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Getijden april
dag hoog water laag water

vr 01 00.45 en 13.08 07.32 en 19.51
za 02 01.18 en 13.40 08.08 en 20.21
zo 03 01.49 en 14.10 08.39 en 20.49
ma 04 02.19 en 14.40 09.08 en 21.16
di 05 02.48 en 15.07 09.35 en 21.44
wo 06 03.16 en 15.33 10.04 en 22.15
do 07 03.44 en 16.01 10.35 en 22.47
vr 08 04.16 en 16.34 11.07 en 23.20
za 09 04.53 en 17.11 11.41 en 23.58
zo 10 05.35 en 17.57 12.23
ma 11 06.30 en 19.01 00.47 en 13.27
di 12 07.57 en 20.44 02.15 en 14.51
wo 13 09.26 en 22.00 03.33 en 16.02
do 14 10.36 en 23.02 04.43 en 17.13
vr 15 11.33 en 23.54 05.55 en 18.23
za 16 12.22 06.54 en 19.16
zo 17 00.39 en 13.06 07.42 en 20.02
ma 18 01.23 en 13.50 08.27 en 20.46
di 19 02.07 en 14.34 09.10 en 21.30
wo 20 02.52 en 15.19 09.54 en 22.13
do 21 03.39 en 16.07 10.38 en 22.58
vr 22 04.27 en 16.57 11.22 en 23.44
za 23 05.20 en 17.52 12.09
zo 24 06.19 en 18.51 00.34 en 13.01
ma 25 07.23 en 19.55 01.33 en 14.00
di 26 08.31 en 21.05 02.37 en 15.05
wo 27 09.48 en 22.19 03.46 en 16.22
do 28 11.00 en 23.21 05.08 en 17.48
vr 29 11.53 06.12 en 18.40
za 30 00.07 en 12.34 06.58 en 19.20

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand
Gilbert Van Massenhove uit Koksijde is de gelukkige winnaar van de fotoprijs 
maart. Gilbert maakte een mooie foto van het legertje vogelschrikken dat 
geboren werd uit de creatieve handen en geesten van de leerlingen van de 
gemeentelijke Westhoekacademie en dat te velde zijn afschrikwekkend kamp 
opsloeg…  Deze mooie foto brengt Gilbert de maandprijs op!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk donderdag 7 april. 

Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u auto matisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (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 wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

tandartsen
De 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 aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen 
schepen van Communicatie Frederic Devos

Eindredactie:
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. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde,  dienst Communicatie, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen - 
april tot december 2011”

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.

DOE MEE 
EN WIN



Werelderfgoed…
De garnaalvisserij te paard is een 
unieke vorm van strandvisserij 
die over vele generaties heen 
tot in onze digitale tijd is blijven 
bestaan. Het gemeentebestuur 
heeft bij de UNESCO thans het 
dossier neergelegd dat hopelijk 
tegen eind 2012 leidt tot erken-
ning van de garnaalvisserij te 
paard als werelderfgoed.

7
Buurtinfonetwerken
De Westkust telt zeven buurtinfor-
matienetwerken, kortweg BINs. 
Deze infonetwerken bestaan uit 
handelaars en politie. Ze werken 
samen om alert te reageren als er 
verdachte personen in de buurt 
gesignaleerd zijn zodat oplich-
ters en gauwdieven bij de kraag 
gevat worden.

10
Promotie voor KVVO!
KVO Oostduinkerke voetbalt 
volgend jaar in eerste provinciale! 
Een hoogtepunt in de geschiede-
nis van groengeel. Op zondag 17 
april organiseert het bestuur op 
het Hazebeekdomein een groot 
volksfeest ter gelegenheid van 
deze bevordering.

20 en 21
Vakantiekolonies
U hebt ze vast en zeker ook wel 
gezien, ruim 30 jaar geleden: de 
kinderen van de vakantiekolonies 
die uit de streken van kool en 
staal naar zee kwamen om aan 
te sterken. Over die vakantiekolo-
nies loopt in de kapel Ster der Zee 
een merkwaardige tentoonstel-
ling van 1 april tot 8 mei…
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mee. Momenteel leveren enkele 
pompen onvoldoende debiet. Ze 
dienen vervangen. Raming 30.000 
euro.

Projecten
Sporthal Koksijde – De lastenboe-
ken zijn unaniem goedgekeurd 
voor drie loten van de sporthalre-
novatie.
a) Ruwbouw en afwerking: diverse 
werken waaronder nieuw geïso-
leerd dak, versteviging, ramen, 
gordijnen, akoestische panelen 
(raming 340.643 euro)
b) Sportinfrastructuur: 2 nieuwe 
basketdoelen, nieuwe sportvloer, 
nieuw scorebord, rekstokken, nieu-
we belijning (raming 173.027 euro)
c) Elektriciteit (raming 59.064 euro)
Station – Bij de nieuwe stationsom-
geving hoort ook een nieuw net 
voor openbare verlichting met 
palen en armaturen, en kerstver-
lichting. Het lastenboek is unaniem 
goedgekeurd. Raming 40.891 euro.

Diensten
Straatkolken - Opwaaiend zand, 
onkruid, wegenwerken enz. leiden 
vaak tot verstoppingen van de 
kolken met wateroverlast als ge-
volg. Er wordt geopteerd de kolken 

Aankopen
Meubilair – Nieuw meubilair is 
nodig voor de godsdienstklas/stu-
dielokaal van de gemeenteschool 
Koksijde. Raming 6.750 euro. Una-
niem.
Vuilniswagen – De vuilniswagen 
Volvo is 20 jaar oud. Hij vertoont 
sleet en voldoet niet meer aan de 
recentste veiligheidsnormen. De 
nieuwe vuilniswagen moet beschik-
ken over een speciale automati-
sche containerbelading en een 
systeem om fi etsers in de dode 
hoek te waarschuwen via licht- en 
geluidssignalen. Raming 200.000 
euro. Unaniem.
Lift – Het lastenboek is unaniem 
goedgekeurd voor een lift in het 
tenniscomplex in Koksijde-dorp. 
Raming 30.250 euro.
Compactlader - Noodzakelijk om 
alle wegen, dijken, pleinen goed te 
kunnen onderhouden en zandvrij 
te houden. De drie bijhorende bor-
stelbakken moeten 100% compati-
bel zijn met de nieuwe en de twee 
al in dienst zijnde compactladers. 
Raming 55.000 euro. Unaniem.
Pompen – Op het domein van de 
Duinenabdij is permanente drai-
nage (24 op 24 u.) met 26 pompen 
nodig. Die pompen gaan 4 à 5 jaar 

Snippers uit de
raad van 21 februari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de ge-
meenteraad 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 tegenstem-
den), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

twee keer per werkjaar te reinigen. 
Raming 80.000 euro. Unaniem.
Reinigen riolen Zeedijk – Jaar-
lijkse opdracht om verstoppingen, 
zandophopingen enz. te voorko-
men in de riolering onder de Zee-
dijk. Het eigen machinepark is niet 
krachtig genoeg om dit in eigen 
regie te doen. Raming 98.774 euro. 
Unaniem.
Ruimen en ontstoppen – Omdat 
de gemeente niet beschikt over 
een eigen ruimwagen is het nodig 
ruim- en ontstoppingswerken uit 
te besteden aan een privé-fi rma. 
Raming 66.920 euro. Unaniem.

Varia
Brandweer – Marc Mombaerts is 
aangesteld als stagiair-brandweer-
man (afdeling Koksijde). Michel 
Coutteau (afdeling Oostduinkerke) 
en Dimitri Delsael (afdeling Koksij-
de) worden op eigen verzoek ont-
slag als brandweerman verleend.
OCMW – Martine Van Ryckegem 
(Open VLD) neemt ontslag uit de 
OCMW-raad. Michel Vanden Bus-
sche doet afstand van zijn recht 
om haar op te volgen. Céline Van-
den Broecke is tweede Open VLD-
opvolgster. Zij wordt dus het nieuwe 
OCMW-raadslid.

Céline Vanden Broecke (Open VLD) na haar eedafl egging als nieuw OCMW-raadslid bij burgemeester Marc Vanden Bussche, OCMW-
voorzitter Greta Suber-Delie, gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe en gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.

meenteraad 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 tegenstem-
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André Flahaut als gastspreker willen 
wij aantonen dat wij nog altijd de 
perfecte gastheer zijn voor de Wa-
len. Wij hebben niets liever dan dat 
ze naar onze kust komen, die ook 
een beetje van hen is.”

T-d: “De infoavond over dementie 
mocht rekenen op massale be-
langstelling zodat er een vervolg 
komt?”

Burgemeester: “Het is gebleken 
dat geheugenverlies en dementie 
onderwerpen zijn waar de medio-
ren en senioren van onze gemeen-
te mee bezig zijn. Ik heb veel posi-
tieve reacties gehoord van mensen 
die echt verheugd en dankbaar 
waren om het feit dat het gemeen-
tebestuur zo’n avond heeft willen 
organiseren. Dat doet ons natuurlijk 
ook veel plezier. En omdat er nog 
zoveel aanvragen zijn organiseren 
we deze infoavond met hetzelfde 
programma een tweede keer, nl. 
op dinsdag 26 april. Daarover ook 
meer concrete info in dit nummer.”

T-d: “De BINs of de buurtinfonetwer-
ken van de Westkustgemeenten 
hebben een nieuwe overeenkomst 
ondertekend?”

Burgemeester: “We hechten veel 
belang aan de preventie en aan 

In het begin van de lente heeft 
burgemeester Marc Vanden
Bussche het in z’n maandelijks 
woordje over de markante tentoon-
stelling Vakantiekolonies die van 
start gaat. De burgemeester blikt 
ook even terug op de massaal bij-
gewoonde infoavond over demen-
tie en kondigt een herhaling aan. 
De buurtinfonetwerken dragen 
verder ook z’n aandacht weg.

T-d: “Burgemeester, in de kapel Ster 
der Zee loopt van 1 april tot 8 mei 
een grote tentoonstelling over een 
eeuw vakantiekolonies aan onze 
kust!”

Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Ja, dat is een belangrijk 
cultureel evenement voor onze 
gemeente. Als notaris stelde ik de 
mensen vroeger de klassieke vraag 
waarom ze een tweede verblijf in 
Koksijde hadden gekocht. Meestal 
was het antwoord omdat ze in hun 
jeugd met vakantie naar Koksijde 
kwamen. Voor veel kinderen bete-
kenden de vakantiekolonies een 
eerste kennismaking met Koksijde. 
Zo ontstond bij die mensen heel 
dikwijls een speciale band met 
onze gemeente. Ze bleven bij ons 
hun vakanties doorbrengen, ook als 
volwassenen met hun eigen gezin. 
En bij aankoop van een tweede 
verblijf kiezen ze dan ook vaak voor 
Koksijde.”

T-d: “De expo wordt geopend door 
gewezen minister van Defensie 
en huidig Kamervoorzitter André 
Flahaut?”

Burgemeester: “Inderdaad. Dat 
is een gebaar van ons naar de 
zuiderburen toe omdat de Walen 
in Koksijde en Oostduinkerke ook 
hun vakantiehomes hadden/heb-
ben. Ik denk bevoorbeeld aan de 
Lys Rouge en de Pays de Charle-
roi. Onze Waalse broeders blijven 
een belangrijke doelgroep van 
onze vakantiegemeente. Zo zijn 
de mensen van de Borinage zeker 
zeer gegeerde gasten, en altijd 
even welkom, niettegenstaande 
er daarover enkele ongelukkige 
artikels in de pers verschenen. Met 

De burgemeester aan het woord

de participatie van de burger om 
de criminaliteit en de winkeldief-
stallen te voorkomen en te bestrij-
den. Een BIN is dus een heel nuttig 
instrument. Dankzij de BINs kunnen 
daders veel sneller gevat worden. 
Op de Dag van de Locale Eco-
nomie, maandag 2 mei, zullen we 
daar ook aandacht aan besteden. 
Overigens dank ik alle mensen die 
zich vrijwillig voor de BINs inzetten!”

T-d: “Men kan weer een biertje 
drinken in de Gasterie van de Dui-
nenabdij?”

Burgemeester: “Zeker! De volledig 
vernieuwde Gasterie is inmiddels al 
een tijdje weer open. Het is op-
nieuw die gezellige typische her-
berg van vroeger waar men met 
vrienden aangename momenten 
kan doorbrengen. Elke Koksijdenaar 
weet dat het cafeetje iets bijzon-
ders uitstraalt. Het is ook toeganke-
lijk los van een museumbezoek.”

T-d: “En ter afsluit?”

Burgemeester: “Wel, de lente is al 
enkele dagen in het land, en half 
april begint de late paasvakantie. 
Hopelijk kunnen we rekenen op 
mooi weer, en is dit de voorbode 
van een lange hete zomer..!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De tentoonstelling over de vakantiekolonies is een 
belangrijk cultureel evenement voor onze gemeente.”



6
Spoorvernieuwing tussen
Koksijde en Oostduinkerke

4de Dag van de Lokale Economie
Het gemeentebestuur organiseert op maandag 2 
mei om 19.30 u. voor de vierde keer de Dag van de 
Lokale Economie, een gratis info- en netwerkmo-
ment voor elke handelaar van onze gemeente.
De succesformule van vorige jaren blijft behouden. 
De avond begint met een academische zitting, ge-
volgd door een netwerkmoment met een drankje. 
Dit jaar werd gekozen voor het Nationaal Visserijmu-
seum in Oostduinkerke. De handelaars krijgen zo de 
mogelijkheid om met het museum kennis te maken. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Programma:
- 19.30 u., onthaal

- 20 u., verwelkoming door burgemeester Marc 
Vanden Bussche en toelichting grote projecten 
2011-2012

- 20.15 u., schepen van Toerisme Stephanie Anseeuw 
stelt de toeristische topevenementen 2011 voor

- 20.30 u., korpschef Nicholas Paelinck verduidelijkt 
het project bestrijding winkeldiefstal

- 20.45 u., schepen Frederik Devos spreekt over lokale 
economie 

- 21 u., netwerkmoment met receptie

Info en inschrijven: economie@koksijde.be,
F 058 53 34 16, T 058 53 30 41.

Tot 14 april was geen verkeer mogelijk op de Konink-
lijke Baan (noordkant) tussen Koksijde en Oostduin-
kerke, richting Koksijde wegens de vernieuwing van 
het noordspoor. Het verkeer verloopt in twee richtin-
gen over de zuidkant van de Koninklijke Baan. Vanaf 
15 april wordt de toestand omgekeerd omdat vanaf 
dan het zuidspoor vernieuwd wordt. Het verkeer 
moet dan in beide richtingen rijden op de noord-
kant van de Koninklijke Baan.
Ter hoogte van de Gilles Scottlaan wordt het verkeer 
komende van Koksijde via voorlopige overwegen 
voor en na de perrons op het normale rijvak afge-
leid omdat er daar maar één rijvak is.
Vanaf de Gilles Scottlaan wordt aan de noordzijde 
van de Albert I-laan weer in twee richtingen gere-
den tot het IJslandplein waar het verkeer richting 
Oostduinkerke weer op de normale rijrichting geleid 
wordt. Deze regeling zal duren tot half juni, afhanke-
lijk van de vooruitgang van de werkzaamheden.



Aanvraag paardenvisserij 
werelderfgoed is bij UNESCO
De garnaalvissers te paard van Oostduinkerke zijn uniek in de wereld. Het Nationaal Visserijmuseum en de 
Gemeente Koksijde halen nu alles uit de kast om dit prachtige fenomeen te laten erkennen als Unesco 
Werelderfgoed. Eind februari kreeg Unesco het dossier De garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke
toegestuurd voor inschrijving op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Sinds 2009 is dit we-
reldunieke fenomeen 
opgenomen in de In-
ventaris Vlaanderen. De 
erkenning als Unesco 
Werelderfgoed zou een 
mooie volgende stap 
zijn. Unesco maakt haar 
definitieve beslissing in het 
najaar van 2012 bekend.

Conservator Maja 
Wolny: “In samenspraak 
met de paardenvissers en 
het gemeentebestuur wil 
het Nationaal Visserijmu-
seum zich verder inzetten 
om de garnaalvisserij 
te paard te promoten 
en te beschermen. Op 
paaszaterdag luiden we 
de start van het garnaal-
seizoen feestelijk in met 
een kookdemonstratie 
door de paardenvissers 
op het binnenplein. In 
het visserijmuseum zijn 
er rondleidingen en een 
workshop Kokkerellen met 
garnalen voor kinderen. 
Op onze nieuwe website 
krijgt de paardenvisserij 
een eigen rubriek en er 
zijn ook plannen voor een 
documentatiecentrum.”

Internationale 
contacten
Niet alleen lokaal, re-
gionaal en nationaal 
blijken de paardenvis-
sers belangrijke ambas-
sadeurs te zijn voor onze 

gemeente. Ook op het 
internationale vlak onder-
houdt het visserijmuseum 
diverse contacten met 
vertegenwoordigers van 
dit ambacht:
Maya Wolny: “Sinds 
2002 zijn er contacten 
met de garnaalvissers in 
Morecambe Bay aan de 
Ierse Zee in het noord-
westen van Engeland. 
Vandaag vist men er op 
garnalen met tractoren, 
tot voor de jaren ’60 
gebeurde dit met paard 
en kar. Veel gelijkenissen 
dus en toch verschillen, 
een typevoorbeeld van 

Niet te missen
Zaterdag 23 april tussen 14 en 18 u.: opening van het garnaalseizoen in het Nationaal Visserijmuseum
- 14 u.: aankomst paardenvissers en kookdemonstratie
- 15.30 u.: workshop voor kinderen: Kokkerellen met garnalen (deelname: 2 euro -vooraf inschrijven noodza-

kelijk, T 058 51 24 68)
- 16 u.: gratis themarondleiding over de strand- en paardenvisserij

internationale samen-
werking in de geest van 
de Unesco-conventie. 
Met Nieuw-Zeeland zijn er 
dan weer contacten op 
artistiek vlak. Erfgoedfoto-
grafe Véronique Cornille 
is gepassioneerd door de 
paardenvisserij en heeft 
via een brief onze kandi-
datuur bij Unesco ge-
steund. Ook de vissers van 
Morecambe Bay deden 
dit trouwens.”

Schenking uit 
Morecambe Bay
In oktober vorig jaar 
bezocht Les Salisbury, de 

oudste van die vissers, het 
Nationaal Visserijmuseum. 
Begin januari schonk hij, 
via de goede contacten 
met Maurice Denecker, 
vijf interessante boeken 
aan het museum. De wer-
ken gaan hoofdzakelijk 
over de rijke geschiedenis 
in en rond Morecambe 
Bay. Ook het garnaalvis-
sen met paard en kar 
en met tractoren komt 
ruimschoots aan bod.
Wie interesse heeft kan 
deze werken en andere 
boeken na afspraak altijd 
raadplegen in de biblio-
theek van het museum.



Diensten in de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden volgende vieringen plaats in de kerken:
Palmzondag 17 april (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in De Mijn (vervangt Sint-Pieter in Koksijde-dorp)
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in OLV-ter-Duinen (Koksijde-bad)
- zaterdag 16.30 u. en zondag 11.30 u. in Sint-Idesbald
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in Sint-Niklaas (Oostduinkerke)
- zondag 10.30 u. en 11.30 u. in de Mariakapel (Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
Biechtviering maandag 18 april: voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Niklaas
Witte Donderdag 21 april: om 18 u. in Sint-Idesbald, om 18 u. in OLV-ter-Duinen en om 20 u. in Sint-Niklaas
Goede Vrijdag 22 april: om 15 u. in Sint-Idesbald, OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Passiespel op Goede Vrijdag 22 april: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 23 april: om 20 u. in OLV-ter-Duinen en Sint-Niklaas
Paaszondag 24 april: om 11 u. in De Mijn / om 10 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.30 u. in Sint-Idesbald / om
10 u. in Sint-Niklaas / om 10.30 u. en 11.30 u. in de Mariakapel / om 9.30 u. in Sint-Willibrord

Bedevaart naar Baaldjes Kruus
De jaarlijkse bedevaart naar Baaldjes Kruus, het kapelletje van de Zalige Idesbald van der Gracht, vindt plaats 
op maandag 18 april.

In de oorlogsjaren ‘40-‘45 kende de 
bedevaart een grote volkstoeloop. 
Toen Koksijde nog één parochie 
was, kwamen de bedevaarders sa-
men in de Sint-Pieterskerk. Van daar 
trokken ze biddend door de duinen 
naar het kapelletje. In de jaren ‘70 
nam nog slechts een klein aantal 
gelovigen aan de bedevaart deel. 
Om de teloorgang van deze tradi-
tie te vermijden, werd eind 1993 het 
Genootschap van de Zalige Ides-
bald opgericht. Het eerste initiatief 
werd de viering van de honderd-
jarige zaligverklaring op 18 april 
1994. Sindsdien lijkt de traditie, maar 
vooral het geloof in de patroon van 
de vissers, de landbouwers en de 
Vlaamse adel, lijkt een duurzame 
toekomst verzekerd.

Bijeenkomst in de kerk O.L.V.-ter-Duinenkerk om 14 u. Na een korte plechtigheid wordt om 14.30 u. in pro-
cessie naar Baaldjes Kruus opgestapt, voor uitvoering van het Sint-Idesbalduslied.

Op maandag 18 april vindt de traditionele bedevaart plaats naar Baaldjes Kruus.

EH Fons Demarey overleden
Op maandag 14 maart overleed EH Alfons Demarey, van 1965 tot 1981 
medepastoor van de Sint-Pietersparochie in Koksijde-dorp.
Fons Demarey werd geboren in Veurne op 14 september 1926 en tot pries-
ter gewijd in Brugge op 19 mei 1951. In het boek 150 jaar Sint-Pieterskerk 
Koksijde 1848-1998 (door Marc Supeley) lezen we dat hij eerst leraar in 
Knokke en Brugge was, tot hij in ’65 benoemd werd tot laatste onderpas-
toor van Koksijde-dorp. Hij was er o.a. stichter van het Sint-Pieterskoor. Als 
ornitoloog en voorzitter van De Wielewaal ontpopte Fons Demarey zich als 
een verdediger van de natuurgebieden en de fauna van de kuststreek. 
In oktober ’81 werd hij pastoor van Sint-Pieters in Lo. Van 2000 tot 2010 was 
hij de geliefde en volkse aalmoezenier van het rusthuis Ter Linden in zijn 
geboortestad.

EH Alfons Demarey



9

Het gemeentebestuur en de dienst Onroerend Erf-
goed van de Vlaamse gemeenschap opteerden voor 
een historische reconstructie van de oorspronkelijke 
neogotische muurschilderingen. De voorstudie toonde 
aan dat restauratie eigenlijk niet haalbaar was, omdat 
de schilderingen te erg verbleekt waren, beschadigd 
en op sommige plaatsen zelfs verdwenen.

Diverse fasen
Het grote project begint met de verwijdering van 
tientallen vierkante meters pleisterwerk. Vervolgens 
worden de kerkmuren tegen vochtigheid geïnjec-
teerd, waarna ze een hele tijd moeten uitdrogen. Eens 
die fase voorbij wordt het pleisterwerk hersteld, met 
inbegrip van allerlei kunstzinnige moulures en kapi-
teeltjes. De volgende fase is het schilderen van de 
grondlaag. Ten slotte begint het aanbrengen van de 
eigenlijke muurschilderingen, een artistieke klus voor 
ervaren ambachtslieden. De versieringen die zij zullen 
aanbrengen, zijn gebaseerd op enkele oorspronkelijke 
blootgelegde schilderingen die nu als voorbeeld die-
nen op vlak van kleur, model en ornamenten (ban-
den, bollen, ruiten, bloemen, blaadjes, enz.).

De kostprijs van de restauratie bedraagt bijna 1 mil-
joen euro. De gemeente, die bouwheer is, dient zelf 
slechts 20% van dat bedrag te investeren. Omdat de 

Sint-Pieterskerk krijgt weer zijn
prachtige muurschilderingen!
Sinds 1 maart is de tijdelijke vereniging Sint-Pieter (bestaande uit de gespecialiseerde firma’s Monument Van-
dekerckhove uit Ingelmunster en Profiel uit Wevelgem) bezig met de reconstructie van de muurschilderingen 
in de Sint-Pieterskerk van Koksijde-dorp. Een dergelijke operatie is in Vlaanderen vrij uniek. Het onderzoek, in 
goeie banen geleid door architect Filip Cnockaert uit Kortrijk, nam enkele jaren in beslag.

kerk een beschermd monument is (7 maart ’83), is nor-
maliter 60% betoelaging door de Vlaamse Gemeen-
schap en 20% door de provincie mogelijk. 

Ondertussen worden de beelden en de kruisweg in 
het atelier gerestaureerd. De kerk bezit een uniek 
houten beeld van de zalige Idesbald, speciaal ge-
maakt voor het feest in Brugge ter gelegenheid van 
zijn zaligverklaring.

Erediensten in De Mijn
De restauratie van de Sint-Pieterskerk begon op 1 maart. Aangezien het project 300 werkdagen zal duren, 
blijft de kerk ook ruim een jaar gesloten.
Doopsels, huwelijken en uitvaarten vinden thans plaats in de andere kerken van de federatie. Voor de zon-
dagsvieringen blijft de liturgische gemeenschap van Sint-Pieter samen. De eucharistie op zaterdag om 17 u. 
en op zondag om 11 u. gaat dus gewoon door, maar wel in het gebouw van De Mijn in de Massartstraat in 
Koksijde-dorp. De Mijn is het vroegere hoofdgebouw van de hotelschool Ter Duinen.
Links van De Mijn is er een ruime parking. Volg de lichte helling tot achter het gebouw. Daar is de ingang, via 
een hellend vlak ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Mijn is niet toegankelijk via de trappen voor-
aan.

Een neogotische parel
De neogotische Sint-Pieterskerk werd in 1845 opgetrokken onder de hoede van EH Petrus Fouqueur en zijn 
broer-architect Louis. Pastoor Fouqueur speelde een belangrijke rol in de financiering van het gebouw zelf 
en het interieur. Hij kocht o.a. het meubilair, het koorgestoelte, zijaltaren, orgel, twee biechtstoelen.
De eerste veelkleurige versieringen op wanden en gewelf werden vermoedelijk in het laatste kwart van de 
19de eeuw aangebracht. Van die fase is eigenlijk niets meer te maken wegens verpoedering van de verf 
of complete vertering. Van de tweede fase zijn tijdens het vooronderzoek echter wel voldoende gegevens 
teruggevonden om een correct beeld te kunnen reconstrueren.



gauwdieven enz., raadt ze aan 
om waakzaam te zijn en kan ook 
preventieve tips geven om slachtof-
ferschap te voorkomen.”
Het opstellen, het beoordelen en 
de input van de berichten over 
criminele feiten en onveiligheid 
behoren tot de bevoegdheid van 
de politie. De communicatie ver-
loopt momenteel via een platform 
dat de berichten, opgesteld door 
de politie in de vorm van een sms 
en/of e-mail, onmiddellijk naar alle 
leden van de BINs verspreidt.

Duidelijke afspraken
Christa Debruyne: “Sedert 10 de-
cember 2010 beschikken we over 
een geactualiseerde omzendbrief 
waarbij benadrukt wordt dat de 
BINs een belangrijke rol spelen in 
het lokale veiligheids- en preven-
tiebeleid en dus een volwaardige 
plaats krijgen binnen het integrale 
veiligheidsbeleid. De omzendbrief 
benadrukt ook dat er duidelijke af-
spraken moeten worden gemaakt 
met de verschillende partners en 
dat is mogelijk via een charter dat 
wordt opgesteld met alle betrok-
ken partijen.”

De oprichting van buurtinformatie-
netwerken dateert al van het begin 
de jaren 90, toen onze grensstreek 
regelmatig geteisterd werd door 
criminele bendes voornamelijk 
afkomstig uit Frankrijk. Het gevoel 
van onveiligheid was groot bij de 
burger en men was op zoek naar 
doeltreffende middelen om deze 
criminaliteit te bestrijden. De rijks-
wacht van Ieper werkte toen een 
samenwerkingsverband uit tussen 
de politie en de burger.

Verdachte situaties melden
Commissaris Christa Debruyne 
legt het doel van een BIN nader 
uit: “Het doel is samen zorgen voor 
meer veiligheid. De burger wordt 
aangespoord om actief om zich 
heen te kijken en om verdachte 
situaties te melden aan de politie. 
De politie van haar beurt geeft aan 
de burger informatie over ver-
dachte personen of voertuigen, op 
heterdaad gepleegde misdrijven 
waarbij gegevens van de dader en 
of vluchtvoertuig gekend zijn, met 
de bedoeling waakzaam te zijn en 
bij opmerken ervan te signaleren. 
De politie waarschuwt ook de BIN-
leden voor op toer zijnde oplichters, 

Charter voor buurtinfonetwerken
Op 3 maart hebben de burgemeesters van de politiezone Westkust, zonechef Nico Paelinck en vertegenwoor-
digers van de BINs in ons gemeentehuis het charter ondertekend dat voortvloeit uit de omzendbrief van 20 
december 2010 waarin de BIN-reglementering geactualiseerd werd. BIN staat voor Buurtinformatienetwerk: een 
gestructureerde samenwerking tussen burger en politie voor wederzijdse informatie-uitwisseling. Door de on-
dertekening van het charter zijn de BINs van PZ Westkust klaar voor officiële erkenning door FOD Binnenlandse 
Zaken.

Zeven BIN’s
De ondertekening van het charter 
was een gelegenheid om de BINs te 
promoten en potentiële leden aan 
te moedigen om aan te sluiten bij 
een bestaand BIN of een nieuw BIN 
op te richten. Het was zeker ook een 
moment om de coördinatoren te 
bedanken voor hun inzet. De Politie-
zone Westkust beschikt momenteel 
over 7 buurtinformatienetwerken:
1. BIN Sint-Idesbald (Marc Blondé, 
058 51 23 36, marc@bg.be)
2. BIN Nieuwpoort (André Deleu, 
0498 92 92 15, delbey@skynet.be)
3. BIN De Panne (Michel Bossant, 
0486 86 56 16, 
michel.bossant@scarlet.be)
4. BIN-Z handelaarsbond Koksijde 
(Yves Roose, 058 51 15 41, 
info@dewesthoek.be)
5. BIN-Z handelaarsbond Oostduin-
kerke (Willy Devloo, 058 51 68 71, 
willy.devloo@skynet.be)
6. BIN Horeca Koksijde/Sint-Ides-
bald (Luc Blanquart, 0475 65 15 96, 
bel-air.koksijde@skynet.be)
7. BIN de Lijn - tram en bus (Philippe 
Barbaix en de Lijncontroleurs)
Politiecontact commissaris Christa 
Debruyne, 0479 907 900, christela.
debruyne@politiewestkust.be

V.l.n.r. hoofdinspecteur Patrick Debuysere, commissaris Christa Debruyne, korpschef Nicholas Paelinck, burgemeesters Marc Vanden Bussche 
en Robert Butsraen en hulpcoördinator Gerard Vandenbroucke (BIN Sint-Idesbald). Op de andere rij de coördinatoren: André Deleu, Yves 
Roose, Marc Blondé, Luc Blanquart, Philippe Barbaix en Michel Bossant.
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Uw vipplaatsjes op het parcours!
Wilt u uzelf, uw contacten of uw klanten verwennen met een unieke belevenis op het WK Cyclocross 
2012? Dan hebt u keuze uit twee viparrangementen. Beide arrangementen zijn op zaterdag 28 
januari 2012 open van 10.30 tot 18 u. Op zondag 29 januari kunt u er terecht van 10.30 tot 19 u.

Marcel Houvenaghel Hospitality Unit
Marcel Houvenaghel, oud-voorzitter van Veloclub Koksijde, was gangmaker van vele wereldbekerwedstrij-
den en het WK Cyclocross in 1994 in Koksijde. Voor 149 euro (excl. BTW) per persoon per dag geniet u, naast 
de toegang tot de omloop, van een buffet met Vlaamse volksgerechten en lekkere dranken in de Marcel 
Houvenaghel Hospitality Unit. Elke deelnemer krijgt ook een officieel programmaboek. Vanaf 25 personen 
komt de prijs op 139 euro (excl. BTW) per persoon per dag. Voor groepen vanaf 100 personen betaalt u 
129 euro (excl. BTW) per persoon per dag.

Paul Herygers Business Tafel
U “koopt” een volledige tafel. Uw gasten kunnen zo zeker samen met u dineren. Voor 3.300 euro (excl. BTW) 
beschikt u over een eigen tafel voor 12 personen. U geniet er van verfijnde gerechten met aandacht voor 
streekproducten, een terras om de wedstrijd te volgen in de aankomstzone én de aanwezigheid van oude 
bekenden die hun opinie over de wedstrijd met u delen. Uw naam en logo worden op deze tafel vermeld. 
Voor elke aanwezige ligt een officieel programmaboek klaar. Daarnaast krijgt u ook 6 vipparkingkaarten.
Wenst u zowel op zaterdag als zondag een businesstafel, dan betaalt u 4.500 euro (excl. BTW) voor de 
2 dagen. Bijkomende tickets kosten 325 euro (excl. BTW) per persoon per dag.

Vragen? Mail viparrangementen@koksijde.be. Op gewoon verzoek zendt de organisatie u de brochure 
met meer info over de viparrangementen. Info ook op www.koksijde2012.be. Daar kunt u de viparrange-
menten online bestellen.

Publiciteit en veiligheid
Het lastenboek is goedgekeurd ter 
aanstelling van een firma voor het 
uitwerken en plaatsen van publici-
teits- en veiligheidsmaterialen. Dit is 
nodig om aan de strenge UCI-nor-
men te kunnen voldoen. Raming 
uitgave 50.000 euro.

Vipcatering en 
-infrastructuur
De gemeente wenst op de omloop 
een state-of-the-art vipgebeuren 
voor verschillende doelgroepen. De 
uitstraling als toeristische en spor-
tieve gemeente vereist een per-
fecte organisatie, zowel op logistiek 
als op culinair vlak. Er dient gezocht 
naar een bedrijf dat daarvoor de 
infrastructuur kan leveren, o.a. en-
kele luxueuze tenten. Dat bedrijf zal 
daarnaast ook instaan voor de per-
fecte verzorging van de catering 
(eten en drinken). Raming uitgave 
775.168 euro.

Nieuws van het WK Cyclocrossfront…
Bij heel wat gemeentediensten stijgt de cyclocrosskoorts. De organisatie van het WK eind januari 2012 heeft 
heel wat voeten in de aarde. In de gemeenteraadszitting van 21 februari werden drie belangrijke WK-punten 
unaniem goedgekeurd.

Viparrangementen
Het is uiteraard de bedoeling om 
de viparrangementen te verko-
pen om op die wijze opbrengsten 

te genereren die er minstens voor 
zorgen dat de WK-organisatie geen 
verlies maakt.



Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of 
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen, 
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het uit-
gangspunt van deze initiatie is het persoonlijke, prak-
tische gebruik van het internet. Na een korte theore-
tische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op 
dinsdag 17, donderdag 19, dinsdag 24, donderdag 26 
en vrijdag 27 mei, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Tweede oproep: 
cursus Word basis
Voor iedereen die al wat overweg kan met de muis en 
het toetsenbord.
Eerste deel: teksten intikken, lettergrootte en letterty-
pes instellen, selecteren, kopiëren enz.
Tweede deel: feestelijke documenten en naamkaart-
jes maken, opdelen in kolommen, enz.
Op dinsdag 26 april, dinsdag 3, dinsdag 10 en donder-
dag 12 mei, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 20 euro.

Tweede oproep: basiscursus: 
hoe werkt een computer?
Ideale start voor een echte beginner en een goede 
basis voor wie een cursus Word en/of Internet over-
weegt. Kennismaking met klavier, muis en computer, 
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewa-
ren, enz. Kostprijs 15 euro.
Op dinsdag 19, donderdag 28 en vrijdag 29 april, van 
13.30 tot 16 u. Kostprijs 15 euro.

Netbibbing: digitaal netwerken
in de bieb

Kamishibai vertellingen 
door Meneer Zee

Voor alle cursussen gelden volgende regels:

- Inschrijven vanaf maandag 4 april op de afdeling 
Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), geen 
telefonische inschrijvingen meer mogelijk, voor 
de cursussen met titel “Tweede oproep” kan u al 
onmiddellijk langskomen om in te schrijven

- Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)
- Maximum 10 deelnemers per cursus, tenzij anders 

aangegeven

Tweede oproep: cursus digitale 
compacte camera
Twee lessen op dinsdag 26 april en 3 mei, van 13.30 
tot 16 u. Deelnemen kost 10 euro. Aansluitend is het 
mogelijk om nog een les Photoshop te volgen op dins-
dag 10 mei van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 5 euro. Gelieve 
het merk en type van uw camera door te geven bij 
inschrijving.

Op zaterdagnamiddag 16 april vertelt Meneer Zee 
in de bibliotheek Kamishibai-verhalen aan kinderen 
van 7 tot 12 jaar. De vertellingen beginnen om 14.30 
u. en worden telkens met een kleine tussenpauze 
om het half uur herhaald, laatste vertelling rond 
16.30 u. Gratis toegang.
Meneer Zee begon zijn literair avontuur als Kamis-
hibaiverteller bij ABC (Art Basics for Children). Daar-
na begon hij met eigen vertellingen, opgeluisterd 
door muzikanten, kunstenmakers en filosofen. Binnen-
kort brengt hij zijn tweede kinderboek uit bij Abimo 
Uitgeverij, met tekeningen van Gitte Van Coillie: 
Willem Wilnie & Willeke Wel. Eerder maakte hij met 
haar het boek Over de blauwe, gele, rode, oranje, 
paarse, roze, bruine, grijze, appelblauwzeegroene, 
witte en zwarte WOLF,  goed voor een tweede prijs 
van de Kinder- en Jeugdjury 2010.
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Tentoonstellingsbrochure
Naar goeie jaarlijkse gewoonte heeft de gemeente-
lijke dienst Cultuur in deze tijd van het jaar opnieuw zijn 
lijvige brochure over de tentoonstellingen in 2011 klaar. 
Deze brochure bevat een viertalige beschrijving van 
alle exposities die tot eind december op gemeentelijke 
locaties plaatsvinden. De tenstoonstellingen in de ge-
meentelijke musea en van/in de gemeentelijke West-
hoekacademie komen uiteraard ook aan bod. Verder 
wordt ook aandacht besteed aan enkele bijzondere 
expositieprojecten. Gratis te bekomen in de onthaal-
kantoren van de dienst Toerisme.

Info: cultuurfunctionaris beelden kunst
Valerie Vandamme, T 058 53 21 03,
valerie.vandamme@koksijde.be.

Erfgoeddag
Op zondag 1 mei is er weer een Erfgoeddag. Deze keer is het thema “Armoe troef”. Ook de bibliotheek 
schenkt aandacht aan deze Erfgoeddag met een themastand.

Boeken- en cd-verkoop
In de paasvakantie, van zaterdag 9 april tot en met zaterdag 23 april, 
is er weer boeken- en cd-verkoop in de bibliotheek. Je kan interessante 
materialen op de kop tikken aan democratische prijzen. Kom zeker eens 
snuisteren in het aanbod.

Sluitingsdag
Op paasmaandag 25 april is 
de bibliotheek gesloten.

Lenteconcert gemeentelijke 
harmonie
Het lenteconcert van de Konink-
lijke Gemeentelijke Harmonie 
vindt plaats op zaterdag 16 april 
om 20 u. in de Abdijhoeve Ten 
Bogaerde.
Onder leiding van dirigent Luc 
Note brengt de harmonie een 
muzikale cocktail van heden-
daagse en klassieke muziek. Op 
het programma o.m. Willem Tell, 
Indiana Jones, Raymond van het 
Groenewoud,The Wizard of Oz 
e.a.
De toegang is gratis. Na het con-
cert biedt het feestcomité van 
Koksijde dorp een receptie aan.



Op zaterdag 23 april vindt op het strand van Oost-
duinkerke ten voordele van Broederlijk Delen de 
tweede editie van de Blotevoetenloop plaats. Deze 
unieke strandjogging en sponsorloop is een organi-
satie van de gemeentelijke diensten Internationale 
Samenwerking, Sport en Logistiek.

Alle deelnemers verschijnen blootsvoets en met 
leuke kleren aan de start bij het openluchtzwembad 
en finishen op dezelfde plaats.
- Kleineblotevoetenloop (1 km), start om 13.45 u., 
voor deelnemers tot twaalf jaar, afstand 1 km, gratis
- Groteblotevoetenloop (5 km), start om 14.30 u., 
vanaf 12 jaar (5 euro) en volwassenen (10 euro)
Schrijf in via bvloostduinkerke@hotmail.com en stort 
je deelnamebedrag op rek. nr. 833-4213515-93. 
Je kan de dag zelf ook inschrijven vanaf 12 u.

Info: www.dis.koksijde.be

Ladies-only: fietsen aan
zee tegen borstkanker
Elke dag sterven in ons land 6 vrouwen aan borstkanker. Elk jaar krijgen 9.500 vrouwen te horen dat ze deze 
vreselijke ziekte hebben. Voor de strijd tegen borstkanker is veel geld nodig. De vzw Think-Pink wil daar een 
serieuze steen toe bijdragen en lanceert daarom het project Ladies-only! 320 km fietsen aan zee in vier dagen 
voor de borstkankercampagne Think-Pink.

De fietstocht loopt van donderdag 23 tot zondag 26 
juni. Elke dag is een rit van 70 à 80 km gepland.
Op woensdagavond ontvangt ons gemeentebestuur 
alle deelnemers met een evenement in het Nationaal 
Visserijmuseum. De start richting Frankrijk wordt ter 
hoogte van het c.c. Casinokoksijde gegeven op don-
derdag 23 juni. De tweede rit vertrekt dan weer vanuit 
Oostduinkerke waar de deelneemsters verblijven en 

kamperen in het Vissershuis. Daarna gaat het richting 
Middenkust en richting Nederland. De aankomst is 
voorzien op zondag 26 juni in Knokke-Heist.

Info en inschrijven: www.ladies-only.be, over de 
borstkankercampagne op www.think-pink.be, of bij 
Heidi Vansevenant, heidi@think-pink.be, 0474 95 07 16

De dames van de borstkankercampagne Think-Pink in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche, Jurgen Vanpraet en de 
raadsleden Rita Gantois en Yvan Vancaysele.

Blotevoetenloop
voor Burundese boeren



Programma
Diverse sprekers geven uitleg over “Hoe herken ik 
een geheugenstoornis? Wanneer kunnen we spre-
ken van ouderdomsvergeetachtigheid en wan-
neer is er meer aan de hand? Wat is het traject 
van de patiënt om tot de diagnose te komen? 
Zijn geheugenstoornissen te behandelen?” Deze 
avond wordt opgeluisterd met muziek van ac-
trice en zangeres Leen Persijn uit de voorstelling 
Mist, mijn moeder en ik. Na de voorstelling is er een 
receptie. Daar krijgt u ook infobrochures en een 
handig gadget.

Inschrijving
De toegang is gratis. Wel vooraf inschrijven bij de 
seniorenconsulente dorine.vansteertegem@koksij-
de.be, T 058 53.30.72 of door afgifte van de strook 
aan de centrale onthaalbalie in het gemeentehuis.

Verschillende partners (uit de zorgsector) in Koksijde 
en omgeving slaan de handen in elkaar om mensen 
met beginnende geheugenstoornissen zo snel moge-
lijk te detecteren en patiënten met dementie beter te 
begeleiden. Deze partners zijn (huis)artsen Koksijde, AZ 
Veurne, praatcafé dementie Pandora, de KEI , Exper-
tise Centrum Dementie Foton, lokale apothekers, de 
gemeente Koksijde en het farmaceutisch bedrijf Pfi zer 
in een faciliterende rol.

Alzheimer vroeg detecteren
De ziekte van Alzheimer is een complexe aandoe-
ning. Wanneer zijn geheugenproblemen een reden 
tot bezorgdheid? Mensen die zich spontaan aanmel-
den met de klacht “ik vergeet gemakkelijk”, hebben 
meestal geen dementie. Het is de naaste omgeving 
die de symptomen van beginnende geheugenstoor-
nissen moet herkennen, om zo professionele hulp in te 
roepen. Een vroegtijdige diagnose maakt het mogelijk 
om een effi ciëntere behandeling in te stellen waar-
door de persoon met dementie langer zelfstandig 
door het leven kan gaan en van meer levenskwaliteit 
kan genieten.
Belangrijk is dat geheugenverlies niet noodzakelijk wijst 
op de ziekte van Alzheimer (= wel de meest voorko-
mende vorm van dementie, er zijn ook andere vormen 
waarvan sommige omkeerbaar), maar als opvallend 
geheugenverlies optreedt, moet men wel de betrok-
kene aanmoedigen om een arts te raadplegen.
In het begin gaat het dus vaak om goedaardige ver-
geetachtigheid. Maar bij een persoon met Alzheimer 
komt dit vaker voor: hij of zij weet niet meer waar de 
sleutels liggen, kan zijn of haar bril niet meer vinden en 
is heel verbaasd over de plaats waar die ten slotte op-
duiken. Er kunnen ook gedragsstoornissen optreden: 
humeurschommelingen, wantrouwen, een dalende 
belangstelling voor huishoudelijke taken...

Regio Koksijde zet zich 
in voor mensen met een 
geheugenstoornis

Op dinsdag 22 februari vond in een nokvolle theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde een infoavond plaats over 
vroege detectie en begeleiding van patiënten met beginnende geheugenstoornis en dementie. Wegens de 
massale belangstelling van de bevolking voor deze materie wordt deze infoavond een tweede keer georgani-
seerd op dinsdag 26 april om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde.

HERHALING
WEGENS
MASSALE
BELANG-
StELLING!

Inschrijfstrook 2de info-avond dementie
De h. en/of mevr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

zal/zullen op dinsdag 26 april om 19 u. de infoavond Alzheimer, detectie beter vroeg dan laat,
in c.c CasinoKoksijde bijwonen.

Bezorgen aan de centrale onthaalbalie in het gemeentehuis.

✁



Zes defibrillator-
toestellen
Vanaf heden beschikt ons gemeentebestuur 
over 6 automatische externe defibrillators (AED), 
verspreid over zijn grondgebied. Een AED is een 
draagbaar toestel dat een persoon met een hart-
stilstand op een geautomatiseerde manier een 
elektrische schok toedient om het gestoord hartrit-
me te stoppen en het normale ritme te hernemen.

Een AED wordt ten onrechte ook een hartmas-
sageapparaat genoemd. Een AED geeft echter 
een elektrische schok en géén hartmassages. 
Een manueel hartmassageapparaat is een heel 
ander reanimatiemiddel. Bij een persoon met een 
circulatiestilstand is het toedienen van thoraxcom-
pressie (hartmassage) door de hulpverlener van 
levensbelang, ook als een AED tijdens de reanima-
tie wordt ingezet.

Plaatsen
De zes Koksijdse defibrillators bevinden zich op 
volgende plaatsen: stranddienstencentrum Sint-
Idesbald (Zeedijk) / stranddienstencentrum Koksij-
de-bad (Zeedijk) / evenementenput gemeente-
huis (Zeelaan 
303) / zaal voor 
vloersporten 
(Pylyserlaan) / 
openluchtzwem-
bad Oostduin-
kerke (Zeedijk) 
/ oud-gemeen-
tehuis Oostduin-
kerke (Leopold 
II-laan).

Een defibrillator dient 
elektrische schokken 
toe aan een persoon 
met hartstilstand om 
het normaal hartritme 
weer op te wekken.

Een helpende 
hand thuis
Problemen met het rondkrijgen van het huishou-
den na een medische ingreep? Hulp nodig omdat 
je een dagje ouder wordt? Pas bevallen en nog 
niet op je normale ritme? De dienst Gezinszorg 
staat klaar om te helpen! Wie (tijdelijke) ondersteu-
ning nodig heeft bij verzorgende en huishoudelijke 
taken kan op deze dienst een beroep doen: gezin-
nen met een pasgeboren baby, bij ziekte of hospi-
talisatie, personen met een handicap, senioren…
Een team van enthousiaste verzorgenden staat 
dagelijks klaar om huishoudelijke ondersteuning te 
bieden bij het bereiden van maaltijden, de afwas, 
de was en de strijk, boodschappen, klein onder-
houd van de woning. Ook verzorgende taken zoals 
hulp bij aan- en uitkleden, haartooi, lichaams- en 
voetverzorging komen aan bod. De verzorgende 
helpt je graag verder met jouw administratie, 
maakt een uitstapje of wandeling en biedt een 
luisterend oor. De prijs van de gezinszorg is afhan-
kelijk van het inkomen, de gezinssamenstelling en 
de hulpbehoevendheid.

Info: dienstverantwoordelijke Nikka Breem,
T 058 53 31 77 of nikka.breem@sociaalhuiskoksijde.
be, www.sociaalhuiskoksijde.be

Leve het 
Strijkhuis
Het Strijkhuis van het Sociaal Huis, Zeelaan 71 in Koksij-
de-dorp, viert van de zomer zijn 5-jarig bestaan. Een 
gemotiveerd team verwerkt zo snel mogelijk uw was 
aan een goede prijs-kwaliteit verhouding, met als 
slogan: Strijken… geen zin of tijd? / Wij wél, en kwali-
teit! De betaling gebeurt met dienstencheques. De 
openingsuren van het Strijkhuis: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 u. en van 14 
tot 17.30 u., op donderdag van 8.30 tot 12.15 u., en 
op zaterdag van 9.15 tot 12 u. Info: T 058 51 34 18

Poetshulp
Kan je tijdelijk de deur niet uit of te weinig tijd om 
je was naar het Strijkhuis te brengen? Poetshulp 
kan de oplossing zijn. Een poetshulp combineert 
het onderhoud van uw woning met het strijken van 
uw was.

Info: T 058 53 31 76, dienstencheques@sociaalhuis-
koksijde.be, www.sociaalhuiskoksijde.be
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Informatie en advies
Ben je op zoek naar informatie over welke hulp- en 
dienstverlening er bestaat en of je er recht op hebt?
Heb je hulp nodig maar weet je niet bij welke dienst 
je hiervoor moet aankloppen? Vraag je je af of die 
hulp voor jou betaalbaar is? Bij het Sociaal Huis kan je 
terecht met je concrete hulpvraag. Het Sociaal Huis 
maakt je wegwijs in het grote aanbod van diensten 
en zoekt samen met jou welke dienst je kan helpen.

Gezelschap
Voel je je soms eenzaam en kan je moeilijk contact 
leggen met anderen? Woon je alleen en krijg je 
weinig of geen bezoek? Wonen je kinderen niet in de 
buurt? Heb je nood aan een luisterend oor?
Een enthousiaste medewerker brengt je graag een be-
zoekje en maakt tijd voor een gezellige babbel. Indien 
je dit wenst, word je regelmatig eens opgebeld. Samen 
een wandeling maken, de krant lezen of een brief pos-
ten het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Boodschappen
Heb je dringende boodschappen nodig maar kan je 
door omstandigheden tijdelijk de deur niet uit? Is de 
dokter langs geweest maar geraak je niet tot bij de 
apotheek? Kan je hiervoor op niemand een beroep 
doen? Tegen een kleine vergoeding wordt het nodige 
voor je gehaald.

Samen sterk met het Sociaal Huis!
Het Sociaal Huis bekommert zich om jouw welzijn. Iedereen wil graag zo lang mogelijk in zijn vertrouwde leef-
omgeving blijven wonen. Bovendien heeft iedereen behoefte aan menselijke warmte en sociaal contact. Om 
hieraan tegemoet te komen, voorziet het Sociaal Huis Koksijde heel wat hulp aan huis. Je kan er steeds terecht 
met je vragen over welzijn en sociale dienstverlening. Samen wordt naar een antwoord op die vragen gezocht.

Vervoer
Moet je op consultatie bij de dokter of heb je een 
afspraak bij de kinesist?
Wil je gewoon bij iemand op bezoek, boodschappen 
doen of moet je naar de bank of mutualiteit?
Een aantal vrijwilligers staat ter beschikking voor het 
vervoer van mensen
- die omwille van leeftijd, ziekte of handicap moeilijk 

gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
- die zelf niet over een wagen beschikken
- die hiervoor op niemand een beroep kunnen doen
- die slechts een beperkt inkomen hebben

Vrijwilligerswerk
Ben je sociaal ingesteld en beschik je elke week over 
wat vrije uren?
Ontmoet je graag andere mensen?
Ben je op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding?
Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen?
Dan heeft het Sociaal huis voor jou misschien de ide-
ale uitdaging!
Als vrijwilliger ben je verzekerd en word je ondersteund 
door professionele medewerkers.
Je engageert je om de sociale contacten van alle 
Koksijdse burgers te waarborgen en/of te herstellen en 
dat op momenten die voor jou het best passen.

Heb je interesse voor vrijwilligerswerk of wens je 
meer informatie?

Aarzel dan niet en contacteer:

SOCIAAL HUIS KOKSIJDE
Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke
Elke Popieul, T 058 53 31 70, GSM 0472 20 42 80,
F 058 52 21 32, elke.popieul@sociaalhuiskoksijde.be, 
info@sociaalhuiskoksijde.be,
www.sociaalhuiskoksijde.be



Subsidie voor film over Nepalees
ziekenhuis met Nathalie Meskens
De ontwikkelingsorganisatie Cunina, vertegenwoordigd door haar ambassadrice Nathalie Meskens 
(bekend van o.a. David en De Allerslimste mens), krijgt van de gemeente een subsidie van 10.000 
euro voor de productie van de documentaire De Godin van de Wieg over de werking van het Cunina 
Ziekenhuis in Nepal. Dat werd unaniem beslist door de gemeenteraad op 21 februari.

Cunina is een niet gouvernementele organisatie 
(NGO) die diverse projecten lopen heeft, o.a. ook het 
project in Haïti dat gesteund werd met de Koksijdse 
strandopkuisactie.
Actrice Nathalie Meskens is een bekende Vlaminge. 
In de VTM-reeks David speelde ze een hoofdrol. In 
samenwerking met de NGO Cunina werkt ze nu aan 
een documentaire over een schoolproject in de berg-
streek in Nepal.
Deze documentaire is als actie opgenomen in het 
gemeentelijk convenant Ontwikkelings-samenwerking 
en is een samenwerking zijn tussen c.c. CasinoKoksijde, 
de dienst Internationale Samenwerking, Cunina en 
Nathalie Meskens.

Steun en Uitstraling
Schepen van Ontwikkelings-samenwerking Jan Loones 
beklemtoonde dat de subsidie niet alleen een steun 
is het ontwikkelingsproject maar ook bijdraagt tot de 
uitstraling van onze gemeente.
In ruil voor de 10.000 euro steun krijgt Koksijde wel een 
en ander terug:
- Het logo van Koksijde komt op alle publicaties en 

communicatie, en op de eindgeneriek van de film.
- In persacties zal Nathalie Meskens de gemeente 

Koksijde zoveel mogelijk vermelden.
- De première van de documentaire zal (vermoedelijk) 

op 7 oktober 2011 in c.c. CasinoKoksijde plaatsvin-
den.

Actrice en BV Nathalie Meskens krijgt van de gemeente een 
subsidie van 10.000 euro voor de productie van de documentaire 
De Godin van de Wieg over de werking van het Cunina Ziekenhuis 
in Nepal.…

- De TV-versie zal uitgezonden worden op Acht (popu-
laire cultzender van hoog niveau).

- De theaterversie, met o.a. Nathalie Meskens en Je-
roen Van Dyck, zal in zoveel mogelijk Vlaamse cultu-
rele centra gespeeld worden. Voor de humaniora zijn 
ook schoolvoorstellingen gepland.

Opmetingen door landmeters
Vanaf april verrichten landmeters opmetingen in de 
straten van onze gemeente. Ze meten o.a. de we-
gen, de voetpaden en ook de gevels van huizen.
De gegevens worden gebruikt voor de aanmaak 
van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over 
het grondgebied van Koksijde. Dit is een zeer nauw-
keurige kaart die voor heel Vlaanderen wordt aan-
gemaakt. De kaart zal voornamelijk gebruikt worden 
door de overheid en de nutsbedrijven, bijvoorbeeld 
voor het beheer van leidingen. De opmetingen zijn 
een initiatief van het Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV) dat verantwoordelijk is 
voor de opmaak van de gedetailleerde kaart.

Legitimatie

In onze gemeente gebeuren de opmetingen door 
de firma Teccon uit Burcht. Ongeruste bewoners 
kunnen de landmeters altijd vragen om zich te 
identificeren. Zij kunnen zich op eenvoudig verzoek 
legitimeren met een formulier dat door het AGIV is 
uitgereikt.
De personeelsleden van het AGIV zelf, –die op het 
terrein controlemetingen uitvoeren-, hebben een 
persoonlijke badge.

Info: www.agiv.be



Jonge Westkustmoeders
lopen halve marathon in Brussel 

voor goed doel!
Veertien sportieve jongedames uit de Westhoek willen geld inzamelen voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. In ruil voor sponsoring lopen ze op 29 mei de 20 km door Brussel ten 

voordele van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Het zijn voornamelijk mama’s met het hart 
op de juiste plaats. Ze doopten hun initiatief “RUN 4 KIDS”.

Katrien Decraemer uit Nieuwpoort 
en Sabrina Van Laeren uit Koksijde 
zijn de initiatiefneemsters. Hun duo 
werd evenwel al vlug een groep 
met Annelies Jodts uit De Panne, 
Ilse Chamon, Joke Cokelaere, Heidi 
Castelein, Lieve Debruyne, Krista 
Deturck en Laurence Vindevogel 
uit Koksijde, An Dierckx uit Oostduin-
kerke, Sofi e Deraeve en Pascale 
Dehouck uit Veurne, Cindy Jodts 
uit Diksmuide, Stefanie Deraeve uit 
Zottegem.
De sportieve dames verbinden hun 
sportieve prestatie aan een goed 
doel, nl. de organisatie Make-A-
Wish® Belgium-Vlaanderen. Deze 
organisatie vervult de hartenwens 
van kinderen en jongeren tussen 
3 en 18 jaar die vechten tegen 
een levensbedreigende ziekte. Een 
voorbeeld uit eigen streek: ooit 
ging de droom van een jongen in 
vervulling toen hij dankzij Make-A-
Wish met een Seakingheli van de 
Basis Koksijde mocht meevliegen. 
Dat is wat de sportieve jonge moe-
ders willen: zieke kinderen gelukkig 
maken. Het gemeentebestuur van 
Koksijde zegde toe om de loop-
shirts van de dames te sponsoren.
Uw duit in het zakje
Wie de loopsters wil sponsoren kan 
hiervoor een antwoordformulier 
downloaden op www.capricornde-
signs.be/run4kids.
Giften worden aanvaard op rek. 
nr. BE13 0012 4870 4339 op naam 
van RUN 4 KIDS met de correcte 
mededeling. Als u een fi scaal attest 
wenst, stort dan op rek. nr.
BE83 4093 0351 0115 op naam van 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen 
zelf met de correcte mededeling 
RUN 4 KIDS. De actie wordt afgeslo-
ten na de wedstrijd.
Activiteiten
Er worden ook enkele acties geor-
ganiseerd om geld in te zamelen.

* Wafels op grootmoeders wijze: 
op zaterdag 16 en zondag 17 
april, Koksijdekids in de Zeelaan in 
Koksijde / op maandag 25 april 
paaseierenraap (Mariapark) in 
Oostduinkerke
* Spots on Spinning! Op zaterdag 
2 april in BMI (Bike Move Improve), 
Kleine Dijk 34 in Diksmuide. Drie 
sessies van 1 uur (14-15 u., 15.15 tot 
16.15 u., 16.30-17.30 u.

Run4Kids benefi et
Hoogtepunt wordt het benefi et i.s.m. de Koninklijke Voetbalvereni-
ging Coxyde! Op zondag 10 april vanaf 11 u. in de voetbalkantine. 
Braadworsten, hamburgers, drankjes, animatie voor de kids! De kassei-
slag Parijs-Roubaix live op tv. Om 15 u. de sambaband Mo-Chito met 
samba-ritmes, en een dj. De volledige opbrengst van deze namiddag 
wordt bij de gesponsorde bedragen gevoegd.

voor goed doel!
Veertien sportieve jongedames uit de Westhoek willen geld inzamelen voor kinderen met een 

voordele van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Het zijn voornamelijk mama’s met het hart 
op de juiste plaats. Ze doopten hun initiatief “RUN 4 KIDS”.

Inschrijvingen via info@bmidiksmui-
de.be met vermelding Run4Kids
*Pannenkoekenverkoop in de 
scholen, verenigingen, bedrijven… 
Prijs: “ euro voor ½ kg, 5 euro voor 1 
kg. Te bestellen bij Katrien Decrae-
mer via k.dc@live.be
Info: An Dierckx, GSM 0495 28 25 48
of andierckxodk@gmail.com of 
Sofi e Deraeve, GSM 0497 63 97 94 
of sofi ederaeve@gmail.com

De dames die op 29 mei de 20 km van Brussel wagen voor het goede doel Make A Wish!
V.l.n.r. Annelies Jodts, Lieve Debruyne, Sofi e Deraeve, Joke Cokelaere, Sabrina Van Laeren, 
Heidi Castelein, An Dierckx, Pascale Dehouck, Ilse Chamon. Onderaan: Katrien Decraemer. 
Ontbreken op de foto: Cindy Jodts, Krista Deturck, Laurence Vindevogel en Stefanie Deraeve.

Hoogtepunt wordt het benefi et i.s.m. de Koninklijke Voetbalvereni-

DOE
MEE!



KVVO is (bijna) kampioen..!
Groot volksfeest op zondag 17 april!

Twee jaar na KVV Coxyde schrijft ook KVV Oost-
duinkerke voetbalgeschiedenis! Op het eind van het 
seizoen 2008-2009 promoveerde blauwwit na amper 
één jaar competitie in 4de nationale naar 3de nationale. 
In deze dagen is het nu de beurt aan de groengele 
broeders van Oostduinkerke om de champagnefl es-
sen te laten knallen. Met nog 5 wedstrijden te gaan 
(gerekend vanaf 27 maart) en 15 punten voorsprong 
op de eerste achtervolger, kan de kampioenstitel 
KVVO eigenlijk niet meer ontsnappen. Tenzij KVVO 
door groot sportief en ander onheil wordt getroffen. 
Maar daar houdt wellicht niemand rekening mee. In 
het volgend voetbalseizoen, 2011-2012, speelt groen-
geel dus voor de eerste maal in zijn bestaan in eerste 
provinciale!

Bij het verschijnen van dit nummer resteren nog een 
viertal wedstrijden voor de defi nitieve eindsprint in 
tweede provinciale A. Maar bij het lezen van dit artikel 
is die sprint misschien al overbodig…

Voorzitter Gery Geryl: “De vorige twee seizoenen 
grepen wij via de eindronde telkens nipt naast de 
promotie. Deze keer zullen wij deze promotie, meer 
dan waarschijnlijk als kampioen mogen vieren, wat 
het nog zoveel mooier maakt. KVVO werd in 1943 op-
gericht. We hebben veel ups en downs gekend in de 
provinciale reeksen. Maar nu zullen we de overgang 
naar 1ste provinciale kunnen maken met een van de 
meest attractieve ploegen die we ooit gekend heb-
ben. Dit seizoen is eigenlijk een successtory van begin 
tot, hopelijk, einde, met de minst gepasseerde ver-
dediging en een van de beste aanvalslinies van het 

West-Vlaams provin-
ciaal voetbal.” Onder v.l.n.r.: Kenny Sneyaert, Milan Vanwelsenaers, Boudewijn Lowagie, Tobias Bilaey, voorzitter Gery Geryl, sportief directeur 

en eerste ondervoorzitter Peter Mouton, Gaël Vandersteene, Halim Zouber, Lander Decaesstecker, Niels Bossant.
Midden v.l.n.r.: Lander Declerq, Sven Clement, Jens Kimpe, T2 Geert Decoene, T1 Frank Claeys, ploegafgevaardigde Mario 
Bonjé, Pieter Dedrie, Olivier Dedrie, Ignace Van Der Heyden.
Boven: Joren Vanlerberghe, Tom Prophete, Xavier Vandamme, Pieter-Jan Cuvelier, Maxim Gombert, Tom Rolly, Jeroen Van 
Wauwe, tweede ondervoorzitter Joël Baert.

Consumptiebon
Deze bon geeft recht op één basisconsumptie in de kantine of op het 
voetbalterrein van het sportpark Hazebeek ter gelegenheid van het 
volksfeest viering KVVO Kampioen seizoen 2010-2011.
Enkel geldig op zondag 17 april 2011 vanaf 16.45 u.

✁✁✁✁



KVVO is (bijna) kampioen..!
Groot volksfeest op zondag 17 april!

Familiale sfeer
Dit prachtig resultaat is niet alleen de verdienste van 
de spelers die het op het veld uiteraard moeten waar-
maken, maar wel van de uitstekende sfeer die voor en 
achter de schermen bij KVVO heerst.

Eerste ondervoorzitter Peter Mouton: “De voorbije 
drie jaar hebben we de ploeg uitgebouwd met een 
goeie mix van ervaring en jonge, talentvolle spelers, 
waarvan de meesten al bijtekenden voor volgend 
seizoen. Dankzij onze gedreven en ambitieuze trainer 
Frank Claeys en zijn assistent Geert Decoene, slaag-
den we er dit jaar in een bijna vlekkeloos seizoen neer 
te zetten. Maar de goeie sfeer en kameraadschap zijn 
ook van groot belang. De gezellige etentjes met zijn 
allen, na de donderdagtraining en na een zondagse 
overwinning, en al jaren verzorgd worden door de 
kantine-uitbaters Monique en Freddy, hebben zeker 
ook tot dit succes bijgedragen! Ook zij verdienen een 
grote pluim voor hun onverdroten inzet.”

Groot volksfeest
Om deze succesvolle campagne af te sluiten, organi-
seert het KVVO-bestuur op zondag 17 april een groots 
volksfeest voor spelers, bestuur en supporters, en voor 
alle voetbalminnende inwoners en in het bijzonder de 
Oostduinkerkenaars. Het feest barst zal losbarsten op 
het sportpark Hazebeek, ter gelegenheid van de laat-
ste thuiswedstrijd (aanvang 15 u.) tegen de vrienden-
buren van WS Adinkerke.

tweede ondervoorzitter Joël Baert: “Op het feest-
programma staan volgend ingrediënten: de viering, 
hopelijk, van onze kampioenenploeg en van een of 
meer spelers met toch wel bijzondere verdiensten. Er 
zal een supplementaire drankstand zijn om alle dor-
stigen te laven, een worstenkraam, een mini-fanfare 
voor muzikale animatie op en rond het veld, en ach-
teraf in de kantine een dj om het feest compleet te 
maken! Het bestuur biedt elke bezoeker ook een con-
sumptie via een bonnetje in Tijdingen. Dus liefhebbers, 
mis deze unieke gebeurtenis niet en wees erbij!”

Onder v.l.n.r.: Kenny Sneyaert, Milan Vanwelsenaers, Boudewijn Lowagie, Tobias Bilaey, voorzitter Gery Geryl, sportief directeur 
en eerste ondervoorzitter Peter Mouton, Gaël Vandersteene, Halim Zouber, Lander Decaesstecker, Niels Bossant.
Midden v.l.n.r.: Lander Declerq, Sven Clement, Jens Kimpe, T2 Geert Decoene, T1 Frank Claeys, ploegafgevaardigde Mario 
Bonjé, Pieter Dedrie, Olivier Dedrie, Ignace Van Der Heyden.
Boven: Joren Vanlerberghe, Tom Prophete, Xavier Vandamme, Pieter-Jan Cuvelier, Maxim Gombert, Tom Rolly, Jeroen Van 
Wauwe, tweede ondervoorzitter Joël Baert.

Consumptiebon
Deze bon geeft recht op één basisconsumptie in de kantine of op het 
voetbalterrein van het sportpark Hazebeek ter gelegenheid van het 
volksfeest viering KVVO Kampioen seizoen 2010-2011.
Enkel geldig op zondag 17 april 2011 vanaf 16.45 u.



De lente en 
zomer speels
inzetten bij de 
Speelkriebel
De lente is begonnen en de 
zomer is er voor je het weet. De 
buitenspeelkriebels trappelen 
vol ongeduld.
Een reden te meer om het bui-
tenspeelmateriaal van speelo-
theek de Speelkriebel in de verf 
te zetten.
Naast de grote keuze aan 
gezelschaps-, taal- en denk-
spelletjes, en speelgoed om te 
bouwen en de fijne motoriek te 
oefenen, heeft de Speelkriebel 
veel nieuw speelmateriaal om 
buiten mee te ravotten. Miniten-
nis, waterspelletjes, een wiege-
lautootje, een walviswip, een 
transparante tunnel, hoepels, 
een kegelspel, een blikkenwerp-
spel, skeelers en nog veel meer.
Speelotheek de Speelkriebel 
vind je in de Dorpsstraat 19, bo-
ven de buitenschoolse kinder-
opvang de Speelplekke. Open 
op woensdag van 10 tot 12 
en van 14 tot 17 u., op vrijdag 
van 14 tot 17 u. en soms ook op 
zaterdag, van 10 tot 
12 u. Voor alle info en foto’s van 
het speelgoed, raadpleeg de 
online catalogus op 
www.koksijde.be/speelotheek.

Info: T 058 51 34 74,
speelplekke@koksijde.be

Sport- en seniorenacademie
Tot 27 mei organiseren de sportdienst en sportraad elke vrijdag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) in de sporthal van Koksijde-dorp Sport Over-
dag voor dames en heren.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., 
tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 
14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of namiddag (verzekering en sport-
materiaal inbegrepen).

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert in de sporthal Hazebeek van Oostduinkerke 
voor de 12de maal minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het lager 
onderwijs uit Koksijde. Op woensdag 4 mei 1ste en 2de graad, op woens-
dag 18 mei de 3de graad. Aanvang telkens om 14 u.
Zowel jongens als meisjes kunnen meedoen, elke school kan onbeperkt 
ploegen inschrijven. Meer info bij de turnleerkracht van de school.

Petanquetornooi voor senioren
Op donderdag 5 mei organiseert de sportdienst in de nieuwe petanque-
zaal Hazebeek in Oostduinkerke een recreatief petanquetornooi voor 
senioren. Het tornooi start om 14 u. en wordt gespeeld met vaste triplet-
ten. Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis.
Inschrijven bij de sportdienst tot 3 mei. Info: sportdienst, 058 53 20 01

Zeedag voor socio-culturele 
verenigingen

Onze gemeente en de provincie 
West-Vlaanderen organiseren 
op zaterdag 9 april van 9.30 tot 
16.30 u. in het gemeentehuis 
een Zeedag voor socio-culturele 
verenigingen, meer bepaald 
voor bestuursleden en anderen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
programmering binnen socio-
culturele verenigingen.

Heel wat bezoekerscentra, natuurverenigingen, overheidsdiensten en 
intercommunales verbonden aan de zee zullen in het gemeentehuis 
een stand opzetten.
Deelnemen kost niets maar inschrijven is nodig: Steunpunt
NME Kust, T 059 34 01 64, claude.willaert@west-vlaanderen.be, 
E leo.declercq@west-vlaanderen.be, www.weekvandezee.be



Beeldhouwen in 
speksteen
Deze workshop vindt plaats op maandag 18 april 
van 13.30 tot 17 u. in zaal JOC de PIT. Speksteen is 
een zacht materiaal dat gemakkelijk kan worden 
bewerkt. Met vijlen, schuurpapier en beitels ga 
je speksteen te lijf. Maak je eigen kunstwerk. Voor 
jonge kunstenaars vanaf 12 jaar. Toegang 5 euro. 
inschrijven via carine.baert@koksijde.be of 
058 53 34 44

Film: Despicable me
Op donderdag 14 april wordt in zaal JOC de PIT van 
14.30 tot 16 u. de film Despicable me getoond.  
Gru is dol op alles wat gemeen is. Hij heeft een heel 
pak wapens. Met zijn krimp- en vriesstralen verslaat hij 
iedereen. Op een dag wil hij zelfs de maan stelen… 
Reserveren kan via jocdepit@koksijde.be of 
058 53 34 44. Toegang 2,50 euro.

Film: Garfield ’s Pet Force
Het jeugdhuis speelt op donderdag 21 april van 14.30 
tot 16 u. de prent Garfield’s Pet Force. “Het snelle leven 
van een superheld, dat is iets te veel werk voor de luie 
Garfield. Hij gaat liever lunchen. Maar dan komt hij 
erachter dat zijn vrienden, ondanks hun nieuwe super-
krachten, in de problemen komen…”
De luiste kat ter wereld wordt superheld! 
Toegang 2,50 euro. 
Reserveren via jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Doe de duinenhuis..!
Ben je tussen 8 en 12 jaar en heb je zin om leuke 
dingen over de zee te ontdekken? Dan kan je in de 
paasvakantie op donderdagen 14 en 21 april van 14 
tot 16 u. proeven van de leuke spelen in het duinen-
huis. De ‘doe-stations’ laten je de zee ruiken, voelen, 
proeven en bekijken. Inschrijven bij de jeugddienst op 
058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be. Beperkt aantal 
plaatsen.

De Muze on stage
Op zaterdag 23 april toont de Muze haar jeugdig 
talent. In de Muze kan je muziek leren spelen: gitaar, 
basgitaar, drum, piano, blok- en dwarsfluit, saxofoon. 
Op de Muze on stage tin JOC de PIT tonen de leerlin-
gen wat ze al kunnen. De eerste test voor een publiek. 
Tijdens de pauze kunnen toekomstige gitaarvirtuozen 
een spelletje Guitar Hero uitproberen. Start om 14 u. 
Toegang gratis.

Vogelspinnen en 
slangen
Jeugdhuis de PIT wordt in de paasvakantie door 
enge beesten overspoeld. Over die lieverdjes vinden 
twee workshops plaats.
Oog in oog met een vogelspin - Op maandag 
11 april van 14 tot 16 u. in zaal JOC de PIT. Laat je 
verleiden door dit harig beestje. Je leert ze niet al-
leen kennen, je mag er zelfs eentje over je arm laten 
lopen. Voor durvers vanaf 7 jaar. Toegang 3 euro. 
Ssstt, stil voor de slangen - Op woensdag 13 april 
van 14 tot 16 u. in zaal JOC de PIT. Ook deze schatjes 
leer je van heel dichtbij kennen. Toegang 3 euro.
Voor beide workshops inschrijven via 
carine.baert@koksijde.be of 058 53 34 44



In concert: 
Ze French invasion
Op zaterdag 16 april ontvangt de PIT drie bands 
van over de grens. Drie grindcore bands uit Frankrijk 
verenigd op het podium van het jeugdhuis. De eerste 
band speelt om 21 u. stipt. Toegang 5 euro.
trepan Dead - Deze band komt uit Valenciennes. Zij 
spelen grindcore/punk. Extreme muziek, zonder com-
plexen. Luister op www.myspace.com/trepandead.
Standing the test – Uit Duinkerke. Zij spelen een mix 
van hardcore en punk. De band werd in 2007 opge-
richt. Surf naar www.myspace.com/standingthetest.
Untamed - Uit Nancy. Deze band heeft de meeste 
kilometers op de teller. Grindcore in de echte zin van 
het woord. Meer details op www.myspace.com/unta-
medgrindcore

In concert: 
Ballads meet the Snake
Zaterdag 30 april wordt stevige rock gecombineerd 
met rock ballads. Ballads met een hoekje af. In de PIT 
kan dat. Toegangsprijs 5 euro. De eerste band speelt 
om 21 u.
the Ballads - Met oude bekenden Ijf , Bart, Tijl, Tiem 
en Franssiss. Ze brengen melodramatische populaire 
liederen ten berde. Oude glorie in een nieuwe verpak-
king. Surf naar www.myspace.com/theballads.
Black Snake Moan - Stevige rock uit het Gentse. De 
band bestaat uit een klassieke 4-mans-bezetting. 
Niet te verwarren met de gelijknamige film. Beluister 
hen op www.facebook.com/black-snake-moan.
Meer info: www.depit.be

Duinenhuis bouwt netwerk uit
Het Duinenhuis nodigde op 18 
februari de directeurs en leer-
krachten van alle scholen uit 
onze streek uit op een kennisma-
king met het educatief aanbod. 
Speciaal daarvoor werden heel 
wat doe-stations voor de 2de en 
3e graad basisonderwijs en 1ste 
graad secundair onderwijs klaar-
gezet voor een kritische kijk. De 
leerkrachten maakten gedichten, 
puzzelden landkaarten bijeen en 
bouwden huizen. Bij het oplossen 
van de chaos in het dok bleef 
het echter bij een verdienstelijke 
poging. Kinderen blijken hierin 
vaardiger te zijn dan volwasse-
nen. De positieve en enthousiaste 
evaluatie bevestigde dat het 
Duinenhuis 2011 goed gestart is.

De chaos van het dok lijkt tegelijk ook te zorgen voor verwarring in het hoofd van de 
dapperen die de puzzel willen ontcijferen.

In concert: The Mill XL 4 
Bulgarian edition
Op de valreep vindt in het voorjaar nog een editie 
van de Mill plaats. Vzw Omerta en de PIT hebben 
opnieuw voor een vette line up gezorgd. 
Hoofdact van de avond is dj Cooh aka Balkansky 
aka Drum kid. Hij is afkomstig uit Bulgarije en zal 3 
sets voor zijn rekening nemen, telkens onder een 
ander alter ego: 1.Drum ‘n’ bass, darkstep, hard-
core / 2. Dubstep / 3. Techno, Minimal
The Mill serveert ook hip hop met MC Tovenoare, 
King David & D-Purpose en dj Iron.
De Low Frequency dj’s zijn opnieuw van de partij: 
Gonzo (darkstep), Threat (darkstep), Proces (DnB), 
Second Vision (DnB), Teknik (DnB).
DJ Ymich (Minimal, techno), Point Blank (Dubstep) 
en DJ Bass (Techno, minimal) vervolledigen het 
ensemble. 
Toegang 6 of 7 euro (na 22 u.). Beperkt aantal 
plaatsen (slechts 350 personen).



Toeristische 
afvalgids Kust
gaat digitaal

Onze kust ontvangt elk jaar duizenden 
toeristen. Ze zijn “onze economie”. Om 
hen op goede weg te helpen op het 
vlak van afval biedt de gemeente in 
samenwerking met de provincie en 

FostPlus in 2011 opnieuw een toeristische afval- en sor-
teergids aan. Deze afvalgids is vanaf de paasvakantie 
gratis verkrijgbaar in de toeristische kantoren en de 
immokantoren.

Nieuw dit jaar is ook de realisatie van een mobiele site 
en applicatie voor smartphones waarmee de dienst 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling we de info uit de 
afvalgids op een snelle, eigentijdse en effi ciënte manier 
bij de verblijfstoerist brengt. De mobiele site heeft als 
voordeel dat de info in aangepaste vorm raadpleeg-
baar is voor wie mobiel surft (of via WIFI, …). De appli-
catie kan ook gratis op de smartphone binnengehaald 
en zonder onlineverbinding geraadpleegd worden.

Beschikbaar vanaf april 2011 op www.afvalgidskust.
be – m.afvalgids.be – applicatie (voorlopig enkel voor 
iphone) te downloaden via de appstore van itunes. 
Smartphonegebruikers komen bij het inscannen van 
bijgaande tag rechtstreeks op de digitale afvalgids 
terecht.

Van 1 april tot 1 september zijn 
honden op het strand uitslui-
tend toegelaten in de afgeba-
kende strandzones. Ze moeten 
wel steeds aangelijnd zijn. De 
gedoogzones worden aange-
duid 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 Westen-
windhelling.
Er zijn hondentoiletten op volgende plaatsen: Wil-
lem Elsschotlaan, Pieterlaan, Prof. Blanchardlaan, 
Steekspelstraat, Viooltjesperk, Middenlaan, Gaston 
Lejeunestraat, Bettystraat, Vredestraat, IJslandplein, 
Barkenstraat, Jacquetlaan, Zuidenwindhelling, 
Dunepark Fairybankhelling, Zonneplein, Europaplein, 
Biedenkopfl aan, Duindistelpad.

Opvangcentrum
Vogels en dieren

Oostende 
zoekt dieren-
transporteurs
Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren 
in Oostende zoekt mensen die dieren in nood 
gratis met eigen vervoer naar het Opvangcentrum 
kunnen brengen, of naar een 
tussenstation bij de lokale 
politie. Jaarlijks krijgt het 
VOC Oostende meer dan 
3.000 wilde dieren binnen. 
Bijna 60% van de dieren 
kan terug gelost worden in 
de vrije natuur.

Meer info? Contacteer 
het opvangcentrum, 
Nieuwpoortsesteenweg 
642 in Oostende,
T 059 80 67 66,
voc.oostende@vogelbescherming.be,
www.vogelopvangcentrum.be

Honden op het 
strand…



Reserveer uw energiescan
Gaselwest voert ook in 2011 gratis energiescans uit in Koksijde. Er zijn twee soorten energiescans: een basis-
scan en een opvolgscan.

Basisscan - Een energiescanner onderzoekt bij u thuis 
welke ingrepen kunnen gebeuren om de energie-
factuur naar beneden te halen. Waar nuttig plaatst 
hij ook gratis energiebesparend materiaal met een 
waarde tot 20 euro (vb.: spaarlamp, spaardouchekop, 
buisisolatie, radiatorfolie). U krijgt ook een gepersonali-
seerd verslag: een overzicht van uw huidige energiesi-
tuatie, energietips en besparingsmogelijkheden in kWh 
en in euro.

Opvolgscan – Deze scan wordt uitgevoerd bij inwo-
ners die al de basisscan hebben laten uitvoeren en 
van wie de woning geen dakisolatie of nog enkel glas 
heeft. Zij krijgen tijdens de opvolgscan informatie over 
de aankoop en plaatsing van dakisolatie en/of hoog-
rendementsbeglazing.
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Heidi 
Vollon, gemeentehuis, T 058 53 34 64, heidi.vollon@
koksijde.be / premieaanbod: www.vreg.be

Raf Walschaerts:
ezel in een badkuip
Raf Walschaerts vormt samen met broer Mich het muzikale cabaretduo Kommil Foo. België en Nederland 
gaan collectief plat voor de fijne humor die beide heren brengen. Raf waagde onder de vleugels van het 
Gentse gezelschap 4Hoog al vaker de uitstap naar het kindertheater. Tot nu toe steeds als regisseur of 
schrijver, maar met Zoon stapt Walschaerts nu, moederziel alleen, als acteur het podium op.
Op zaterdag 30 april om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde.

Als ezel in een badkuip speelt Raf Walschaerts Zoon op zaterdag 30 april in 
c.c. CasinoKoksijde.

“Walschaerts speelt dus een ezel. 
Zoon, want zo heet deze ezel, 
verhaalt te hooi en te gras over 
zijn hele kindertijd. Van het ge-
boortestro in de stal tot zijn eerste 
klavers. Pa Ezel is de held, moeder 
zal verkocht worden. Een een-
voudig historietje is het al bij al: 
over opgroeien en moeten los-
komen van de ouderlijke zorg. Al-
leen blijkt deze ezel er eentje met 
een schuldtrauma als een schuur. 
Telkens wanneer hij indommelt, 
bespringt hem dezelfde nacht-
merrie. Onweer, donder, vuur. Het 
verlies van zijn vader.
In zijn dramatische spanning 
en innemende karakterschets 
toont Zoon zich onvervalst the-
ater. Maar de meerwaarde zit 
in wat Walschaerts meebrengt 
uit cabaret. Hier een rijmliedje 

op gitaar, daar een grap over 
het boeën van de boer. En dat 
vleugje ontroerende onzin ook. 
Zoon kan tot zeventien tellen in 
suikerbieten, maar tot zesenze-
ventig in wortels. Is hij dom? Nog 
lang niet zo dom als Bello de stier 
die alles nabouwt, vindt Zoon zelf. 

Ge moet geen ezel zijn om een 
stomme ezel te zijn.” (vrij naar De 
Standaard, 23 oktober 2009) Raf 
Walschaerts speelt “Zoon” voor 
iedereen vanaf 9 jaar op zater-
dag 30 april. Tickets kosten 12 of 
10,20 euro. Leden van de Gezins-
bond krijgen 1 euro korting.



Openbaar onderzoek 
Hannecartbos / Oostvoorduinen
Het openbaar onderzoek voor verwerving (via onteigening) van ruim 17 ha van het Hannecartbos ten zuiden 
van de Polderstraat, en van de aansluitende Oostvoorduinen tussen de Polderstraat en de Karthuizerstraat, zal 
omwille van procedurele redenen een tweede keer gehouden worden, nl. van maandag 4 tot en met dinsdag 
19 april 2011.

Dit onderzoek, uitgeschreven door het agentschap 
Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest, liep een eer-
ste keer van 22 november tot 8 december 2010.
Doel van de beoogde onteigening is de integratie 
van het betrokken domein in het duinencomplex Ter 
Yde (eigendom van het Vlaamse Gewest) voor de op-
timalisatie van de biodiversiteit en de natuurgerichte 
recreatie (aanleg van een voor het publiek toeganke-
lijk wandelpad).
Het volledige dossier ligt dus van 4 tot 19 april ter 
inzage in het gemeentehuis, 2de verdieping. In deze 
periode kunnen schriftelijke of mondelinge opmerkin-

gen en bezwaren tegen de voorgenomen onteige-
ning kenbaar gemaakt worden. Deze opmerkingen 
en bezwaren worden gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen, gemeentehuis, Zeel-
aan 303 in Koksijde, bij voorkeur met afschrift aan 
het agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams 
ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf de 
Ferrarisgebouw (4de verdieping), Koning Albert II-laan 
20, 1000 Brussel.

Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
T 058 53 34 39 (gemeentehuis, 2de verdieping).

Geboorten, huwelijken & overlijdens

GEBOORTEN
Lea Adant
Veurne, 2 februari
dochter van Maurice en van 
Emmanuelle Ducrocq uit 
Koksijde

Pauline Peirs
Veurne, 9 februari
dochter van Bernard en 
van Stephanie Maere uit 
Oostduinkerke

Loïck Darras
Veurne, 11 februari
zoon van Jochen en 
van Catherine Anrys uit 
Oostduinkerke

Suzanne Loones
Jette, 12 februari
dochter van Sander en 
van Ilse Van Coillie uit 
Oostduinkerke

Nathan Vermeulen
Veurne, 15 februari
zoon van Lieven en van 
Sharareh Niapour uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Frank Van Acker en Olga 
Zakharova, beiden uit 
Koksijde (12 februari)

François Moeremans uit 
Koksijde en Michèle Courtin uit 
Croix in Frankrijk (12 februari)

Christophe Govaerts en 
Mélanie Sanzot, beiden uit 
Koksijde (14 februari)

Jonathan Hermans en Cindy 
Deburchgraeve, beiden uit 
Koksijde (4 maart)

OVERLIJDENS
Marcel Mesmans - 86 jaar
echtgenoot van Marie 
Goossens

Marie Vandamme - 87 jaar
weduwe van Maurice 
Bonduwelle

John Maes - 55 jaar

Isabella De Jongh - 87 jaar
weduwe van Omer 
Vandecasteele

André Louwye - 80 jaar
echtgenoot van Maria 
Vanneuville

Bernadette Verstraeten -
63 jaar
echtgenote van Jaak Maertens

Josette Rouffart - 58 jaar

Hubertus Uten - 91 jaar
echtgenoot van Magdalena 
Straetmans

Joseph Demol - 66 jaar
echtgenoot van Marcelline 
Jacobs

Maria Plaetinck - 82 jaar
weduwe van Pierre Facon

Elza Labaere - 88 jaar
echtgenote van Gaston Van 
Hoornweder

Godfried Hollevoet - 70 jaar
echtgenoot van Liliane 
Ballaux

Eric Capoen - 59 jaar
echtgenoot van Marie Neut 

August Goos - 71 jaar
echtgenoot van Josepha 
Voeten

Georgette Roetjens - 63 jaar
weduwe van Jan Andries 

Marie Lahaye - 88 jaar
weduwe van Paulus Van 
Acker

Jacques Bonduelle - 83 jaar
echtgenoot van Monique 
Waterschoot

Marleen Hensen - 60 jaar
echtgenote van Jan Vivijs 

Eric Borra - 57 jaar

Godelieva Passchyn -
94 jaar
weduwe van Cyrillus 
Vanhonsebrouck 

Actie afvalarm 
winkelen: 
winnaar maart

Tijdens de voorbije 
maand maart werd de 
heer Didier Mueller 
met de boodschap-
pentas in de hand ge-
spot. Hij wint hierdoor 
aankoopbonnen van 
plaatselijke handelaars 
ter waarde van 25 euro. 
De dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling 
wenst hem van harte 
proficiat!



Diamanten palmen waren er op zaterdag 12 februari voor de echtgenoten Jules Degraeuwe (°Scheldewin-
deke) en Yvonne De Bruyne (°Ieper Sint-Jan) die huwden op 3 februari 1951 in De Panne. Jules bouwde een 
lange loopbaan uit bij de administratie van de drinkwatermaatschappij IWVA, Yvonne was opdienster en 
werkte ook bij vishandel Christiaen. Ze hebben een zoon, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Op zaterdag 19 februari kregen de echtelingen Herman Defoer (°Oostduinkerke) en Christiane Desaever 
(Oostduinkerke) in hun woning het bezoek van 1ste schepen Jan Loones ter gelegenheid van de viering 
van hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden op 4 februari 1961 in Oostduinkerke. Herman werkte bij Noor-
dermetaal in Veurne en Nieuwpoort, Christiane verrichtte jaren huishoudelijk werk bij notaris Verhue. 
Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.

Zaterdag 5 maart was een gezellige feestdag voor het echtpaar Alphonse Brever (°Sint-Jans-Molenbeek) 
en Christiane Van Der Poorten (°Sint-Gillis) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest 
(Sint-Gillis, 3 maart 1951). Alphonse was onderofficier bij de luchtmacht. Het echtpaar heeft vier kinderen, 
20 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Degraeuwe-De Bruyne

Echtpaar Defoer-Desaever

Echtpaar Brever-Van Der Poorten



De voorbije maand in woord en beeld
Op woensdag 16 februari vond de zevende editie 
van de dikketruiendag plaats!  Deze campagne 
mikt vooral op eenvoudige maatregelen om ener-
gie te besparen. Ook dit jaar namen de scholen vol 
overtuiging deel! De eerste kleuterklas en de peuters 
van de gemeentelijke basisschool Koksijde maakten 
met een dikke trui aan een fi kse duinwandeling. De 
vrije basisschool De Ark trok op energiejacht. De 
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke startte o.a. 
een dikketruienfanfare (foto).

Met handdruk van sportfunctionaris Willy Degrae-
uwe neemt Sofi e Beyens uit Koksijde een gloednieu-
we moutainbike in ontvangst als 1ste prijs van de 
17de moutainbiketoertocht die op
27 februari plaatsvond. Het sportief gebeuren bracht 
1.143 deelnemers op de been, mede tot groot ge-
noegen van schepen Daniël Van Herck 
en sportraadlid Luc Depotter, beiden 
ook op de foto.

De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling sloot 
het jaar van de biodiversiteit af met een biodiversi-
teitsquiz. Frieda Sennesael won de eerste prijs: een 
zeetocht met een zeilboot naar het windmolenpark 
op de Tornton-bank. Schepen Daniel Van Herck be-
loonde ook de nevenwinnaars André Mouffe, Moni-
que en Noela Vilain en Frankie Byl.

noegen van schepen Daniël Van Herck 
en sportraadlid Luc Depotter, beiden 

MEERFOTO’S OPWWW.TV.KOKSIJDE.BE/FOTOALBUM

Niemand minder dan Eerste Minister Yves Leterme 
legde op vrijdag 18 februari offi cieel de eerste tegel 
van de nieuwe speelplaats van de vrije basisschool 
Oostduinkerke. De plechtigheid werd o.m. bijge-
woond door burgemeester Marc Vanden Bussche, 
bestendig afgevaardigde Guido Decorte en de 
vele enthousiaste kinderen!



Info: dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling Koksijde, T 058 53 30 97 
of milieu@koksijde.be

Zaterdag 7 mei: geleide 
mountainbiketocht, 14 u.
Niet alle duingebieden zijn toe-
gankelijk voor mountainbikes. De 
sportdienst toont je waar wel, deels 
door de duinen, deels op de rand 
van duinengebieden. En niet te ver-
geten, langs de cyclocrosomloop 
WK 2012. Tocht van 14 km, begeleid 
door een ervaren mountainbiker.
Vertrek in het zeedorp (Zeedijk t.h.v. 
L. Lejeunestraat/Joststraat, Koksijde)
Info: sportdienst, T 058 53 20 01, 
www.sport.koksijde.be, 
sportdienst@koksijde.be.

Zaterdag 7 mei, geneeskracht in 
de Noordduinen, van 14.30 tot 
16.30 u.
Een herborist loodst je door de 
Noordduinen op zoek naar typische 
flora. Welk verband is er tussen krui-
den en de volkskeuken? Hebben ze 
geneeskracht? Afspraak: Van Bug-
genhoutlaan t.h.v. de molen.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10.

Zondag 8 mei, garnaalkruien met 
de Spanjaardbank, van 10 tot 
11.30 u.

Zaterdag 30 april: wandeling met 
zeepoëzie, 20 u.
Wandeling van c.c. CasinoKoksijde 
naar het Duinenhuis. Onderweg 
zeegedichten van Fernand Flori-
zoone, Jan Huyghe e.a., opgeluis-
terd met muziek. Poëziebrochure 
voor elke deelnemers.
Inschrijven (tot 16 april) dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling, 
T 058 53 30 97 of milieu@koksijde.be.

Donderdag 5 en 12 mei: 
visserijmuseum, zaklampentocht 
“hoe slapen de vissen?” 
18.30-20 u., en 20-21.30 u.
Voor kinderen van 11 tot 13 jaar. Op 
boeiende wijze vertelt aquarium-
specialist Danny over het leven van 
de vissen, over het bizarre gedrag 
van een zieke kreeft en over hoe 
moeder en vader vis kleintjes 
krijgen. Inschrijven in het visserijmu-
seum, T 058 51 24 68 of 
info@visserijmuseum.be

Donderdag 5 mei: natuurfilm 
Océans, 20 u.
Fascinerende reis in het hart van 
de oceanen, van de Galapagos 
Eilanden tot Arctica, van Japan tot 
Zuid-Afrika… De beelden spreken 
voor zich. Op groot scherm in c.c. 
CasinoKoksijde, toegang 3 euro

Week van de Zee - programma
Garnalen kruien te voet, hard la-
beur! De natuurgids onderzoekt de 
rijke vangst. Om 11.30 u. worden de 
garnalen gekookt en uitgedeeld. 
Samenkomst ter hoogte van de 
dienst Toerisme in Sint-Idesbald. 
Laarzen aantrekken!
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10.

Zondag 8 mei, Schipgat aldus 
Duinenhuis, van 14.30 tot 16.30 u.
Snuister tussen standaanspoelsels, 
ontdek duinplantjes en tuur naar 
zee, strand en duin vanop het dak-
terras van het Duinenhuis. Met een 
natuurgids. Samenkomst strand-
dienstencentrum (horloge), Zeedijk.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10.

Zaterdag 14 mei, 
natuurwandeling van de bieb 
naar de zeehondjes, van 14.30 
tot 16.30 u.
Natuurwandeling naar Ster der Zee. 
Voor gezinnen met kinderen van 
7 tot 8 jaar. Start in de bibliotheek, 
Casinoplein 10. Waarom mag je 
niet te dicht bij de lieve zeehond-
jes? De gids vertelt ook over wat 
op strand aanspoelt. Terug naar de 
bieb om er wat rond te snuffelen.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10 
/ bibliotheek, T 058 53 29 53



Een dag Zeedorp op het strand!
Zaterdag 7 mei, t.h.v. L. Lejeunestraat/Joststraat, van 9.30 tot 16.30 u.
* Het zeven van de zee, 9.30 tot 

13.30 u.
 De gids vertelt over strandaan-

spoelsels, terwijl de garnaalkruier 
zijn net over de zeebodem 
trekt. Om 11 u. verdwijnen de 
garnaaltjes in de pot…, smullen 
maar! Verzamelen op het strand.

* Schelpen in overvloed, de 
Noordzeedomino, tussen eb 
en vloed, van 13 tot 16.30 u.

 De gids vertelt alles over zijn col-
lectie schelpen en strandaan-
spoelsels. Test je kennis over het 
zeeleven en duinenvorming 
met het Noordzeedomino-spel 
en het Tussen eb en vloed-spel.

* Woeste Willem, van 13 tot 
16.30 u.

 Voor de allerjongsten komt de 
piraat Woeste Willem op bezoek!

* Doestations Duinenhuis, van 
13 tot 16.30 u.

 Voorproefje van de Doe-stations, 
die je doen zin krijgen in zee, 
strand en duin. Nieuwsgierig 
naar meer? Om 11 en 14 u. leidt 
een gids je de duinen in naar 
het Duinenhuis, de thuisbasis van 
de Doe-stations.

* Schelpen zoeken op laag water, 
van 13 tot 16.30 u.

 Met de natuurgids zoeken naar 
boeiende aanspoelsels en schel-
pensoorten aan de vloedlijn. Er 
zijn strandzoekkaarten.

* De schelpjes van de zee(p), 
van 13 tot 16.30 u.

 Verwen je met een eigen zeepje 
in de vorm van een schelp. Of heb 
je liever badzout, een bruisbal of 
een ontspannend gezichtsmas-
ker? Met blauwe en rode algen, 
natuurlijke kleur- en smaakstoffen 
en zeezout! Deelname 2-3,50 euro.

* Zoet en zout water, vlak bijeen, 

van 13 tot 16.30 u.
 Onder de duinen bevindt zich 

opgevangen regenwater, een 
zoetwaterbubbel! Is er echt veel 
verschil tussen zout, brak en zoet 
water? Test het in het bezoe-
kerscentrum Doornpanne van 
de watermaatschappij IWVA.

* Doorlopend van 13 tot 16.30 u; 
rijdt de huifkar je heen en terug 
van de dienst Toerisme (ge-
meentehuis) naar het Zeedorp. 
Aan het stranddienstencentrum 
(horloge) neemt de paarden-
kar je langs de vloedlijn mee 
van en naar het Zeedorp.

Jazz@Baaltje met 
Jo Arend Quartet
Jazz@Baaltje organiseert op vrijdag 8 april de 36ste editie van z’n 
jarenlange jazzreeks. The JO AREND quartet met Jazz-Bossa speelt 
vanaf 20.30 u. Resto Belle-Vue, Strandlaan 387 in Sint-Idesbald. 
De Jo Arend Jazz-combo speelt al meer dan 30 jaar.

Hoewel zijn instrument de saxo-
foon is weet Orkestleider Jo Arend 
zijn publiek ook bijzonder te 
verwennen met klarinet, piano en 
zang. Ghislain Slingeneyer (bas) 
was gitarist bij de BRT-Bigband o.l.v. 
Francis Bay. Hij reisde de wereld 
rond met het orkest van Cara-
velli en maakt nu deel uit van het 
Filharmonisch Orkest van Luxem-
burg. Pianist/keyboardspeler Marc 
Alleyn is lid van diverse kleine 

en grote orkesten en big bands. 
Drummer Patrick Wante concer-
teerde o.a. met Miek en Roel, Wim 
De Craene, Roland and his Blues-
workshop. Toegang: 10 euro voor 
Willemsfondsleden, studenten, 
3-plussers; aan de kassa 12 euro
Kaarten en info: Raymond Van 
Duüren, Strandlaan 273 in Sint-
Idesbald (T 058 51 30 50), eetge-
legenheid mogelijk na reservatie 
(0474 50 60 59).



De paasvakantie wordt voor de kinderen een abso-
lute topper. Op zaterdag 16 en zondag 17 april wordt 
hartje Koksijde tot het gratis Kinderparadijs Koksijde 
Kids omgetoverd.

De Zeelaan, het Theaterplein en het Casinoplein fun-
geren twee dagen als grandioos speeldorp. Van 10.30 
tot 18 u. kunnen de kinderen zich uitleven op de vele 
attracties, zowel voor allerkleinsten als voor tieners.

Kleuters en kinderen
Het Theaterplein aan het gemeentehuis wordt een 
echt kleuterdorp met springkastelen, fietsjes, ballen-
bad, klauterparcours en diverse gratis grimestanden. 
In de Zeelaan zorgen de vele opblaasbare attracties 

voor uren speelplezier. Men kan er springen op de 
springkastelen, er is een speelbed voor de kleuters, 
een speeltrein van liefst 25 meter lang, een jungle 
run, een opblaasbare klimtoren, de drakenslide en de 

kindercarrousel. Of beleef dolle 
pret op de gekke fietsen of trek 
gekke bekken voor de lachspie-
gels!
Op het Casinoplein kan je 
circustechnieken aanleren, of 
probeer je tegenstander te ver-
slaan bij de reuzegezelschap-
spelen. Ook kan je leren hoe 
je zeepbelleninstrumenten en 
reuze-zeepbellen maakt.

tieners
Ook de tieners zullen zich niet 
vervelen: er zijn mega trampoli-
nes, en klimmuur met vier klim-
banen, een blindloopparcours 
en een benji-run. Of waag je als 
een echte brandweerman op 
de ladder van een brandweer-
wagen. Tel het aantal loopings 
dat je kan maken op de space-
bikes. Alle attracties zijn boven-
dien gratis!

Lasergame
Voor een superspannend la-
sergame, kan je terecht in de 
verduisterde feestzaal van het 
c.c.CasinoKoksijde, waar in een 
spannend decor je tegenspelers 
kan uitschakelen met een laser-
gun. De lasershooting gebeurt in 
groepjes van 10 spelers (1 euro 
pp), ter plaatse aanmelden 
zonder inschrijven.

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 
303, T 058 51 29 10, 
F 058 53 21 22, toerisme@koksij-
de.be, www.koksijde.be

Koksijde Kids:
2 dagen kinderparadijs!



tentoonstelling ‘We zijn goed aangekomen!

Vakantiekolonies aan
de Belgische kust 1887-1980

In de kapel Ster der Zee (hoek Koninklijke Baan/Prof. Blanchardlaan) loopt van 1 april tot 8 mei de merkwaar-
dige tentoonstelling We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust 1887-1980. Het begrip 
vakantiekolonies roept bij veel mensen uit het binnenland al dan niet goeie herinneringen op aan rumoerige 
eetzalen, zand tussen je boterham, koude douches, een kaartje met de woorden “We zijn goed aangekomen!”. 
Hoeveel kinderen hebben hun zomers doorgebracht in vakantiekolonies aan onze kust?

In deze expositie kan je je laten 
meevoeren doorheen de geschie-
denis van de kolonies in al zijn 
aspecten, van het vertrek met de 
kartonnen koffer over het vieruurtje 
tot het wegen van de aangeko-
men kilo’s…

Van fabriek naar kolonie
Eind 19de eeuw organiseerden 
liberale filantropische verenigingen 
al kolonies om arme kinderen naar 
het openbaar onderwijs te lokken. 
De katholieken konden niet ach-
terblijven en al vlug organiseerden 
zij ook hun eigen kolonies. Met de 
afschaffing van de kinderarbeid 
in 1889 werd de nood aan zo’n 
instellingen nog groter. Kinderen 
en jongeren sleten hun zomers niet 
langer in de fabrieken en er moest 
een oplossing gevonden worden 
voor deze jongeren.

“Den Oeuvre”…
Na de Eerste Wereldoorlog riep de 
overheid het Nationaal Werk voor 

ger enkel voor arbeiderskinderen... 
maar voor iedereen.

Boek
Kom alles over de vakantiekolonies 
en de rol van je gemeente ontdek-
ken op de tentoonstelling georga-
niseerd door de Koksijdse gemeen-
tediensten Archief en Cultuur. Voor 
wie er niet genoeg van krijgt is er 
aansluitend bij de expo het boek, 
geschreven door Martine Verman-
dere. Dit boek is meteen het 25ste 
nummer in de reeks Bijdragen van 
het Museum van de Vlaamse So-
ciale Strijd van de provincie Oost-
Vlaanderen. Het wordt te koop 
aangeboden in de tentoonstel-
lingszaal, maar kan ook kan besteld 
worden via orders@amsab.be.

Geleid bezoek
De tentoonstelling kan met of zon-
der gids bezocht worden. Een gids 
boeken doe je via de dienst Cultuur.
Info: archief@koksijde.be of cul-
tuur@koksijde.be, T 058 53 34 40

Kinderwelzijn (nu Kind & Gezin) in 
het leven om de kolonies te con-
troleren. Zo stond in Oostduinkerke 
langs de Albert I-laan tot een 
tiental jaar geleden het NWK-Home 
Georges Theunis, in de volksmond 
“den oeuvre” genoemd.
Kinderen werden gezien als het 
toekomstig kapitaal en moesten 
behoed worden tegen tbc en 
andere ziektes. Hygiëne werd één 
van de sleutelwoorden. Het suc-
ces van de kolonies werd gemeten 
aan de “aangekomen” kilo’s van 
de kinderen…

Voor iedereen
In de jaren 1920 gingen de Voor-
uitziende Vrouwen kindervakanties 
organiseren om het lidmaatschap 
van de socialistische mutualiteit te 
propageren. Na de Tweede We-
reldoorlog kregen ook de mutua-
liteiten overheidssubsidies. Omdat 
alle loontrekkenden verplicht 
werden om hierbij aan te sluiten, 
waren de vakantiekolonies niet lan-



West Coast Cup Arabian Horse show
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei vindt op het 
domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde voor de 
tweede maal de West Coast Cup Arabian Horse show 
plaats. Wegens het grote succes van vorig jaar zet de 
familie van Koenraad Detailleur weer zijn beste been-
tje voor om dit prestigieuze evenement te organise-
ren.

Deze show van Arabische volbloedpaarden is een 
mogelijkheid voor het promoten van het edele ras dat 
een grote plaats inneemt in het leven van de familie 
Detailleur.
Koenraad, zelf een internationaal jurylid, legt uit: 
“Tijdens deze shows worden de paarden beoordeeld 
en gerangschikt naargelang hun schoonheid, type, 
hoofd en hals, bouw, benen en gangen. Dit gebeurt 
op onze tweede show door zes internationale juryle-
den uit verschillende landen om een zo groot moge-
lijke objectiviteit te bekomen.”
Op zaterdag 30 april start om 9.30 u. de nationale 
C-show voor Arabische volbloeden (merries, hengsten 
en ruinen) ingeschreven in het Belgisch stamboek.
Op zondag 1 mei om 9.30 u. begint de internationale 
B-show voor Arabische volbloeden ingeschreven in 
een WAHO erkend stamboek. Deze paarden en hun 

eigenaars komen van overal ter wereld.
Op beide dagen zijn er voor de toeschouwers de-
monstraties met Arabische volbloedpaarden, dres-
suurnummers en de befaamde Jack Russel Race, 
open voor alle Jack Russels, al of niet in een stamboek 
ingeschreven!
Toegang 3 euro; gratis voor kinderen tot 12 jaar.

De West Coast Cup Arabian Horse show is een aanrader voor wie 
houdt van schoonheid in zijn puurste vorm, spanning en spektakel 
en ook voor wie eens een Arabische sjeik wil spotten.

De paardenvissers in actie

In het voor- en najaar organiseert 
de VVV elk jaar een lange reeks 
demonstratieritten van de garnaal-
vissers te paard. Unieke momenten 
voor de strandwandelaars om 
deze stoere mannen en bonkige 
trekpaarden in volle actie bewon-
deren! Van generatie op generatie 
trotseren mens en dier sinds vele 

eeuwen branding en en wind om 
garnalen te vangen.
De VVV geeft elk jaar een folder uit 
met data en uren van deze demo-
ritten. Zo weten de honderden 
nieuwsgierige bezoekers wanneer 
ze de paardenvissers aan het werk 
kunnen zien! De folder is gratis te 
bekomen in de toerismekantoren.

De eerste rit vindt plaats op paas-
maandag 25 april om 13 u. De 
garnaalvissers verzamelen op het 
Astridplein vanwaar ze in groep 
naar de vloedlijn stappen. Na een 
klein uur vissen, wordt de vangst op 
de Zeedijk gewassen en gekookt.



Erfgoeddag 1 mei: Armoe troef…
“Armoe troef…” is het veelzeggende thema van de Erfgoeddag op zondag 1 mei. Armoede is van alle tijden, 
alle generaties en alle klassen. De gevolgen ervan voor de mens en zijn omgeving kunnen schrijnend zijn. Een 
boeiend programma van de diensten Archief, Cultuur en de musea!

Bloemen-
jaarmarkt
in de Zeelaan
Het comité Koksijde in de bloemen organiseert de 
jaarlijkse bloemenmarkt op paaszaterdag 23 april 
van 10 uur tot 18 u. In de Zeelaan komen tientallen 
kwekers met snijbloemen, vaste planten, geurige 
kruiden en tuinmeubilair. De Zeelaan wordt dan 
herschapen in een geurig en kleurrijk bloementa-
pijt waar de tuinliefhebbers inspiratie vinden.

Vakantiekolonies
Tentoonstelling - We zijn goed aangekomen! Vakan-
tiekolonies aan de Belgische kust 1887-1980.
Zie dit nummer, bl. 33. Org. diensten Archief en Cultuur.

Kolonietocht (10 u., 14 u. en 16.30 u.) - Treinrit langs 
een 10-tal vakantiekolonies in Sint-Idesbald. De gids 
vertelt over het leven in deze kolonies en over de 
(soms arme en zieke) kinderen die aan zee kwamen 
aansterken. Vertrek aan Kapel Ster der Zee, Koninklijke 
Baan 266. Reservatie: dienst Toerisme (T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be).

Nationaal Visserijmuseum: gratis open
Proefsessies Graatmager (10 tot 18 u.) – Tijdens uw 
bezoek allerlei visproevertjes, maar ook levertraan 
(vroeger geneesmiddel).

Rondleiding Graatmager (11 en 15 u.) - Voor groot 
en klein over eten en drinken van vis. Hoe smaakt 
levertraan en waarom kon het armoede bestrijden? 
Kan je visgraten zonder probleem inslikken? Veel 
soorten vis waren enkel voor de arme man. Ontdek 
bijzondere visproducten in de blindproefronde. Reser-
vatie en info via T 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be, 
P. Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke

Arme vissers klompenparcours (10 tot 18 u.) – Op 
vissersklompen ontdekken kinderen tijdens een zoek-
tocht in het museum het leven van de arme vissers.

Abdijmuseum ten Duinen 1138:
gratis open
Evocatie eten en drinken in de middeleeuwen (10 
tot 18 u.) - Wat aten de monniken? Schrale kost? Le-
kenbroeder Hubert vertelt over de voedselgewoontes 
in de abdij. Buiten de muren aten de armen brood en 
varkensvlees, de rijken veel gevarieerder. Stadsmensen 
laten je een nieuw brouwsel proeven.

Rondleiding eten en drinken in de middeleeuwen 
(14.30 u.) – Exotische specerijen en rundsvlees waren 
voorbehouden voor de adel en hoge burgerij. En wat 
binnen de abdijmuren? Reservatie via T 058 53 39 50, 
tenduinen@koksijde.be, Abdijmuseum, Koninklijke 
Prinslaan 6-8 in Koksijde



Brochure
Lentekriebels 
2011
De voorjaarsevenementen die van april 
tot eind juni in onze gemeente plaats-

vinden zijn heel 
overzichtelijk 
gebundeld in de 
brochure 
Lentekriebels 
2011. 
Deze brochure is 
gratis te 
bekomen in de 
toerisme-
kantoren.

Een dagje uit…

vinden zijn heel 
overzichtelijk 
gebundeld in de 
brochure 
Lentekriebels 
2011
Deze brochure is 

N F D

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

2011 
Lentekriebels
Activiteiten lente

Activités printemps

Veranstaltungen Frühling

Amsterdam op 
vrijdag 6 mei
Bezoek aan het indrukwekkende 
Amsterdam Arena. Het Ajax Mu-
seum in de Arena brengt de 109 
jaar lange geschiedenis van Ajax 
onvergetelijk in beeld. Daarna 
naar de Alida hoeve in Volendam 
voor demonstraties van een be-
roepsklompenmaker en kaasma-
ker (Edammer, Gouda, schapen- 
en geitenkaas, proeverij). Na de 
middag naar Amsterdam om van 
deze prachtige stad te genieten.

Maidstone op vrijdag 
27 mei
Na de overzet naar Dover naar 
Maidstone in Sussex. Om 14 u. be-
zoek aan de prachtige tuin Merri-
ments Gardens Hurst Green. Vol-
doende tijd kennis op te doen over 
de prachtige bloemen en planten. 
Er is ook een gezellig terras.

Inschrijven voor deze beide 
uitstappen kan pas vanaf 10 
april aan de balie van de dienst 
Toerisme,
Zeelaan 303, T 058 51 29 10? Beta-
ling cash of door overschrijving 
op rek. nr. 751-2009086-62 vermel-
ding bestemming/datum uitstap 
+ aantal personen.
Programma steeds onder voor-
behoud. De VVV noch de ge-
meente kunnen verantwoordelijk 
gesteld worden voor onvoorziene 
omstandigheden in geval van 
overmacht.

Tien rookstoptips voor 
jongeren
Voor jongeren die hardnekkig willen stoppen met roken maar 
daarvoor mentaal hard strijd moeten leveren hierbij enkele rook-
stoptips!
1.  Verwijder alles wat je aan roken doet denken uit je omgeving: 
 asbakken, sigaretten, aanstekers en lucifers.
2.  Vraag aan een vriend of ouder om je te steunen tijdens je rook-

stoppoging. Maak hierbij gebruik van chat of sms-berichtjes.
3.  Wanneer je zin hebt in een sigaret, grijp dan naar fruit, crackers, 
 rijstkoeken, suikervrije kauwgom of een glas water.
4.  Probeer een nieuwe sport uit.
5.  Luister naar je favoriete muziek.
6.  Blijf na het eten niet te lang aan tafel zitten.
7.  Koop iets wat je al lang wou met het uitgespaarde geld.
8.  Haal een frisse neus buiten of ga met de hond wandelen.
9.  Neem een ontspannende douche.
10. Noteer op een lijstje de redenen waarom je wil stoppen met 

roken en neem dit door tijdens moeilijke momenten.
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vrijdag 1
1ste dansnamiddag voor 
senioren met show- en dansorkest 
‘the Gipsy’s’ 14.30-17.30 u
c.c. CasinoKoksijde 
Kaarten: dienst Toerisme, VVK € 3, ADD € 5
Info: T 058 53 30 72,
dorine.vansteertegem@koksijde.be

Gili, Iedereen paranormaal 20 u
c.c. CasinoKoksijde, Comedy en magie. 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Jazz@baaltje: Jo Arend met 
Bossanova - zie tij-dingen blz. 21

zaterdag 2
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk 14-18 u
Abdijmuseum Ten Duinen + Nationaal 
Visserijmuseum 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Geleide wandeling ‘Struwelen 
ontward’ 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne, Doornpannestraat 2 
Info: T 058 53 38 33, info@iwva.be,
www.iwva.be 

toneelgroep Ceremonia, 
Liquid Love Hotel 20 u
c.c. CasinoKoksijde. Tragikomisch theater. 
Info: c.c. CasinoKoksijde

zondag 3
Optreden drumband El Fuerte Kids 
15 u 
Koksijde-aan-Zee. Info: dienst Toerisme

maandag 4
Voordracht: kleur en stijlanalyse 
14.30 u 
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje 
Info en organisatie: Neos,
Judith Ranson, T 058 51 40 60 en Jeannine 
Nowé,  T 058 51 33 01

woensdag 6
Causerie ‘Congo’ door Guy Poppe, 
ex VRt-journalist 14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128. 
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43.
Org.: Vlaamse Actieve Senioren Koksijde, 
Vl@s www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘Ondine’ 20 u
c.c. CasinoKoksijde. Info: c.c. CasinoKoksijde

vrijdag 8
Gespreksnamiddag 14.30 u
Oostduinkerke, Witte Burg 
‘Frans Vlaanderen’, door Philippe Despriet 
Inschrijvingen bij Nelly Mahieu, 
Schepensstraat 8, T 058 51 10 34 
Info: Roger Billier, T 058 51 65 00,
rogerbilliet@skynet.be 

Han Solo, Multikul 20 u
c.c. CasinoKoksijde 
‘Extreem rechtse’ standup comedy 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Gratis geleide avondwandeling 
‘kom méér te weten over kruiden 
en vleermuizen’ 20.30 u
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk, Kerkstraat 
Info: dienst Toerisme

zondag 10
Concert Beauvarletkoor, een 
‘Stabat Mater’ passieconcert 19 u
O.L.V.-ter-Duinenkerk 
€12 VVK, €15 ADD, € 5 jonger dan 25 jaar; 
gratis tot 12 jaar 
Info: Beauvarletkoor, Luc Callebert,
luc.callebert@gmail.com 

maandag 11
Geleide erfgoedwandeling ‘Paul 
Delvaux en George Grard: uit 
vriendschap (Nederlands- en 
Franstalige gids) 14.30 u
Sint-Idesbald, toerismekantoor, Zeedijk 26a 
Deelname: € 1. Info: dienst Toerisme

dinsdag 12
Paasfeest, eucharistieviering, 
gevolgd door feestmaal 11 u
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Leopold 
II-laan.  Deelname: € 18, storting mogelijk op 
BE 30 7512 0328 9711, AXABBE22 Of 
751-2032897-11, Inschrijvingen bij Nelly Mahieu,  
Schepenstraat 8, T 058 51 10 34 
Info: T 058 51 65 00, rogerbilliet@skynet.be 

woensdag 13
Geleide erfgoedwandeling in het 
gemeentehuis (Nederlands- en 
Franstalige gids) 10.30 u
Koksijde-aan-Zee, Gemeentehuis 
Deelname: € 1 - vooraf inschrijven bij dienst 
Toerisme gemeentehuis. Info: dienst Toerisme

Maak kennis met echte slangen - 
zie tij-dingen blz. 23 14-16 u

Zandlopers: Nederlandstalige 
interactieve rondleiding voor 
kinderen tot 6 jaar 15 u
Abdijmuseum Ten Duinen

Film ‘Nostalgia de la Luz’ 20 u
c.c. CasinoKoksijde. Info: c.c. CasinoKoksijde

donderdag 14
Zot van spelen met de zee? 
Doe de duinenhuis (8-12jaar) 
14-16 u 
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 
Inschrijven via jeugddienst, T 058 53 34 44 of 
via jocdepit@koksijde.be 

Gratis geleide wandeling in de 
Noordduinen ‘kom en ontdek de 
natuur met al je zintuigen’ 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, Zuid-Abdijmolen, 
J. Van Buggenhoutlaan. 
Info: dienst Toerisme

Geleide erfgoedwandeling ‘een 
fascinerende cultuur & natuur’ 
14.30 u 
Koksijde-aan-Zee, Toerismekantoor, 
Zeelaan 303. Deelname: € 1.
Info: dienst Toerisme

Film ’Despicable me’ 
(verschrikkelijke ikke) - 95´ 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, Joc de Pit. Info: Jeugddienst

Lente wandelzoektocht - 6 km 
21/03-18/04 
Koksijde-dorp & Koksijde-aan-Zee 
Deelname € 5.
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme

Paastornooi 
(jeugdvoetbaltornooi) 
Koksijde-dorp, 23, 24 en 25/04 
Info: Sportdienst Koksijde

Week van de Zee  
30/04-14/05 
Programma, zie Tij-dingen blz 30

11e nacht van de Duitse schla-
ger en volksmuziek

zon. 18/09 & ma. 19/09 
Met Oswald Sattler, Rudy Giovannini, 
die Jungen Zellberger, Sigrid & Marina / 
voorverkoop tickets start op maandag 
2 mei vanaf 9 uur in toerismekantoor 
Koksijde / prijs: € 40 - € 35 (60+)

Info / T 058 51 29 10 / www.koksijde.be / 
toerisme@koksijde.be

Rondleidingen voor individuele 
bezoekers
(gids inbegrepen in toegangsticket) 
(duur 1,5 u) . 14.30 u 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
- in het Nederlands : 3, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 
24 april 
- in het Frans : 13, 15, 16, 20, 22, 23 april
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Passiespel 2011 20 u
Oostduinkerke, Feestzaal Witte Burg
Info: Jan Douchy,  T 058 51 37 44

zaterdag 23
Garnaalkruiersdemonstratie ‘De 
Slepers’ gevolgd door het koken 
van de garnalen op de Zeedijk  
10.15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Bloemenjaarmarkt 10.30-18 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan. Info: dienst Toerisme

Paardevissersoep door de Orde 
van de Paardevissers 11 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Fabiolaplein
Info: dienst Toerisme

Blote voetenloop - zie tij-dingen 
blz. 14 Vanaf 13.45 u.

De Muze on stage, de cursisten van 
de Muze tonen hun talent aan het 
grote publiek 14-23.30 u
Koksijde en Oostduinkerke, Strand
jeugdhuis de Pit, Kursaallaan 28.
Gratis toegang. Info: Jeugddienst Koksijde

Feestelijke start garnaalseizoen
Zie tij-dingen blz. 7

Wandelconcert Showkorps El 
Fuerte - Como Antes Koksijde 16 u
Oostduinkerke-aan-Zee, vertrek Zomerkapel
Info: dienst toerisme

zondag 24•Pasen
29ste Internationale ruilbeurs +rom-
melmarkt 8 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal en parking
Info: dienst Toerisme

Optreden drumband El Fuerte 10 u
Koksijde-dorp.
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide Paaslentewandeling
14.30 u
Oostduinkerke, Mariapark, ingang
Hannecartbos/Loze vissertjespad
Info: dienst Toerisme

Wandelconcert St.Cécile Moulbaix
16-18 u
Koksijde-aan-Zee.
Info: dienst Toerisme

maandag 25
Paasaperitiefconcert tim Breckpot, 
viool en Maaiken Lamote, gitaar 11 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Toegangsprijzen: € 6. Leden Davidsfonds, 
leden VVVG en leden Gezinsbond: € 5. 
Kinderen <12 jaar: € 2. Reservatie:
T 058 51 49 20 of paul.depondt1@telenet.be 
Info & organisatie: DF Oostduinkerke-Wulpen

Garnaalkruiersdemonstratie ‘De 
Spanjaardbank’ 12.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Geleide erfgoedwandeling
‘Oostduinkerke, van vissersdorp tot 
bloeiende badplaats’ 14.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee, toerismekantoor, 
Astridplein 6. Deelname: € 1
Info: dienst Toerisme

dinsdag 19
Geleide wandeling ‘Water-lopen!’
14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2
De weg van het IWVA-water: van diep in de 
duinen tot drinkwater.
Info: T 058 53 38 33, info@iwva.be,
www.iwva.be

woensdag 20
Geleide erfgoedwandeling
‘rondleiding in het gemeentehuis’ 
(Nederlands- en Franstalige gids) 
10.30 u
Gemeentehuis. Deelname: € 1 - inschrijven 
bij dienst Toerisme Gemeentehuis
Info: dienst Toerisme

Bespreking van het boek ‘Waar jij 
bent’, van Marc Levy 14.30 u
Leesclub. Org.: Vlaamse actieve senioren
Koksijde - Vl@s
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Zandlopers: Nederlandstalige inter-
actieve rondleiding voor kinderen 
tot 6 jaar 15 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Clown Rocky’s Paasshow - gratis 
toegang 15-16.30 u
c.c. CasinoKoksijde. Info: dienst Toerisme

Film ‘the Social network’ 20 u
c.c. CasinoKoksijde. Info: c.c. CasinoKoksijde

donderdag 21
Zot van spelen met de zee?
Doe de duinenhuis(8-12jaar) 14-16 u
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat
Inschrijven via jeugddienst, T 058 53 34 44 of 
via jocdepit@koksijde.be 

Garfi eld’s Pet Force - Nederlands 
gesproken tekenfi lm – 73´ 14.30 u
Zie Tij-dingen blz 23

Geleide erfgoedwandeling op het 
kerkhof van Koksijde-dorp’ 14.30 u
Ingang Kerkhof. Deelname: € 1.
 Info: dienst Toerisme

vrijdag 22
Geleide erfgoedwandeling ‘Willem 
Esschot aan zee’ 14.30 u
Sint-Idesbald, Toerismekantoor, Zeedijk 26a
Deelname: € 1. Info: dienst Toerisme

ZAtERDAG 16 EN ZONDAG 
17 APRIL
10.30-18 u.
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan,
Casinoplein, Westendestraat
KOKSIJDE KIDS - zie tij-dingen
blz 32 - gratis kinderevenement 
vol toffe attracties

zaterdag 16
Gratis geleide wandeling ‘kruid je 
gezond’, verkenning van kruiden 
en genezende planten uit de
duinen 14 u
Bezoekerscentrum, Doornpannestraat 2
Info: T 058 53 38 33 , info@iwva.be,
www.iwva.be

Vertellingen – voor kinderen van
7 tot 12 jaar
Meneer Zee brengt Kamishibai 
vertellingen 14.30 u
Zie Tij-dingen blz 12

Lenteconcert door de Koninklijke 
gemeentelijke Harmonie 20 u
Zie Tij-dingen blz 32

Wennie De Ruyck speelt … Morfi ne
20.30 u
Oostduinkerke-dorp, Het Bedrijf,
Leopold II-Laan 9a.
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde & Het Bedrijf

Ze French invesion: Sylvester
Staline (Hard core/trash/big Beat)
trepan dead (gindcore/punk)
Standing the test (hardcore/punk)
21-03 u
Koksijde-aan-Zee, Jeugdhuis Joc de Pit, 
Kursaallaan 28
Toegang: € 5 - info: jeugddienst Koksijde

zondag 17
5de muziekbeurs 10-17 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Info: d.derck@gmail.com 

Wandelconcert Koninklijke
harmonie Ste Cecilia Veurne 16-18 u
Oostduinkerke-aan-Zee
Info: dienst Toerisme

maandag 18
Bedevaart naar Baaldjes Kruis -
zie tij-dingen blz. 8 14 u

Een fi guur houwen uit speksteen -
zie tij-dingen blz. 23 13.30-17.30 u

Gratis geleide wandeling ‘dwars 
door de duinen’: ‘luisteren,
ontdekken, proeven….’ 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Nederlands- en Franstalige gids.
Deelname € 1. Inschrijven bij dienst Toerisme
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2de internationale show Arabische 
paarden - nationale wedstrijd - zie 
tij-dingen blz. 34

Doortocht en controle rally van 
sportieve collectiewagens en
prestigieuze wagens 15.30-16.30 u
Koksijde-aan-Zee, Koninklijke Baan, t.h.v. res-
taurant Normandie. Info: dienst Toerisme

Raf Walschaerts, Zoon (9+) 20 u
Zie Tij-dingen blz 30

Xonxept, concert Koninklijke har-
monie Vrienden van de Brandweer 
Oostduinkerke 20 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Garnaalvissers te paard, gevolgd 
door het koken van de garnalen 
op de Zeedijk 13 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Eieren zoektocht voor kinderen tot 
12 jaar, met aanwezigheid van de 
Paashaas, clown Rocky’s
Paasshow 15 u
Oostduinkerke-aan-Zee. Info: dienst Toerisme 

Paasconcert Lions club De Panne 
- Westkust met het Symfonieorkest 
Vlaanderen 20 u
VVK: € 25; ADD € 30
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk. Info: Lieven 
Dehaene, depanne@lions112a.be 

dinsdag 26
Daguitstap naar de Baai van de 
Somme o.l.v. toon Hillewaere
Info en organisatie: Neos Koksijde,
Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeannine 
Nowe, T 058 51 33 01

woensdag 27 
Film ‘No et Moi’ 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

donderdag 28 
21ste paëlla avond 19 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg,  25. 
Inschr.: Greet Ardie, T 058 23 61 67 of
Christine Monsieur T 058 51 02 73
Info & organisatie: MS Liga Westhoek

Kampioenviering met landelijk
buffet 12 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Info: T 058 51 23 01, Vlaamse Senioren

vrijdag 29 
Eve Beuvens trio & Mathilde 
Renault trio, Jazzlab series 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Eve Beuvens Trio. Info: c.c. CasinoKoksijde

Xbeach Focus on the 90s
2 brothers on the 4th fl oor 20.30 u-03 u
Koksijde-aan-Zee, Kerkplein O.L.V.-ter-
Duinenkerk, tent. Info: dienst Toerisme

zaterdag 30 

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.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: Biblio-

theek 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

Info:

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be

Info:

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68,

info@visserijmuseum.be

www.visserijmuseum.be

LEGENDE

01-29/04

Sint-Idesbald, WAK, gemeentelijke West-
hoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109
‘grafi ek 6+1’
Info: gemeentelijke Westhoek Academie 
Koksijde, t 058 53 27 00, els.desmedt@
koksijde.be 

tot 25 april

Open: ma-vrij: 9-12, zat 10.30-12.30u
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery,
Strandlaan 239 c
Expo Henri Sarla en Jef Van Campen
Info: rhsarla@hotmail.com 

April

Open elke dag uitgezonderd zondag 
en maandag - Sint-Idesbald, Kapsalon 
Lievino, Strandlaan
Annemie Leenknegt, keramiek, Izegem
Info: Kapsalon lievino, T 058 51 18 05

tot 19 juni

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
‘Dier en plant als migrant’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be -
www.iwva.be 

tot 1 juni 2011

Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke
‘Gebleven op Iseland’
Info: Nationaal Visserijmuseum
van Oostduinkerke, T 058 51 24 68,
www.visserijmuseum.be,
info@visserijmuseum.be

dirigent Jeroen Hillewaere, gratis toegang
Info: Jan Douchy, douchy.jan@telenet.be 

Ballads met the snake 21-03 u
Koksijde-aan-Zee, Jeugdhuis Joc de Pit, Kur-
saalaan 28. Stevige rock gecombineerd met 
ballads (€ 5). Info: Jeugddienst Koksijde

zondag 1 mei
Erfgoeddag ‘Armoe troef’ - volledig 
programma, zie tij-dingen blz. 35

2de internationale show Arabische 
paarden - internationale wedstrijd 
Tij-dingen blz. 34

08/04-26/04

Open elke dag 15-18 u - Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Gery trefois, schilderkunst
Info: dienst Toerisme

01/04-08/05

Sint-Idesbald, kapel Ster der zee, Konink-
lijke Baan 266
‘We zijn goed aangekomen’ Vakantie-
kolonies aan de Belgische kust 1887-
1980 (ikv erfgoeddag)
zie Tij-dingen blz 33

08/04-25/04

Open: 10-12 & 14-17 u,  zondags enkel 
open ’s namiddags - Paasmaandag 14-
16 u - Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Wak: tentoonstelling Atelier schilder-
kunst. Openluchtproject ‘En Plein Air’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 

10/04-29/05

Open 10-12 & 14-17.45u - Oostduinkerke-
aan-Zee, Toerismekantoor, galerie Welnis
WAK: tentoonstelling Atelier monumen-
tale kunst laboratorium waarin de zoek-
tocht naar een individuele, persoonlijke 
beeldtaal centraal staat
Info: dienst Toerisme

01/04-30/05

Open: vrij., zat.,zondag en feestdagen: 
14-18 uur, en op afspraak - Oostduinkerke-
dorp, De Muelenaere & Lefevere Art
Gallery, Polderstraat 76
Expo thomas Ritter (doek) & Francine 
Van Mieghem (beeldhouwkunst)

tentoonstellingen



Expo “We zijn goed aangekomen”
Vakantiekolonies aan de Belgische Kust (1887-1980)
01/04 – 08/05, Kapel Ster der Zee


