghem.

Voetbal- 
verenigingen 
werken samen 
voor de jeugd



Vrijdag 7 mei:  
Greenwich en Londen
-  Opstapplaatsen: om 6.30 u. op de parking van 

de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-bad; om 6.40 u. 
ter hoogte van het oud-gemeentehuis in Koksijde-
dorp; om 6.50 u. parking Sint-Niklaaskerk in Oost-
duinkerke.

-  Overzet met de ferry naar Dover (anderhalf uur)
-  Met de bus naar Londen, bezoek aan de wijk 

Greenwich, wereldberoemd als centrum van tijd en 
ruimte dankzij de nulmeridiaan en de Greenwich 
Mean Time (GMT)

-  Mogelijkheid om met de taxiboot over de Thames 
naar het centrum van Londen te varen (ca. 5 pond 
pp, niet inbegrepen), of met de bus naar het cen-
trum, of te voet door de voetgangerstunnel

-  Vrij middagmaal
-  ’s Namiddags geleide stadswandeling 
-  Rond 17 u. (lokale tijd): afspraak aan Waterloo 

Place, waar de bus ons opwacht, naar Dover.
-  Terug thuis om ca. 23.30 u. (lokale tijd)
-  Prijs per persoon: 40 euro (busreis + ferry + gids  

+ drinkgeld inbegrepen)

Programma onder voorbehoud.
Belangrijk: neem uw identiteitskaart mee (ook kinde-
ren), er zonder geraak je Engeland niet in; ponden zijn 
ook aan te raden (1 pond= 1,12 euro).

maandag 31 mei:  
Duinkerke en Arras
-  Opstapplaatsen: om 7.30 u. op de parking van de 

OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-bad; om 7.40 u. ter 
hoogte van het oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp; 
om 7.50 u. parking Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.

-  9 u., rondvaart met de comfortabele Texel in de 
haven van Duinkerke en ontbijt. Het commentaar, 
ook in het Nederlands, is zowel binnen als buitendek 
goed te horen. Duur: 1 tot 1.15 u.

-  vrij middagmaal in Arras
-  15.10 u., bezoek aan Les Boves, ondergrondse 

gangen die vanaf de 10de eeuw zijn uitgegra-
ven. In WO II schuilplaats van de bewoners tijdens 
bombardementen. Expo van prachtige tuinen met 
speciale technieken, geïnspireerd op werken van 
Jules Verne.

-  Ca. 18 u. terugrit, thuiskomst rond 21 u.
-  Prijs per persoon: 36 euro (busreis + gids + haven-

rondvaart en ontbijtje + bezoek Les Boves + drink-
geld inbegrepen)

Programma onder voorbehoud.

Info en inschrijvingen: dienst Toerisme, Erika Leuridan 
T 058 53 21 15, erika.leuridan@koksijde.be

Zin in een dagje uit?

De haven van Duinkerke



Op pinkstermaandag 24 mei 
herdenkt Koksijde de 8.000 Franse 
Zouaven die in de Westhoek 
hun leven lieten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het feest wordt 
opgeluisterd door de Zouaven 
van Walcourt die in hun originele 
kostuums en met hun typische  
paradepas een authentiek tintje 
aan deze herdenking verlenen.

Programma: Om 10 u. bloe-
menhulde aan het Frans Militair 
kerkhof in Koksijde-dorp en om 11 
u. bloemenhulde en toespraken 
aan het Zouavenmonument.  
Om 11.30 u. optocht van het 
Zouavenplein via de Zeedijk naar 
het gemeentehuis in de Zeelaan.

met de bus naar Alain Platel

Het lichaam in hysterie

Over zijn nieuwe voorstelling Out of 
context zegt Alain Platel: “Een van 
de thema’s die ik de laatste jaren 
explicieter gebruik is het lichaam 
in een staat van hysterie. Hysterie 
niet als ziekte, maar als uitdrukking 
van een overgevoeligheid voor 

het Grote Leven. Waar woorden 
ontbreken om onze innerlijke ge-
voelswereld uit te drukken, neemt 
het lichaam het over. Sedert Vsprs 
ontwikkel ik met de dansers een 
lichaamstaal die daarop is geba-
seerd. Ik herinner mij de gêne toen 

ik de dansers daar voor het eerst 
over sprak, maar ook de aange-
name verwondering toen ik zag 
hoezeer zij daardoor werden en 
worden geïnspireerd.”
Pain is real when you get other 
people to believe in it. If no one 
believes in it but you, your pain is 
madness or hysteria. (Naomi Wolf)
De Morgen geeft zeer uitzonderlijk 
5 sterren (dit doet de krant 1 à 2 
maal per jaar) en geeft als titel 
‘Choreografie van tederheid en 
obsceniteit’. De krant noemt het 
“zijn beste werk in jaren,een  
indringend portret van de  
condition humaine”.
Voor De Standaard “zou dit wel 
eens de beste voorstelling van 
het seizoen kunnen zijn. Negen 
verkrampte lichamen dansen een 
nieuw, ontroerend universum bij el-
kaar. Out of context laat je uitein-
delijk meer dan een uur ronddwa-
len in een intimistische, hysterische 
wereld en is er met zijn visuele en 
inhoudelijke soberheid in geslaagd 
ons van onze sokken te blazen”.

Foto’s © Chris Van de Burght

CC CasinoKoksijde legt op zaterdag 15 mei om 18 u. een bus in naar de Kortrijkse Schouwburg voor een 
voorstelling Out of context van Alain Platel. De Morgen en De Standaard prijzen deze voorstelling de hemel in!

Pinkstermaandag: Zouavenherdenking



De kracht 
van trekpaarden…

Zaterdag 
29 mei
Op de terreinen van de Witte Burg 
in Oostduinkerke wordt een heus 
trekpaardenkamp gebouwd. Op 
zaterdagmorgen 29 mei starten 
de bereden- en aangespannen 
trekpaarden om 10 u. een wan-
deling langs het ruiterpad door 
de duinen en op het strand. De 
paardenkolonne wordt om 15 u. 
weer aan de Witte Burg verwacht, 
waar om 14 u. gestart wordt met 
workshops rond het werken met en 
verzorgen van trekpaarden. Tijdens 
deze workshops kan men van nabij 
kennismaken met deze vriendelijke 
reuzen onder de paardenrassen. 
Zo zal er een menclinic zijn, het 
vlechten van manen, verzorging 
van trekpaarden en nog veel 
meer. ‘s Namiddags is er ook  
kinderanimatie.

Om 18.30 u. wordt de dag met een 
gezellige BBQ afgesloten (15 euro). 
Kaarten kunnen aangekocht 
worden bij de dienst Toerisme, Zee-
laan 303. Na de barbecue volgt 
een demonstratie westerndansen 
waaraan iedereen kan meedoen.

Zondag 30 mei
Zondagmorgen 30 mei start om  
10 u. met een koetsentocht door 
de straten van Oostduinkerke.  
Aan Sint-André ontmoeten de 
deelnemers aan de wandeling 
de garnaalvissers te paard.

Zondagnamiddag begint om 14 
u. de unieke trekpaardenshow in 
het kamp Witte Burg. Daar maken 
de toeschouwers kennis met de 
passie van de garnaalvissers: hun 
trekpaard. Ook hun tegenhangers 
uit de Ardennen zullen demonstra-

ties houden. Naast een presentatie 
van kleuren en types worden de 
toeschouwers getrakteerd op een 
show met diverse teams die het 
werken met trekpaarden ten  
voeten uit voorstellen.

Wie zich met zijn trekpaard en/
of koets wil inschrijven voor de 
duinen- en strandwandeling met 
picknick op zaterdag 29 mei, dient 

per deelnemer 10 euro over te 
schrijven op rek. nr. 751-2009086-62 
van de VVV Koksijde. 

Meer info:  
Johan Vandendriessche,  
depaardenhoeve@gmail.com,  
T 058 23 36 54 of bij de dienst  
Toerisme, Zeelaan 303 Koksijde,  
T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be.

na de eerste succesvolle edities nodigen de garnaalvissers te paard alle trekpaardenliefhebbers uit op  
hun vierde trekpaardenfestival op zaterdag 29 en zondag 30 mei. Van het jaar is er niet enkel de show, maar 
kunnen alle trekpaardliefhebbers deelnemen aan het tweedaagse trekpaardenevenement! Het doel blijft 
evenwel het tonen van het Belgisch Trekpaard in al zijn facetten met vooral de nadruk op het werk.



Tij-dingen: “Luc, de opnames in 
Koksijde zijn afgelopen. wat was 
jouw taak?”

Luc Deltombe: “Ik was het aan-
spreekpunt in Koksijde voor de pro-
ductieploeg. Ze overlegden met 
mij welke locaties het best gebruikt 
zouden worden voor de reeks, 
hoe ze bepaalde zaken het best 
aanpakten in de gemeente,…. Ik 
reikte ook heel wat sponsors aan. 
Daarnaast sliepen cast en crew 
gedurende deze periodes ook bij 
mij in het hotel (gesponsord) zodat 
ik alles van dichtbij kon opvolgen.”

T-d: “was dat voor jou en de ge-
meente een zware periode?”

Luc: “Toch wel, ik had daar dage-
lijks zeker een paar uur werk aan. 
Naast onze gemeentelijke diensten: 
technische dienst, logistiek, groen-
dienst, communicatie en toerisme 
en Politie Westkust! Zij verzetten 
bergen werk om de opnames zo 
vlot mogelijk te laten verlopen. 
Iedereen vond het ook boeiend 
om toe te zien hoe alles achter de 
schermen werd klaargestoomd. 

Daarnaast kon ik ook altijd rekenen 
op de steun van de burgemeester, 
schepenen en mijn collega’s uit de 
VVV en de gemeenteraad.”

T-d: “Heel wat Koksijdse locaties 
werden in de reeks opgenomen.”

Luc: “Inderdaad, het was de 
bedoeling om alle mooie facetten 
van de gemeente aan bod te 
laten komen: sport, cultuur, archi-
tectuur, natuur,.. en dit het hele jaar 
door. Dit is ook aardig gelukt, zowel 
in de opnamebeelden als in de tus-
senbeelden. We vonden ook een 
perfect evenwicht om alle drie de 

badplaatsen in de reeks te laten 
opduiken. Voor Koksijde: gemeen-
tehuis, sous-station van de Lijn, Zee-
laan, Hotelschool,…  In Oostduin-
kerke: Visserijmuseum, penthouse 
Tim, oud-gemeentehuis,… In Sint-
Idesbald: Mieke Hill, Excelsior, Ten 
Bogaerde, … Ook de drie surfclubs 
kwamen in beeld.”

T-d: “maar het feit dat de opnames 
afgelopen zijn betekent niet het 
einde van David in Koksijde?”

Luc: “Neen, op 26 juni is de vtm-
fandag gepland. Er staan heel wat 
leuke zaken op het programma! 
(nvdr: zie kader) Daarnaast is ook 
de David wandel- en fietsroute nog 
steeds te verkrijgen bij de dienst 
Toerisme. Heel wat geïnteresseer-
den hebben deze brochure al 
aangekocht en zo onze gemeente 
ontdekt.”

T-d: “een tipje van de sluier, de 
slotaflevering zal zich alvast in Kok-
sijde afspelen?”

Luc: “Wel, de mensen die aanwe-
zig waren op Koksijdekids zullen 
het gezien hebben…! We mogen 
uiteraard niets zeggen, maar alles-
zins, het beloven superspannende 
slotafleveringen te worden… Bo-
vendien hebben Eyeworks en één 
plannen om een aflevering van 
een nieuwe reeks ook te draaien in 
Koksijde! Dus, we blijven een popu-
laire filmgemeente!”

De vtm telenovelle David kluistert dagelijks een hele schare kijkers aan het scherm. De opnames lopen nog tot 
eind mei, de telenovelle zelf is op tv te zien tot 30 juni. Een preview van de slotafleveringen gekoppeld aan een 
heuse vtm-dag staan gepland voor zaterdag 26 juni. Vorige maand vonden in onze gemeente de laatste op-
names plaats. De filmploeg vertoefde hier gedurende 9 maanden op tweewekelijkse basis. Tijd voor een evalu-
atie… met de Koksijdse producer van David, gemeenteraadsvoorzitter en VVV- ondervoorzitter Luc Deltombe.

Koksijde gaat met vtm de zomer in!

Luc Deltombe, de Koksijdse producer van David, blikt met tevredenheid op de reeks terug.

Vtm-dag in onze gemeente!
Noteer alvast 26 juni in uw agenda! De zender vtm neemt dan 
voor één dag het roer over in onze gemeente. Niet alleen de 
acteurs en locaties van David spelen die dag de hoofdrol. Ook 
Piet Huysentruyt en de cast van Familie maken hun opwachting in 
onze gemeente! Kom watertanden bij de kookkunsten van Piet, of 
geniet van gekke spelletjes op het strand,…. Voor de kids wordt het 
Kerkplein omgebouwd tot vtmKzoomdorp met attracties voor alle 
leeftijden… Een niet te missen start van uw zomervakantie!



Luizenonderzoek 
in basisscholen:
oproep aan vrijwilligers
onder impuls van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding 
Veurne (CLB) en met belangrijke financiële ondersteuning 
vanwege ons gemeentebestuur (over twee jaar minstens 
12.400 euro), wordt ten voordele van àlle leerlingen in het 
Koksijdse basisonderwijs “de oorlog verklaard” aan het 
eeuwigdurende probleem van “luizen”. Zo begint eind-
september-begin oktober een massaal luizenonderzoek in 
alle basisscholen. De organisatie richt daartoe een oproep 
tot vrijwilligers die deel willen uitmaken van het kriebelteam 
om per leerling de natkammethode uit te voeren.

Het voorkomen van luizen bij kinderen is een eeuwenoud pro-
bleem. Iedere school wordt regelmatig geconfronteerd met 
luizen, een plaag die niet uit te roeien is maar wel in te dijken.
In onze gemeente zal zo’n onderzoek alvast gebeuren.  
Een gelijktijdige aanpak van de luizen in alle basisscholen  
van Koksijde zal de mogelijk aanwezige luizen (voor een groot 
deel) verdelgen. Dat zal gebeuren via de zogeheten natkam-
methode. Aangezien die methode veel helpende handen 
vraagt, doet de organisatie een beroep op vrijwilligers van 
een “kriebelteam”!
De natkammethode omvat per leerling volgende fasen:  
het natmaken van het haar, conditioner aanbrengen, nauw-
keurig de haren kammen met luizenkam, nauwkeurig contro-
leren op neten en/of luizen, het haar spoelen en tenslotte het 
haar met de handdoek drogen.
Vanaf het 2de leerjaar worden de leerlingen droog met een 
luizenkam gescreend.
De organisatie zoekt dus gemotiveerde en kindvriendelijke 
vrijwilligers die tegelijk een open houding aan de dag leggen 
(luizen hebben is niet langer een taboe), discreet zijn en  
handelen in het belang van het kind.
Vrijwilligers krijgen vanwege de gemeente per 4 uur screenen 
30 euro (belastingvrij) als onkostenvergoeding. In september 
volgt een infoavond voor alle vrijwilligers van het kriebelteam.
Vrijwilligers melden zich bij de directeur van een Koksijdse 
basisschool naar keuze.

De vzw Variaties organiseert op zaterdag  
29 mei in c.c. CasinoKoksijde de derde 
Vlaamse Dialectendag. Dat is een twee-
jaarlijkse ontmoeting voor dialectver-
enigingen en dialectliefhebbers. Aan de 
organisatie wordt nauw meegewerkt door 
het Dialectgenootschap Bachten de Kupe, 
de vereniging die ons eigen dialect van 
Veurne-Ambacht bestudeert.

Het (keuze)programma bevat vooreerst 
een reeks lezingen: West-Vlaams voor al-
lochtonen, de woordenschat van de zee-
visserij, de blauwers, een les klankleer, het 
Vlaams in Frankrijk. Een ergfoedwandeling 
is ook mogelijk.

Over de middag is er een breugelmaaltijd. 
Men kan dan ook terecht op de infomarkt 
waar dialectenverenigingen uit Vlaan-
deren, Brussel en Frans-Vlaanderen hun 
activiteiten en publicaties voorstellen.
’s Namiddags wordt gesproken over het 
digitaal woordenboek van de Nederland-
se dialecten en over kustwestgermaanse 
elementen in de Nederlandse dialecten. 
Er is ook een dialectenquiz met bekende 
West-Vlamingen.

Deelnemen kost 15 euro. Te storten op rek. 
nr. 734-0171450-60 van Variaties vzw.

Info en inschrijvingen:  
Variaties vzw, Kraanlei 65 in 9000 Gent,  
T 0478 65 79 85, F fax 09 264 41 70,  
variaties@huisvanalijn.be, www.variaties.be

Vlaamse 
Dialectendag 
in c.c. Casino-
Koksijde



MEI 
01 zaterdag
4de middeleeuws  
theaterfestival 14-18u
Een leuke namiddag boordevol straat-
theater, spannende vertellingen en vrolijke 
muziek uit de middeleeuwen! Koksijde / Ab-
dijmuseum Ten Duinen 1138 /Kon. Prinslaan /  
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Rondrit authentieke  
oude bierwagen 14.30-17u
Koksijde-Oostduinkerke / Info dienst Toerisme 

02 zondag
wandelconcert showkorps  
el Fuerte – Como Antes -  
Koksijde 16u
Koksijde-aan-zee / centrum /  
Info dienst Toerisme

04 dinsdag
Slotfeest voor kaarters –  
petanquers en  
wandelaars 14u
Oostduinkerke / feestzaal Witte Burg / 
Info SOW Oostduinkerke-Wulpen / 
T 058 51 65 00

Dance vibes@muwok 19.30u
Koksijde / c.c. CasinoKoksijde /  
Toegang: e 5 / Info c.c. CasinoKoksijde

05 woensdag
Film ‘Away we Go’ 20u 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

06 donderdag
Kampioenviering +  
voorstelling van de culturele 
en sociale clubactiviteiten 12u
Sint-Idesbald / Kerkepannezaal / Strandlaan /
Info en organisatie / Vlaamse seniorenclub 
Koksijde / Hedwig Donceel / T 058 51 75 43 / 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

Potje Gezond –  
winiefred Van Killegem 19.30u
Koksijde-aan-Zee / Bibliotheek / Info & in-
schrijvingen Bibliotheek / zie Tij-dingen blz. 21

07 vrijdag
Theater, Het ongerijmde,  
Hippoliet 20u
Een Griekse tragedie vol extreme emoties / 
Koksijde / c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

08 zaterdag
Fair Trade aan Zee 8-11u
Fiets en wandel voor duurzame handel / 
Fietstocht of wandeling van Koksijde naar 
Oostende (+ 30 km) / Oostduinkerke-dorp / 
Sportpark Hazebeek / Zie Tij-dingen blz. 31

Arabische paardenshow  
10-18u
Internationale show met Arabische volbloe-
den / Koksijde / Abdijhoeve Ten Bogaerde 
/ Ten Bogaerdelaan 12 / Info Koenraad 
Detailleur / koenraad.detailleur@myoffice.
mobistar.be 

Geurenwandeling 14u
Ontdek samen met de natuurgids welke 
waaier van geuren de natuur ons aanbiedt /  
Oostduinkerke / Bezoekerscentrum Doorn-
panne / Doornpannestraat 2 / Info bezoe-
kerscentrum Doornpanne / T 058 53 38 33

muziek, ‘Rock 4’,  
verbluffende rock a capella 
20u
Koksijde / c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. Casinokoksijde

09 zondag
ochtendwandeling 6.30u
Wandelen in de Schipgatduinen tijdens het 
krieken van de dag / Info & org. Davidsfonds 
/ T 058 51 38 65 / leyegreta@hotmail.com 

Arabische paardenshow  
internationale show met  
Arabische volbloeden 10-18u 
Koksijde / Abdijhoeve Ten Bogaerde / Ten 
Bogaerdelaan 12 / Info Koenraad Detailleur / 
koenraad.detailleur@myoffice.mobistar.be 

Geleide wandeling in de 
Schipgatduinen ‘blauwe 
lucht, blauw water en de 
blauwe zeedistel’ 14.15u
Koksijde-aan-Zee / einde Zeedijk, parking 
Elisabethplein / Info dienst Toerisme

11 dinsdag
Fietsenwijding 14u 
Fietsers verzamelen om 14 u, nadien klein 
toertje in de omgeving. Pastoor Hans Devos 
wijdt de fietsen. / Oostduinkerke / binnen-
plein Sint-Niklaaskerk / Info SOW Oostduinker-
ke-Wulpen / T 058 51 65 00

12 woensdag
Cultureel bezoek aan de 
Brusselse marollen 10.03u
Vertrek per trein om 10.03 / Middagmaal, 
geleid bezoek met typische ingrediënten 
van de Brusselse Marollen

Agenda
doorlopend

 zondag 19 & 
 maandag 20 september
10de nacht van de 
Duitse schlager en 
volksmuziek 
Met Oswald Sattler, Rudy Giovannini,  
Die Schäfer en Angela Wiedl / 
Voorverkoop tickets / Start voorverkoop 
op maandag 3 mei vanaf 9 uur in 
toerismekantoor Koksijde-aan-Zee / 
Zeelaan 303, Gemeentehuis / prijs: e 40 - 
e 35 (60+)  /  Info  / dienst Toerisme / 
T 058 51 29 10 / www.koksijde.be / 
toerisme@koksijde.be 

 iedere vrijdag
Wekelijkse markt 8-13u
Marktplein / Koksijde

 2,9,16,23 & 30 mei
Vrije rondleiding in het 
Nederlands 14.30u (1,5 u.)
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 /  
Koninklijke Prinslaan / Koksijde

 zaterdag 1 &
 zondag 21 mei
Week van de Zee
Programma



Film ‘eyes wide open’ 20u 
Koksijde, c.c. Casinokoksijde /  
Info c.c. Casinokoksijde

13 donderdag
optreden Sambaband  
mo-Chito 15u
Koksijde-aan-Zee, centrum / Info dienst 
Toerisme

Promotoer nestlé  
(La Laitière) 10-18u
Uitdelen samples / Oostduinkerke / Zeedijk /
Info dienst Toerisme

15 zaterdag
Geleide nachtegalen- 
wandeling 7u
Oostduinkerke / bezoekercentrum Doorn-
panne / Doornpannestraat 2 /  
Info /bezoekerscentrum Doornpanne / 
T 058 53 38 33 / www.iwva.be 

Geleide wandeling in Ter Yde, 
Hannecartbos 14u
Oostduinkerke / Noordzeedreef / infoluifel /
Info VBNC De Nachtegaal / T 058 42 21 51

Alain Platel & Les Ballets C  
de la B – out of context 18u
Vertrek met de bus om 18 u naar de Kortrijkse 
Schouwburg / zie Tij-dingen blz. 39 / Info 
c.c. CasinoKoksijde

19 woensdag
Lentefeest met  
sfeeranimatie 14u
Sint-Idesbald / Kerkepannezaal / Info en 
organisatie Vlaamse Seniorenclub Koksijde / 
Hedwig Donceel / T 058 51 75 43 /  
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

Film ‘L’Apprenti’ 20u 
Koksijde / c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

20 donderdag
elektromagnetische invloe-
den en gezondheid 14.30u
Lezing door prof. dr. em. André Desmul (VUB) 
/ Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde /  
W. Elsschotzaal / Toegang: e 2,50 p.p.(koffie 
inbegrepen) / Organisatie / UPV-Westkust 
i.s.m. A. Vermeylenfonds / Info M. Mortier / 
T 0475 97 21 98 / mmortier@base.be                               

21 vrijdag
KeRmiSPRoGRAmmA wULPen 
ZIE TIJ-DINGEN, BLZ. 39

22 zaterdag
Bezoek nieuwpoortse  
Vismijn 9.30u
Info en inschrijvingen / e 4 / Gezinsbond 
Koksijde / Gerda Van den Steen /  
gerdavandensteen@telenet.be 

Cabin Art, schilderen van 
strandcabines door 20-tal 
kunstschilders 10-17u
Sint-Idesbald, strand / Info dienst Toerisme

Geleide wandeling  
‘kom méér te weten over  
de Atlantic wall in de  
Zeebermduinen’ 14.15u
Oostduinkerke-aan-Zee / parking Surfclub 
Windekind / Info dienst Toerisme

23 zondag 
Garnaalkruwen  
De Spanjaardbank 15u
Koken van de garnalen  
in wielrijdersrust het  
dorstige hart 17u 
Oostduinkerke, strand / Info dienst Toerisme

Promobus nestlé 10-18u
Uitdelen samples (la laitière) / Koksijde /  
Info dienst Toerisme

wandelconcert Koninklijke 
Harmonie St. Cecilia Veurne 
16-18u
Oostduinkerke-aan-Zee / Info dienst Toerisme 

Geleide wandeling ‘een  
boeiende avondwandeling…
uitkijken naar vleermuizen  
en kom méér te weten over 
de uilen’ 21u
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk, Kerkstraat / 
Info dienst Toerisme

24 maandag
Zouavenherdenking
Koksijde / Zie Tij-dingen blz. 41

optreden Zouaven  
van walcourt 14u
Oostduinkerke-aan-Zee / Zeedijk /  
Info Dienst Toerisme

Fietsen naar open tuinen  
in onze gemeente - Thema:  
de tuin zoveel meer… 14-18u
Warme oproep aan gezinnen om hun tuinen 
open te stellen / Info Ria Vanrobays /  Leeu-
werikstraat 2a / T 058 24 00 54 /  
T 0477 84 54 94 / Gezinsbond  
Afdeling Oostduinkerke /  
www.gezinsbond.be/oostduinkerke 

Pintelierekoers 14-16u
Wulpen 

27 donderdag
Kommil Foo (wolf) een  
eigenzinnige mix van caba-
ret, muziek en theater 20u 
Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

28 vrijdag 
Fiesta Chilena 19.30u
Culinair, poëtisch en muzikaal feest / Oost-
duinkerke, feestzaal Witte Burg /  
Info Vrouwenstemmen / Hilde Vanheste / 
T 058 51 38 87 / info@vlaamsevrouwen.org /  
www.vlaamsevrouwen.org 

Kommil Foo (wolf) – een  
eigenzinnige mix van caba-
ret, muziek en theater 20u
Koksijde-aan-Zee / c.c. CasinoKoksijde /  
Info Dienst Toerisme

29 zaterdag 
Trekpaardenfestival
Oostduinkerke / Zie Tij-dingen blz.42

Peuren tussen  
19.30 & 22.30u 18-19u
Wulpen / Inschrijvingen in d‘Oude Pastorie / 
Dorpsplaats / Info dienst Toerisme



	mei		
Priem	Christine		
(Izegem),		
Terra	cotta
Elke	dag	9-18	u	/	Zon	en	ma	gesloten		/
Sint-Idesbald	/	kapsalon	Lievino	/		
Strandlaan	/	Info	Kapsalon	Lievino	/	
T	058	51	18	05

	03	mei	-	15	juni	
Tentoonstelling		
Dann	Cortier		
(fotografie)
De	expo	‘Mijn	zeetje’	toont	hoe	kleurrijk	
de	Noordzee	kan	zijn	en	hoe	elemen-
ten	zoals	golven,	wind,	zon	maar	ook	
mensen	en	dieren	een	eigen	dynamiek	
geven	aan	dit	vlakke	land.	/	di,	do,	vrij	
en	zat:	9-12,	ma	&	woe:	9-12	&	13.30	–		
16	u,	gesloten	op	zon-	en	feestdagen	
Koksijde-aan-Zee	/	Gemeentehuis	/	
Zeelaan	303	/	Info	dienst	Toerisme

	01-30	april	&	01-31	mei	
ATTITUDE	-	Niet		
onverschillig
Jean-Pierre	Zinjé	/	Vrij	en	gratis	toegang	
/	Ma.,	din.,	woe.,	don.:	9	–	21u.	/	Vrij.	
9	–	14u.	/	Koksijde-dorp	/	Hotelschool	Ter	
Duinen	/	Houtsaegerlaan	40	/	Info	Hotel-
school	ter	Duinen	/	T	058	51	11	98	/		
T	0473	85	40	34

	07-28	mei	
Tentoonstelling	werken	
van	Initiatie	cursus
Gesloten	op	zondag	en	dinsdag	
Sint-Idesbald	/	c.c.	Taf	Wallet	/	Veurne-
laan	109	/	Info	Westhoek	Academie	
Koksijde	/	T	058	53	27	00	/	westhoek-
academie@koksijde.be	

	10-24	mei	
Expo	‘keramiek		
in	de	WAK’
Deze	tentoonstelling	toont	verschillende	
artistieke	functies	van	keramiek	/	Elke	
dag	10-12	&	14-17.45	u.	/	Oostduinkerke-
aan-Zee	/	Toerismekantoor	/	Galerie	
Welnis	/	Info	Westhoek	Academie	
Koksijde	/	T	058	53	27	00	/		
westhoekacademie@koksijde.be

Amateurskunsten. / Open: weekends 10-
12 & 14-18 u, tijdens de week: 14-18 u. / 
Koksijde-aan-Zee /  kapel Ster der zee

 13-25 mei 
Jan Duytschaever en  
Svein Koningen (Brugge)
Schilderkunst en beeldhouwkunst 
(keramisch, gips en polyester) / Met 
hun tentoonstelling ‘Shine’ vertalen de 
kunstenaars een positieve wensdroom 
door hun vormen en kleuren. / Elke dag 
15 – 18 u. / Sint-Idesbald /  
Keunekapel / H. Christiaenlaan 40 /  
Info dienst Toerisme  

 Tot 25 mei 
DUM SPIRO, SPERO
 Eddy Walrave en Joël De Rore / 
Abdijhoeve Ten Bogaerde / Info dienst 
Toerisme 

 6 maart - 16 mei 
Expo: Act of Faith 
(fotografie) (i.s.m. dis)
Waar ligt de grens tussen geloven en 
weten, tussen vrijheid en dogma, tussen 
extase en exces? In kritische, liefdevolle, 
confronterende, verwonderde, maar 
nooit onverschillige foto’s geven 46 in-
ternationale fotografen een indringend 
beeld van de Babylonische spraakver-
warring. / Koksijde / Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138 / Koninklijke Prinslaan/ 
Verbouwelaan / Info Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138 / T 058 53 39 50 / tendui-
nen@koksijde.be / www.tenduinen.be

 24 april - 31 oktober 
Cracking Art Group –  
PET THERAPY: 
hedendaagse kunst 
PET Therapy’ roept de mens op tot res-
pect voor de dieren en het milieu: laat 
geen plastiek (PET) rondslingeren, laat 
de dieren (Eng. ‘pets’) niet in de steek 
en draag zorg voor de toekomst en vol-
gende generaties. / www.crackingart-
group.com / Di. t.e.m. vrij.: 10-18 u, zat, 
zon- en feestdagen: 14-18 u., gesloten 
op ma. / Toegang archeologische site: 
e 1 / Combinatie met museumticket: 
gratis toegang / Koksijde / Abdijmu-
seum Ten Duinen 1138 /  
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan / 
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138 / 
T 058 53 39 50

30 zondag 
Trekpaardenfestival
Oostduinkerke / Zie Tij-dingen blz. 42

Klassiek op zondag:  
Kryptos Quartet 11u
Koksijde / Abdijhoeve Ten Bogaerde / 
Info c.c. CasinoKoksijde

Jaarlijks familiemaal van de 
vrienden Cross to Romania 
Koksijde-Oostduinkerke 12u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /  
Zie Tij-dingen blz. 30

3 x 3 estafetterun 15u
(sportpark – trimpiste – paadjes – Haezbeek-
straat – Nieuwstraat – Toekomstlaan – via 
poortje terug op sportpark) / Oostduinkerke-
dorp, sportpark Hazebeek / Info Daniel 
Lingier, Macw Koksijde

31 maandag 
Daguitstap naar  
Duinkerke en Arras
Koksijde / Zie Tij-dingen blz. 40 /  
Info dienst Toerisme / vooraf inschrijven

Info: Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 
T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

Info & tickets: 
c.c. CasinoKoksijde  

T 058 53 29 99 
www.casino.koksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 
Bibliotheek Koksijde  

T 058 53 29 53 
koksijde@bibliotheek.be

Info: 
dienst Toerisme  
T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 
www.koksijde.be

Info: 
Het Bedrijf

T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

LeGenDe

Tentoonstellingen
	 tot 13 juni 
Haa Twee Ooh
Een	tentoonstelling	over	‘water	in	de	
wereld’	/	Oostduinkerke,	bezoekerscen-
trum	Doornpanne,	Doornpannestraat	2	
/	Info	bezoekerscentrum	Doornpanne	/	
T	058	53	38	33	/www.iwva.be	

	mei  
Tentoonstelling 
‘Meiklokjes op 
prentenbriefkaarten’
Ma.g,	din.,	don.	en	vrij.:	10-12	&	16-19	u.
Woe.	en	zat.:	10-12	&	14-17	u.	/	Koksijde-
aan-Zee	/	Bibliotheek	/	Info	bibliotheek	
Koksijde	/	Zie	Tij-dingen	blz.	21

	24 april - 9 mei  
Tentoonstelling 
‘gebaseerd op een waar 
verhaal?’
Deze	tentoonstelling	is	georganiseerd	
voor	Erfgoeddag	en	de	Week	van	de	
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