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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 algemene 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 7,5 euro op rek. nr.  
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde,  dienst Communicatie, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen – 
mei-december 2012”

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.

Foto van de maand De maandelijkse foto-
prijs gaat naar Jef Coo-
reman uit Oostduinker-
ke. In het ruïneveld van 
de Duinenabdij nam Jef 
tegen een mooie ach-
tergrond van blauwe 
lucht met witte wolken, 
een foto van het monu-
mentale letterbeeld van 
de Spaanse beeldhou-
wer Jaume Plensa! Het 
beeld is deel van het 
kunstevenement Beau-
fort 04. Hoofd en torso 
van de man, gebouwd 
uit letter- en cijfertekens 
van diverse schriften, 
lijken wel in dialoog 
met de hemel… De jury 
oordeelde: goed voor 
de maandprijs!
Wilt u ook uw foto hier? 
Zend ze ons via foto@
koksijde.be tot uiterlijk 
dinsdag 8 mei. Uw in-
zending moet Koksijde-
gebonden zijn.

Getijden mei
dag hoogwater laagwater

di 1 09.31 en 22.01 03.39 en 16.05
wo 2 10.34 en 22.58 04.43 en 17.11
do 3 11.29 en 23.49 05.48 en 18.16
vr 4 12.17 06.47 en 19.11
za 5 00.36 en 13.02 07.37 en 19.59
zo 6 01.21 en 13.47 08.24 en 20.45
ma 7 02.06 en 14.32 09.09 en 21.30
di 8 02.52 en 15.18 09.54 en 22.16
wo 9 03.39 en 16.06 10.39 en 23.02
do 10 04.30 en 16.58 11.25 en 23.51
vr 11 05.25 en 17.56 12.14
za 12 06.29 en 19.00 00.43 en 13.08
zo 13 07.34 en 20.04 01.41 en 14.06
ma 14 08.42 en 21.12 02.43 en 15.10
di 15 09.54 en 22.21 03.51 en 16.31
wo 16 11.03 en 23.23 05.13 en 17.52
do 17 11.57 06.15 en 18.44
vr 18 00.13 en 12.42 07.03 en 19.26
za 19 00.55 en 13.21 07.43 en 20.03
zo 20 01.33 en 13.58 08.19 en 20.36
ma 21 02.08 en 14.31 08.49 en 21.05
di 22 02.40 en 15.00 09.16 en 21.33
wo 23 03.08 en 15.24 09.44 en 22.03
do 24 03.36 en 15.50 10.14 en 22.36
vr 25 04.08 en 16.23 10.49 en 23.14
za 26 04.45 en 17.03 11.29 en 23.58
zo 27 05.30 en 17.50 12.16
ma 28  06.26 en 18.53 00.54 en 13.17
di 29 07.40 en 20.13 02.00 en 14.24
wo 30 08.55 en 21.23 03.04 en 15.29
do 31 09.59 en 22.24 04.06 en 16.34
Referentieplaats is Nieuwpoort. Opgemaakt in 
zomertijd

DOE MEE 
EN WIN



Michelangelo achterna…
Koksijde-Dorp mag straks 
weer apetrots zijn op zijn Sint-
Pieterskerk. De reconstructie van 
de muurschilderingen verloopt 
naar wens en zal tegen het najaar 
klaar zijn. Een nieuwe parel aan 
de kroon van dit beschermde 
monument!

16-17
Koksijde Golf ter Hille
De aanleg van Koksijde Golf ter Hille 
vordert met rasse schreden. Hoogtijd 
voor een uitgebreide reportage 
met de mannen die het te velde 
allemaal realiseren. Vier bladzijden 
woord en beeld over het project 
dat onze gemeente op de Europese 
golfkaart zet!

20-23
Van het milieufront
Zorg voor ons milieu is voor 
elk van ons een constante 
bekommernis. De dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling pakt 
uit met een karrenvracht nieuws: 
van Duinenhuis tot ecotuin, van 
biodiversiteit tot natuurexploratie…

24-27
Word onthaalouder
Zoek je een zinvolle job en hou je van 
jonge kinderen? De gemeentelijke 
dienst Onthaalouders zoekt dringend 
een kandidaat-onthaalouder die 
samen met een collega in een vaste 
locatie in Oostduinkerke kinderen 
van 0 tot 3 jaar wil opvangen.

32
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Snippers uit de raad van 19 maart
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden 
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Aankopen

Kantoormeubilair - Voor de nieuwbouw van de 
Speelplekke in Oostduinkerke, afdeling van de Bui-
tenschoolse Kinderopvang, wordt kantoormeubilair 
gekocht. Het betreft comfortabel en ergonomisch 
meubilair voor de kantoren en de vergaderzaal in 
uniforme stijl. Raming 10.000 euro. Unaniem.

Inrichting - Nog voor BKO De Speeplekke is ook de 
volledige inrichting nodig van de volgende plaatsen: 
twee leeftijdsgebonden speelzalen, crea-atelier, gar-
derobe en de verzorgingsruimte. Raming 25.500 euro. 
Unaniem.

Molokzakken - De aankoop van de nodige zakken 
voor de moloks (ondergrondse afvalcontainers) be-
draagt 72.000 euro. Unaniem.

Diensten

Rioolaansluitingen - Diepe en moeilijke rioolaanslui-
tingen kan de gemeente niet in eigen beheer uitvoe-
ren omdat daartoe onvoldoende gespecialiseerd 
materiaal ter beschikking is. Daarom wordt deze 
opdracht (2012) uitbesteed. Raming 52.061 euro. 
Unaniem.

Projecten

Dakbekleding - De Sint-Ritakapel, huisvesting van de 
werkgroep mindervaliden, krijgt een nieuwe dakbe-
kleding. Momenteel is het dak in slechte staat, er is 
geen isolatie en de huidige bekleding bevat asbest. 
Er komt een nieuwe dakbekleding met stormpannen 
op thermisch geïsoleerde sandwich dakelementen, 
inclusief herbekleden van schouwen en plaatsen van 
nieuwe goten en afvoeren voor het hemelwater. Ra-
ming 29.999 euro. Unaniem.

Verlichting - Aan de Zuidenwindhelling wordt de 
openbare verlichting vervangen ter hoogte van de 
nieuwe parking van de KEI. Raming 11.267 euro.

Zeelaan - Zie rubriek Openbare Werken, blz. 19. 

Varia

Subsidie - Het showkorps El Fuerte (85 leden) heet 
voortaan Jong El Fuerte. De hemden, bodywarmers 
en broeken zijn aan vervanging toe. Omwille van 
de vaste waarde van dit muziekkorps binnen het 
gemeentelijke verenigingsleven, wordt aan Jong El 
Fuerte voor aankoop van die kledij een investerings-
subsidie van 5.300 euro toegekend. Unaniem. 

Brandweer - Johan Maesen is bevorderd tot sergeant 
bij de post Oostduinkerke. Dit is een correctie ten 
overstaan van het verkeerde bericht in de vorige Tij-
dingen.

LIVE
OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN

LIVE OP INTERNET

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK

DE VORIGE ZITTINGEN

OP DEZELFDE SITE!



T-d: “De paasvakantie is net voor-
bij met Koksijde Kids als hoog-
staande afsluiter, maar Koksijde 
heeft nog meer in petto voor het 
jonge volkje?”
Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Koksijde Kids was inderdaad 
zeer geslaagd. Op 22 september 
komt er trouwens een vervolg met 
Oostduinkerke Kids. En we hebben 
ook nog een mooie afsluiter voor 
dit schooljaar. Dankzij een Koksijdse 
connectie zal “Pennenzakkenrock” 
voor het eerst plaatsvinden in onze 
gemeente, op het strand van Oost-
duinkerke. De VVV, onder leiding 
van Charlotte Castelein en Luc Del-
tombe, neemt dit dossier deskun-
dig onder zijn hoede. Opnieuw een 
fantastisch evenement om naar uit 
te kijken.”

T-d: “Koksijde is bovendien een 
echte erfgoedgemeente?”
Burgemeester: “Dat klopt. Eind 
april werd het Erfgoedhuis Bachten 
de Kupe geopend. In het oud-
gemeentehuis van Oostduinkerke 
is dus het waardevolle archief van 
de heemkundige kring Bachten de 
Kupe opgeslagen. Maar er is meer, 
ook de archieven van de Vereni-
ging voor Familiekunde, het archief 
van Unesco en de bibliotheek 
van het Visserijmuseum hebben 
daar hun onderdak. De Vrienden 
van het Nationaal Visserijmuseum 
hebben er ook hun vaste stek. Het 
intergemeentelijk cultureel samen-
werkingsverband 5-art, Koksijde 
verbeeldt en de radio-amateurs 
hebben er bovendien ook hun 
burelen. Zo is de herbestemming 
van het oud-gemeentehuis com-
pleet. We vermoeden dat er tussen 
de verenigingen onderling een fijne 
erfgoedkundige kruisbestuiving zal 
ontstaan.”

T-d: “Ook in de Sint-Pieterskerk is 
er momenteel aandacht voor ons 
erfgoed?”

De burgemeester aan het woord
Mei is de bloeimaand. Bloemen, bomen, struiken… alle flora toont zich weer van zijn beste kant. Maar ook 
onze gemeente bloeit, zoveel is zeker. In zijn maandelijks woordje heeft burgemeester Marc Vanden Bussche 
het over enkele culturele nieuwigheden: het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke is voortaan Erfgoedhuis 
Bachten de Kupe, en in de Sint-Pieterskerk van Koksijde-Dorp verschijnen opnieuw de prachtige muurschilde-
ringen… De burgemeester besluit met info over de vorderingen van het golfproject.

Burgemeester: “Inderdaad. De 
restauratiewerken in de kerk vor-
deren goed. Gelukkig hebben we 
in dit dossier ook subsidies kunnen 
bemachtigen. De vroegere muur-
schilderingen worden nu volledig 
opnieuw gereconstrueerd volgens 
de regels van de kunst, zodat de 
oude en geklasseerde Sint-Pieters-
kerk weldra weer in al zijn glorie van 
honderd jaar terug zal kunnen pron-
ken. In dit nummer van Tij-dingen 
besteden we daar over twee volle 
bladzijden aandacht aan. En later 
organiseren we ook een bezoek-
dag voor de belangstellenden!”

T-d: “Nog een woordje over het 
project Koksijde Golf ter Hille. 
Vordert de aanleg goed?”
Burgemeester: “Onze neuzen staan 
meer en meer in de richting van de 
opening van de golf! Die is voor-
zien op 8 september, tijdens het 
kermisweekend in Oostduinkerke. 
Maar het loont nu al de moeite 
om er eens langs te fietsen of rond 
te wandelen. Je waant je precies 
in het “buitenland”, met het vol-

ledig nieuwe landschap dat zich 
daar aan het ontwikkelen is. Maar 
de aanplantingen gebeuren wel 
degelijk met uitsluitend streekei-
gen flora. Ook de organisatie van 
de golf krijgt stilaan vorm. Zo is de 
website koksijdegolfterhille.be on-
line en wordt een volledige com-
municatiestrategie uitgewerkt met 
logo, strak campagnebeeld, social 
media campagne enz. In de toe-
komst zullen alle golfnieuwsjes dus 
niet alleen in Tij-dingen of op de 
website maar ook op facebook te 
lezen zijn. Alles wordt in gereedheid 
gebracht om in september te kun-
nen starten. Zo is de Koksijde Golf 
ter Hille Academy opgestart met 
golf pro’s David Petrie en George 
Mackechnie. De tarieven wor-
den binnenkort bekendgemaakt. 
Sowieso is er 15% korting voor de 
inwoners en tweede residenten. Er 
zullen ook acties voorzien worden 
voor de jeugd en voor de senioren. 
Voor een volledige stand van za-
ken op het vlak van aanleg verwijs 
ik door naar de bijzondere vier re-
portagebladzijden in dit nummer.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke heeft nu 
een volledig nieuwe bestemming: het is Erfgoedhuis Bachten de Kupe geworden!”



Oud-gemeentehuis Oostduinkerke is nu
Erfgoedhuis Bachten de Kupe
In juni 2011 verlieten de diensten van het Sociaal Huis het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke om hun 
intrek te nemen in het nieuwe gebouw aan de Ter Duinenlaan in Koksijde. Het voormalige gemeentehuis 
van Oostduinkerke is een pareltje dat de geschiedenis van het dorp in zich draagt en daarom uitermate 
geschikt leek voor de uitbouw van een erfgoedhuis.

In het voorjaar van 2011 besliste het gemeentebestuur de bedreigde documentaire verzameling en het 
archief van de heemkundige kring Bachten de Kupe te redden en onder te brengen in het oud-gemeen-
tehuis van Oostduinkerke. Ondertussen is al heel wat gebeurd in het gebouw: het interieur kreeg een heuse 
facelift en verschillende diensten en verenigingen namen er hun intrek. Op vrijdag 20 april werd het erf-
goedhuis offi cieel ingehuldigd en kreeg de naam: Erfgoedhuis Bachten de Kupe.
Volgende diensten en verenigingen hebben er hun stek gevonden: 5-Art, Vrienden van het Nationaal Vis-
serijmuseum, UNESCO Vlaanderen, Bibliotheek NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, heemkring Bachten de 
Kupe, archiefdienst Koksijde, Familiekunde Vlaanderen, KOKSIJDEverbeeldt, radioamateurs, PWA-Koksijde, 
jumelagecomité Oostduinkerke. Het erfgoedhuis is elke namiddag open.

Figuranten gezocht voor reeks
In Vlaamse Velden op TV Eén
Met de honderdste verjaardag van WO I in het vooruitzicht slaan de provincie West-Vlaanderen en Eén de 
handen in elkaar om de Grote Oorlog te herdenken en de geschiedenis over te dragen aan de volgende 
generaties. Een belangrijk project wordt In Vlaamse Velden, een fi ctiereeks over de Eerste Wereldoorlog.
Daarvoor zoekt men fi guranten.

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de wereld verstrikt raakte in een confl ict dat zijn gelijke niet kende. De 
Eerste Wereldoorlog kostte aan miljoenen mensen het leven. Doordat de reeks eind 2013 wordt uitgezonden, 
zal In Vlaamse Velden het startschot zijn voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
De provincie wil bij de realisatie van de reeks ook zoveel mogelijk 
West-Vlamingen betrekken. Zo zal de provincie zelf het fi guranten-
project in handen nemen. Want voor een dergelijke reeks zijn ook 
massa’s fi guranten nodig. Ook voor inwoners van de Westhoek 

een unieke kans om hierin te fi gureren. De eerste opnames 
vinden plaats tussen 20 augustus en 20 novem-

ber 2012 en een tweede periode start vanaf 
maart 2013. Hoe dit concreet zal aangepakt 
worden en naar welk soort type fi guranten 

men zoekt wordt binnenkort duidelijker.

Info: invlaamsevelden@west-vlaanderen.be

een unieke kans om hierin te fi gureren. De eerste opnames 
vinden plaats tussen 20 augustus en 20 novem-

maart 2013. Hoe dit concreet zal aangepakt 
worden en naar welk soort type fi guranten 

men zoekt wordt binnenkort duidelijker.

Info:

Het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke heeft een nieuwe bestemming: Erfgoedhuis. De prominenten poseren op de pui na de 
offi ciële opening op vrijdag 20 april. In het midden tussen burgemeester Marc Vanden Bussche en 1ste schepen Jan Loones staat 
Marcel Messiaen, hoofdman van de heemkundige kring Bachten de Kupe, wiens groot archief nu in het Erfgoedhuis bewaard wordt.



Gemeente koopt kunstwerk van
jonge belofte Peter Depelchin
In zitting van 19 maart heeft de gemeenteraad zijn akkoord verleend tot aankoop van het kunstwerk Souvenir 
et Taire la vérité des Cythères, bijgenaamd De Kiosk van Peter Depelchin uit Beauvoorde. Dit werk maakte 
vorig jaar deel uit van het kunstenproject SEE*POINT. Het staat momenteel in het pandgedeelte van de ruïnes 
van de Duinenabdij. De gemeente betaalt er 26.500 euro voor, BTW in. Zowel de raad voor Cultuurbeleid als 
de dienst Cultuur gaven gunstig advies voor de aankoop.

PEter DePELchin is één van de 
meest veelbelovende jonge kun-
stenaars van het land. Tijdens het 
project SEE*POINT was hij veruit de 
meest besproken kunstenaar. De 
Kiosk kreeg het leeuwendeel van 
positieve reacties, wellicht ook om-
dat het werk inherent verbonden 
lijkt met de abdijsite zelf. Nu is het 
er haast niet meer weg te denken. 
De sculptuur in cortenstaal werpt 
een actuele en buitengewone blik 
op de kunstgeschiedenis en tegelijk 
versmelt het met zijn onvergelijke-
lijke historische omgeving.

Gebed en bezinning
De Kiosk heeft onomstotelijk het he-
dendaagse kenmerk van aanzet-
ten tot reflectie. De huidige locatie 
in het pand van de abdijsite is niet 
toevallig. Het is dé plaats waar de 
monniken hun gebed en bezinning 
in openlucht beleefden. Daar werd 
plaats gemaakt werd voor de stille 
gedachte (Taire) in ultieme zelfre-
flectie. Vanuit deze visie is de band 
met de abdij duidelijk. Daarnaast 
zit de titel nog boordevol dubbel-
zinnige verwijzingen: Cythèra dat 
symbool staat voor liefde is een 
buitengewoon bewaard geheim, 
dat zich niet voortdurend hoeft te 
openbaren. Op die manier kon 
ook de monnik zijn liefde voor God 
beleven. Maar bovenal verwijst de 
titel naar het bewaren (Souvenir) 
wat één van de meest cruciale 
taken van het abdijmuseum is.
Niet enkel in symboliek maar ook in 
architecturale constructie toont het 
werk een fenomenale raaklijn met 
de voormalige abdij: verwijzingen 
naar gotische architecturale ele-
menten in hedendaagse beeldtaal 
verzoenen geschiedenis succesvol 
met hedendaagse kunst.

Gevestigde waarde
De kunstenaar maakt al sinds een 
tijdje opmars en is ondertussen een 
gevestigde waarde. Hiervan getuigt 
zijn fraaie CV. Een reeks van aan-
bevelingen specifiek gericht op de 
meerwaarde van De Kiosk voor Koksij-
de door o.a. Jan Vermeire (organist 
van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen-
kerk in Koksijde) en Michel Dewilde 
(departement Kunsten, stad Brugge) 
zijn hierbij vermeldenswaardig.
De aankoop van dit kunstwerk past 
in de langetermijnbeleidsvisie van 
de gemeente om hedendaagse 
kunst, in relatie tot zijn geschiedenis 
en context, een plaats te geven in 
de publieke ruimte. Dit aankoop-
dossier is daarom volgens de dienst 
Cultuur een uitgelezen kans om, 

binnen het kader van de recente 
aankopen van hedendaagse kunst 
en het geraffineerde aanbod van 
de huidige Beaufort04 kunstwer-
ken, de lijn door te trekken en zich 
duurzaam te profileren als een ge-
meente met een hart voor eigen-
tijdse kunst, zichtbaar gemaakt in 
zijn patrimonium.

Reductie
De eerste vraagprijs bedroeg 
30.000 euro (zonder BTW). Het 
bestuur kon een reductie van 
5.000 euro bedingen. Uiteinde-
lijk bedraagt de prijs dus 26.500 
euro (met BTW, 6%). Vierentwintig 
raadsleden stemden voor, raadslid 
Herman Vandenberghe (Vlaams 
Belang) stemde tegen.

Het kunstwerk “Souvenir et Taire la vérité des Cythères”, bijgenaamd “De Kiosk” van 
Peter Depelchin uit Beauvoorde, aangekocht door de gemeente.
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Schatten in Koksijde, oproep van gemeentelijke musea

Krijgt je schat exclusieve plaats op
expo in visserij- of abdijmuseum?
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke en het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 organiseren respectie-
velijk vanaf 8 juni en 8 september elk een tentoonstelling over “schatten”. In NAVIGO luidt de titel ZEESCHATTEN 
Vinden. Veroveren. Verliezen. In het Abdijmuseum wordt het Schatten van de Duinenabdij. Gegeerd, onbegre-
pen en onbekend. Onze inwoners/lezers mogen voor beide expo’s schatten leveren! NAVIGO vist op schat-
ten uit de Noordzee, Ten Duinen graaft naar verhalen over de abdij en houdt een heuse verkiezing onder de 
topstukken van z’n collectie!

BRENG JOUW ZEESCHAT NAAR NAVIGO-MUSEUM
Jaarlijks varen meer dan 250.000 schepen door de 
Noordzee. Helaas nemen ze niet allemaal hun afval 
mee aan wal. Zo wordt er jaarlijks ruim twintig miljoen 
kilo afval in zee geloosd. Het Fishing for Litter-project 
wil de zeegebruikers wijzen op de omvang van dat 
probleem. De deelnemende vissers nemen het op-
geviste zwerfvuil mee aan land. Daar wordt het door 
afvalinzamelaars verwerkt.
Wat voor de ene afval is, is voor de andere een schat! 
Daarom roept het NAVIGO-museum op om zoveel 
mogelijk zeevondsten te verzamelen in het museum. 
Ze zullen deel zijn van de tentoonstelling Zeeschatten 
(vanaf 8 juni)!

Afval: hinderlijke bijvangst? Of schat? Breng jouw zeeschat naar het NAVIGO-museum!

Voorwaarden: het materiaal moet uit de Noordzee 
komen of op een Noordzeekust gevonden zijn en 
alles wat geen plantaardige of dierlijke rest is, komt 
in aanmerking! Bv.: een eenzame schoen, een bijzon-
dere steen, een opvallend stuk visnet, een zeldzame 
Noordzeeparel, een intrigerend gebruiksvoorwerp… 
Breng het in mei naar NAVIGO.
De origineelste vondst wordt beloond met een exclu-
sieve prijs. Ook wordt de winnaar tijdens de officiële 
vernissage van de expo in de bloemetjes gezet.
Na de expo krijgt iedereen die dat wil zijn stuk in per-
fecte staat terug.
Info: info@navigomuseum.be of 058 51 24 68

VERKIEZING SCHAT VAN EEN STUK IN DE DUINENABDIJ
Vanaf heden vindt in het Abdijmuseum Ten Duinen 
een bijzondere verkiezing plaats: welk object wordt 
gekozen als absoluut topstuk uit de rijke collectie? 
Kom naar het museum en verkies jouw favoriete ob-
ject! Je gaat op pad met een klever die je mag plak-

ken bij het volgens jou meest opvallende stuk. Loods 
zo jouw favoriet tot in de tentoonstelling Schatten van 
de Duinenabdij.
Vanaf 8 september (start van de expo) gaat de ver-
kiezingsstrijd verder tussen de 10 populairste stukken! 



9

Oog in oog: kom naar het abdijmuseum en kies jouw favoriete topstuk!

Die stukken worden in de expo gecon-
fronteerd met nooit eerder getoonde 
topstukken uit de collectie van de Dui-
nenabdij én met schatten van bijzon-
dere bruikleengevers.

Op de laatste dag van de expo wordt 
de winnaar bekendgemaakt. Het 
winnende topstuk wordt daarna in de 
bloemen gezet op zijn vaste plaats in de 
permanente collectie.

VERHALEN OVER DE
DUINENABDIJ

De Duinenabdij: een mysterieuze plaats, 
vroeger bewoond door al even ge-
heimzinnige duinheren. De ruïnes speel-
den door de eeuwen heen de hoofdrol 
in verhalen en legenden… Voor de 
expo Schatten van de Duinenabdij 
zoekt het museumteam zoveel mogelijk 
beklijvende verhalen! Ken je een verge-
ten legende? Ken je de schuilplaats van 
de 12 gouden apostelen? Speelden de 
ruïnes een bepaalde rol in jouw leven?
Je maakt kans op een bijzondere prijs 
als je het museum je verhaal uitgeschre-
ven bezorgt! Je mag het ook gewoon 
komen vertellen, maar dan wel vooraf 
een afspraak maken!
Meer info: info@tenduinen.be of
058 53 39 50 

Kijken in het graf: welk abdijgeheim geeft jouw verhaal prijs?

Activiteiten voor 5-art-brochure
en ook voor de cultuurdatabank
Het samenwerkingsverband 5-art 
geeft onder de titel UiT in Westhoek-
Noord halfjaarlijks een brochure uit 
met daarin de culturele activiteiten 
in de regio. Individuele culturele or-
ganisaties of openbare culturele ac-
tiviteiten van uw vereniging kunnen 
daar ook in opgenomen worden.

De eerstvolgende brochure ver-
schijnt begin april 2012 en bundelt 
de activiteiten in de periode tussen 
15 september en 31 maart 2012. 
Laat deze kans op een ruime en 
kosteloze publiciteit niet liggen, en 
bezorg de dienst Cultuur de nodige 
info, of geef uw activiteit in op de 
cultuurdatabank (www.cultuurda-
tabank.be).

Voorwaarden zijn dat het gaat om 
een (socio-)culturele activiteit, die 
toegankelijk is voor iedereen (dus 
ook voor niet-leden).
Gelieve rekening te houden met 
volgende richtlijnen: precieze 
datum en uur (vb. optreden), of 
periode en openingsuren (vb. 
expo) / de juiste titel / korte toelich-
ting (max. 5 regels) / de locatie / 
eventuele toegangsprijs / infoadres 
(naam, adres, telefoon, e-mail-
adres) voor verdere inlichtingen 
/ graag ook een foto of illustratie 
want dat trekt de aandacht.
Duid ook aan welke activiteiten 
specifi ek bedoeld zijn voor gezin-
nen en kinderen. Zij krijgen extra 
aandacht.

De dienst Cultuur verwacht uw 
materiaal voor 30 mei
(gemeentehuis, Zeelaan 303 of 
an.dieleman@koksijde.be).
Ingeven op de cultuurdatabank 
kan tot 20 juni.



Netbibbing: digitaal netwerken in de bieb

Gastgezin voor Waalse studenten?
Uitwisselingsorganisatie WEP (www.wep.be) geeft een aantal jonge Walen tussen 15 en 19 jaar elk jaar de 
kans om naar Vlaanderen te komen om er voor een schoolsemester naar de lokale humaniora te gaan 
en te leven in een gastgezin. Eind augustus steken 11 Franstalige landgenoten de taalgrens over om een 
semester les te volgen in een Vlaamse school. Deze jongeren kijken ernaar uit om de taal en de cultuur aan 
onze kant van de taalgrens te ontdekken.
WEP is dus op zoek naar 11 Vlaamse gezinnen die vanaf eind augustus hun hart willen openen voor het ont-
vangen van een Waalse/Brusselse jongere voor een schoolsemester. De jongeren gaan naar een school 
in de buurt en maken een volwaardig deel uit van het gezin in al zijn gewoonten en gebruiken. Ze zullen 
gedurende hun uitwisseling niet naar huis terugkeren.

Info: WEP-Windrose vzw, Jetselaan 26 in 1081 Brussel, T 02 534 53 36, F 02 534 50 70, E dominiquet@wep.org

Tablet internet training op dinsdag 29 mei
In samenwerking met Belgacom (lesgever) organi-
seert de bibliotheek op dinsdag 29 mei van 9 tot 12 
en van 13 tot 16.30 u. een Tablet internet training. Hoe 
werkt zo’n tablet? Hoe ga je ermee op het internet? 
Hoe werkt het touchscreen (aanraakscherm)? 
Tijdens de middagpauze broodjeslunch.
Kostprijs: 6 euro (broodjeslunch inbegrepen). 
Max. 15 deelnemers (lid zijn van de bieb).

Basiscursus digitale fotobewerking
Als aanvulling op de cursussen digitale fotografie wil 
de bibliotheek tonen hoe men met Windows en Pho-
toshop Elements op een eenvoudige wijze vele foto’s 
kan bijwerken en ordelijk op de pc kan bewaren.
Data: dinsdag 15 en dinsdag 22 mei van 13.30 tot 
16 u. in de Willem Elsschotzaal (bibliotheek) met 
projectie. Kostprijs 10 euro. Het moet niet maar breng 
gerust de laptop mee met een versie van Photoshop 
Elements 7, 8 of 9.

Cursus Word 2010
Het tekstverwerkingsprogramma Word 2010, opvolger 
van Word 2007, biedt weer enkele veranderingen. 
Alles wordt nog een stuk intuïtiever en er zijn nog meer 
grafische effecten mogelijk. In deze cursus komt de 
basis van het tekstverwerken en het opmaken van 
teksten uitgebreid aan bod. In de eerste les wordt er 
gestart met een initiatie om het programma Word 
te ontdekken en in te stellen naar eigen wens. De 
volgende  namiddagen laten kennismaking met een 
nieuwe manier van werken en verkennen in Word 
2010.
Voorkennis: pc basisvaardigheden.
Op donderdag 3, vrijdag 4, maandag 7 en vrijdag 11 
mei, telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 20 euro. 

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of 
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit vol-
gen, een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het 

uitgangspunt van deze 
initiatie is het persoonlijke, 
praktische gebruik van 
het internet. Na een korte 
theoretische introductie 
wordt er veel geoefend. 
Lessen op dinsdag 8, don-
derdag 10, dinsdag 15, 
dinsdag 22, donderdag 
24 en dinsdag 29 mei, 
telkens van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs 30 euro.

Voor deze vier cursus-
sen geldt: inschrijvin-
gen kunnen enkel per-
soonlijk aan de balie 
van de bibliotheek.

Sluitingsdagen
Op dinsdag 1 mei, donderdag 17 mei en maandag 28 mei is de bibliotheek gesloten.



Unieke gratis filmvoorstelling over strijd tegen armoede

Joseph de rebel:
van wanhoop tot verzet
De Beweging ATD Vierde Wereld, antenne Koksijde, organiseert op zondag 
3 juni om 14.30 u. in c.c. CasinoKoksijde een gratis voorstelling van de film 
Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet. De film toont het indrukwekken-
de verhaal van père Joseph in z’n strijd tegen de armoede in het 
daklozenkamp van Noisy-le-Grand bij Parijs.

Info-avond over eetproblemen
De gemeentelijke dienst Buitenschoolse Kinderopvang organiseert op dinsdag 22 mei om 19.30 u. in de 
gemeentelijke bibliotheek een info avond voor ouders, grootouders en opvoeders over het stimuleren van 
eten, eetproblemen voorkomen en aanpakken. Kinderen van 3 tot 12 jaar vormen de doelgroep.

Als kinderen problemen hebben met eten, kan dat samengaan met heel wat emotie, ongemak of conflic-
ten en is de gezelligheid van een maaltijd soms ver te zoeken. Ouders maken zich zorgen, of eten ontaardt 
soms in een strijd. Problemen met eten kunnen heel verschillend zijn: kinderen die niets lusten of zelfs niet willen 
proeven, kinderen die geen groenten en/of fruit eten, kinderen die teveel of te weinig eten, overgewicht…
Nochtans is eten belangrijk. Het levert de nodige energie om te groeien, te bewegen, te leren.
Hoe ga je daar best mee om? Kan je eetproblemen voorkomen? Hoe kan je eten stimuleren zonder te 
forceren? Hoe kan je van het tafelen terug een leuk 
en ontspannend moment maken?
Er worden voorbeelden besproken en tips aange-
reikt om kinderen te motiveren of te ondersteunen in 
alle aspecten die met eten te maken hebben.
Gastspreker is Charlotte Matton (studeerde voe-
dings- en dieetkunde, gezondheidsvoorlichting en 
-bevordering).

Inschrijven is niet verplicht maar kan in de BKO, 
Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke, T 058 51 34 74, 
birgitte.desaever@koksijde.be en in de bibliotheek, 
Casinoplein 10, T 058 53 29 53

Toen Joseph Wresinski in 1956 in het kamp aankwam 
om er als priester te werken, herkende hij onmiddellijk 
de vernedering en het onrecht van armoede, zoals hij 
die zelf beleefd had als kind. Hij besloot om zich ten 
volle in te zetten om die armoede uit de wereld te 
bannen. Dit was ook het begin van de Beweging ATD 
Vierde Wereld. ATD staat voor All Together for Dignity.
Zijn ongekende inzet bracht de mensen ertoe in eigen 
kracht te geloven. Samen met mensen met en zonder 
ervaring van armoede bestreed hij de vernederingen 
van de bedelarij. Hij kwam op voor de onmiskenbare 
kracht van het gezin, ijverde bij politici voor betere 
huisvesting, bouwde aan cultuur en onderwijs voor de 
kinderen en volwassenen. Op die manier gaf hij stem 
en gezicht aan de waardigheid van elke mens, onge-
acht zijn of haar financiële mogelijkheden.

De film eindigt 
met de grandi-
oze bijeenkomst in 
Parijs op 17 oktober 1987 toen 100.000 mensen samen 
waren bij de inhuldiging van de Gedenksteen voor 
Slachtoffers van Armoede op het plein van de Vrijhe-
den. In 1992 erkenden de VN 17 oktober als Wereld-
dag van Verzet tegen Extreme Armoede.
Programma
13.30 u. deuren open (gratis toegang dankzij het 
gemeentebestuur) / 14.30 u. inleiding / 14.45 u. film / 
16.15 u. nagesprek / 16.45 u. receptie aangeboden 
door het gemeentebestuur
Info: ATD Vierde Wereld, antenne Koksijde, 
Pierre Deleu, Zeelaan 28, T 0499 71 58 12, 
pierre.deleu@telenet.be



Boeiende voordrachten voor
uw kostbare gezondheid
In samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg van onze regio, de provincie West-Vlaan-
deren en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne organiseren de gemeenten De Panne, Koksijde, 
Veurne en Alveringem voor de tweede keer een reeks voordrachten onder de verzamelnaam 4-Health, an-
ders gezegd “voor uw gezondheid”. In elke deelnemende gemeente vond/vindt een voordracht plaats.

Die infomomenten behandelen telkens één centraal thema. Sprekers van dienst zijn huisartsen uit de streek, 
specialisten rond het thema, aangevuld met diverse deskundigen. Via een invulstrookje is er ook altijd mogelijk-
heid tot vraagstelling aan het sprekerspanel. Elk infomoment wordt afgerond met een drankje, aangeboden 
door het organiserende gemeentebestuur. De toegang is gratis, maar het is wel nodig uw aanwezigheid te be-
vestigen. De voordrachten in Nieuwpoort (17 april) en Alveringem (24 april) zijn al voorbij. Er resten er dus nog 
drie.

Dinsdag 8 mei in De Panne
“Orgaandonatie”, 19.30 u., 
gemeentelijke feestzaal
Inleiding door schepen
Serge Van Damme
Sprekerspanel: transplantcoördi-
nator UZ Leuven en een getuigenis 
van een ontvanger
Info en inschrijven:
nancy.matten@depanne.be,
T 058 42 16 16

Dinsdag 22 mei in Koksijde
“Straling in de geneeskunde”, 19.30u. 

theaterzaal c.c. CasinoKoksijde
Inleiding door schepen
Herwig Vollon
Programma: dr. Smolders (AZSAV) 
over radiologie en straling,
dr. Hutsebaut (AZ Sint-Jan) over
radiotherapie en straling, dr.
Deman en dr. Neu (AZSAV) over
lasertoepassingen in oftalmologie, 
dr. Vollon (AZSAV) over therapeu-
tische en esthetische lasertoepas-
singen
Info en inschrijven:
toerisme@koksijde.be, T 058 51 29 10

Woensdag 30 mei in Veurne
“Long en fi jn stof: stof tot 
nadenken”, 16 en 19.30 u., 
dienstencentrum De Zonnebloem
Inleiding door schepen Jef Germon-
pré. Sprekerspanel: dr. Vandooren, 
dr. De Craene, dr. Van Eyc ken, dr. 
De Wever en dr. Jansseune
Info en inschrijven: zonnebloem@
ocmw-veurne.be, T 058 31 57 78

Alg. info: schepen/dr. Herwig Vollon, 
herwig.vollon@koksijde.be,
T 058 53 34 11

Zittend de schepenen Jef Germonpré (Veurne), Greet Ardies (Nieuwpoort) en Herwig Vollon (Koksijde). Staand in het midden Peter Debeir en 
Bjorn Pollentier van de Veurnse stadsdiensten gefl ankeerd door afgevaardigden van het Lokaal Gezondheidsoverleg en van de provincie.

In samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg van onze regio, de provincie West-Vlaan-
deren en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne organiseren de gemeenten De Panne, Koksijde, 



Cult Fiction in mei
Acteurs gezocht voor 
strandperformance
Van de zomer maakt Kasper Vandenberghe, gewe-
zen Koksijdenaar, performer bij Jan Fabre en maker 
van eigen theaterwerk, een performance op het 
strand van Koksijde. Daarvoor zoekt hij via audities 
jong enthousiast volk met een beetje theater/perfor-
mance-achtergrond. Uit de auditiedagen wordt een 
aantal mensen gekozen om in de zomermaanden 10 
dagen te werken aan de voorstelling op het strand. 
De laatste auditie vindt plaats op zondag 6 mei om 11 
u. in c.c. CasinoKoksijde!
De performance zelf wordt gemaakt in  een workshop 
van 2 keer 5 dagen met 1 toonmoment als eindpunt. 
Het thema is “thuis”.
Ben je vrij tussen 23 juni en 10 augustus, voel je je aan-
gesproken en heb je intellectueel lef, contacteer dan 
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
Deze performance maakt deel uit van het project 
Cult Fiction.

Van Goliarden tot
50 Cent: muzikanten 
met een boodschap
Is geschiedenis saai? - Als je “ja” antwoordt kan je 
die mening herzien in het Abdijmuseum ten Duinen 
tijdens de tentoonstelling (tot 2 juni) Van Goliarden tot 
50 Cent! Maak kennis met protestmuziek door de eeu-
wen heen. Goliarden waren zwervende studenten en 
geestelijken uit de 12de eeuw. Zij zetten, net zoals 50 
Cent en zijn collega-rappers uit onze tijd, hun ergernis-
sen en frustraties om in muziek. Over hen, en de vele 
muzikanten met een boodschap door de geschiede-
nis heen, gaat deze bijzondere tijdelijke tentoonstel-
ling.

Museum: saai? - Nee, integendeel! De Grafi tiwalls 
van Graffi ti jeugddienst en een soundscape gemixt 
door niemand minder dan DJ’s Grazzhoppa en Iron 
overspannen 900 jaar muziekgeschiedenis! Dit artwork 
gaat samen met de muziek een dialoog aan met di-
verse historische topstukken. Toegang: 1 euro (tussen 
6 en 26 jaar). Voor diezelfde euro kan je na het be-

zoek aan de tijdelijke tentoonstel-
ling ook de permanente collectie 
bezoeken! Koksijdenaars komen er 
gratis in, ongeacht hun leeftijd.
Elke bezoeker krijgt bovendien gra-
tis een bijzondere digitale uitgave 
over de protestmuziek van Goliar-
den tot 50 Cent.

zoek aan de tijdelijke tentoonstel-
ling ook de permanente collectie 
bezoeken! Koksijdenaars komen er 
gratis in, ongeacht hun leeftijd.
Elke bezoeker krijgt bovendien gra-
tis een bijzondere digitale uitgave 
over de protestmuziek van
den tot 50 Cent

Info: www.koksijde.be/cultfi ction of www.facebook.
com/cultfi ctionpresents. Word fan via facebook en 
win gratis tickets.

In concert:
Reggae Night
Op vrijdag 4 mei moet je in de PIT zijn voor wat reggae 
vibes. Deze keer zal de zomer wat vroeger starten.
The Mighty Fishers zakken speciaal uit Hongarije naar 
Koksijde af! Ze zijn 8 man sterk en door hun bloed 
stroomt reggae. Voorproefje op www.youtube.com/
mightyfi shers. Enkele reggaedj’s sluiten de avond af. 
Denis Monsieur, oudgediende van de PIT, haalt zijn 
plaatjes nog eens vanonder het stof. Hij zal door zijn 
sidekick en mystery guest van vanavond worden ver-
gezeld. Als het stof gaan liggen is, worden de aanwe-
zigen door reggae tunes omver geblazen. Start om 21 
u., toegang 3 euro voor lden, 5 euro voor niet-leden.
Info: www.depit.be



Nieuw in de uitleendienst
De uitleendienst van de jeugddienst werd uitgebreid met een aantal nieuwe lichteffecten: een laser, Ro-
toballs, Hellball en de Scanic. De uitleendienst bevat heel wat audiovisueel materiaal: van een beamer tot 
een draadloze microfoon. Ook voor spelmateriaal kan je er terecht: van XL-spelen tot een schminkkoffer.
Voor de nostalgici zijn er ook een paar old school classics: een overheadprojector, diaprojector en zelfs 
een DAT-recorder. Catalogus op www.jeugd.koksijde.be.

Info en reservatie: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Pennenzakkenrock op het strand!
Van de zomer is er niet alleen Pennenzakkenrock op het provinciaal recrea-
tiedomein Zilvermeer in Mol, maar ook op het strand in Oostduinkerke. Daar 
vindt Pennenzakkenrock-beach plaats, op donderdag 28 juni! Pennenzakken-
rock of PZR is het grootste eendaags kinderrockfestival in Europa dat zich in 
eerste lijn richt naar kinderen tussen acht en veertien jaar.

PZR ontstond in 1994 in de schoot van de kinderprovincieraad. Sindsdien 
streeft het festival hetzelfde doel na: een eerste festivalervaring voor alle kids 
tussen 8 en 14 jaar in een veilige omgeving creëren. Het festival heeft in de 
afgelopen 17 edities een stevige groei doorgemaakt. In het begin was het 
voornamelijk een muziekfestival met in sommige edities enkele internationale 
topartiesten zoals Step, Tattoo en zelfs Marco Borsato. Later werd de balans 
op PZR, verlegd in de richting van de randanimaties. Hoe je het ook bekijkt: 
Pennenzakkenrock blijft een dag waar alle kids naar uitkijken, en dat is wat 
bereikt wil worden. De organisatie Relax van uitvoerend producent Geert 
Torfs uit Hemiksem “strandt” thans voor de eerste keer ook aan de Vlaamse 
kust, meer bepaald in Oostduinkerke op donderdag 28 juni. Met de voeten 
in het zand en met de zee als uniek decor, hoeven de scholen van West- en 
Oost-Vlaanderen de verre afstand naar Mol niet meer te overbruggen. In 
het nummer van juni leest u alles wat u wil weten over PZR in Oostduinkerke.

Workshop Urban Art
De nieuwe skateplaza in Oost-
duinkerke zal versierd worden 
met kunstwerken van een 
topnaam uit de Belgische 
Urban Art-scene. In het kader 
van het Cult Fiction-project 
voor jongeren wordt hier een 
Urban Art-expo aan gekop-
peld. Polak, Amatic en Steve 
Locatelli toonden al interes-
se om aan dit project mee 
te werken. Om de Koksijdse 
jongeren van 15 tot 30 jaar 

kennis te laten maken met Urban 
Art organiseert de dienst Cultuur met één van deze 
graffi tikunstenaars een workshop op zaterdag 12 
mei van 14 tot 18 u. in JOC de Pit. Het resultaat zal 
tentoongesteld worden van 30 juni tot 5 september 
in Galerie Welnis (toerismekantoor in Oostduinkerke). 
Inschrijven vooraf op cultuur@koksijde.be. Voor het 
materiaal wordt 10 euro per deelnemer gevraagd. 
Het aantal plaatsen is beperkt!
Info: www.koksijde.be/cultfi ction

Stand up comedy
in de PIT
De PIT heeft voor Koksijde een comedy topper ge-
strikt op zaterdag 12 mei: Thomas Smith. Hij is vooral 
bekend van zijn bijdrage aan Zonde van de zendtijd, 
het satirische Canvasprogramma van Bert Gabriëls en 
Henk Rijckaert. Volgens kenners een must! Een voor-
proefje op www.thomassmith.be. Een nieuw podium-
beest die avond is Koksijdenaar Claude Willaert. Hij 
brengt een kort maar krachtig staaltje van zijn kun-
nen! Het is ook zijn maidenoptreden. Start om 21 u., 
toegang 3 euro voor lden, 5 euro voor niet-leden.
Info: www.depit.be.

De PIT zingt karaoke
Na het succes van de vorige edities, kon deze klassie-
ker niet ontbreken in het voorjaarprogramma van de 
PIT, de enige echte “Hé, zing je mee”-activiteit van de 
Westhoek;, op vrijdag 18 mei. Ben je fan van Christop-
he of Laura Lynn? Ben je het beu om enkel je dou-
chekraan te laten genieten van je talent? Dan is deze 
avond je kans... Gratis toegang! Start om 21 u. De PIT 
voorziet een leuke verrassing voor wie zich verkleedt in 
zijn/haar idool. Meer info: www.depit.be

De nieuwe skateplaza in Oost-
duinkerke zal versierd worden 
met kunstwerken van een 
topnaam uit de Belgische 
Urban Art-scene. In het kader 
van het Cult Fiction-project 
voor jongeren wordt hier een 
Urban Art-expo aan gekop-
peld. Polak, Amatic en Steve 
Locatelli toonden al interes-
se om aan dit project mee 
te werken. Om de Koksijdse 
jongeren van 15 tot 30 jaar 

kennis te laten maken met Urban 

Pennenzakkenrock op het strand!
vindt Pennenzakkenrock-beach plaats, op donderdag 28 juni! Pennenzakken-

voornamelijk een muziekfestival met in sommige edities enkele internationale 



Lezing en workshop voor kids met Brody
Neuenschwander in Abdijhoeve Ten Bogaerde
Van 17 juni tot 2 september loopt in de Abdijhoeve Ten Bogaerde de exclusieve tentoonstelling Documenta-
tion met tekstwerken van de internationale gerenommeerde kunstenaar Brody Neuenschwander. In de rand 
van deze expo worden in de abdijhoeve ook twee mooie activiteiten in verband met tekst en kalligrafi e geor-
ganiseerd.

Let’s do it in de vuilbak! Jongerencampagne tegen zwerfvuil
Zwerfvuil is niet cool! Blikjes, plastic fl esjes en ander afval hoort niet rond te zwerven, het hoort enkel in de 
vuilbak. Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen een fi lmpje maken waarin ze op een creatieve manier 
zwerfvuil in de vuilbak gooien. Wie het fi lmpje op www.letsdoitindevuilbak.be post, ontvangt meteen een 
hip ‘I did it’-marcelleke. De campagne loopt tot en met 30 september 2012, in samenwerking met de pro-
vincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse afvalintercommunales.

Maandelijks beloont de jury uit de top-3 de creatiefste en meest gewaardeerde inzending. De winnaar 
maakt kans op een coole prijs. In de prijzenpot zitten onder meer een iPad, longboard, beach cruiser, com-
plete make-over, gopro camera, Home Cinema Projector en zelfs een lay-z-spa!

Individueel of met jeugdbeweging
De jongeren kunnen kiezen om individueel of met hun jeugdbeweging deel te nemen. Voor de jeugdbe-
wegingen zijn er exclusieve prijzen te winnen in mei: gratis tickets voor festivals als Novarock, Labadoux en 
Festival aan Zee of een rondleiding achter de schermen van het Trax Festival te Roeselare! Daarnaast 
schuimt een promoteam van ‘Let’s do it in de vuilbak!’ van de zomer enkele 
festivals in West-Vlaanderen af. Jongeren kunnen in de festivaltent een ‘vuil’ spel 
spelen en een cool gadget winnen. Op www.letsdoitindevuilbak.be kan je zien op 
welke festivals het promoteam aanwezig is. Info: www.letsdoitindevuilbak.be.

DONDERDAG 21 JUNI OM 19 u. 
- VOORDRACHT TEKST SCHRIJFT 
KUNST

Hedendaagse kunst leeft in de 
schaduw van woorden. Kunste-
naars spreken, critici schrijven en 
het publiek zoekt naar be-teken-is. 
Deze handelingen sporen aan om 
kunst -het visuele medium- onder 
woorden te brengen. Al sinds het 
dadaïsme importeerden kunste-
naars woorden in hun kunstwerken: 
schilderijen met tekst in verweven, 
collages met fl arden van kranten-
artikels, neoninstallaties, monumen-
tale woorden op gebouwen of 
videoschermen. Wat betekenen al 
die woorden daar? Hoe hebben 
kunstenaars taal gebruikt om hun 
kunst kracht bij te zetten? Brody 
Neuenschwander onderzoekt in 
deze voordracht de rol van woor-
den en tekst in de hedendaagse 
kunst. Hij kijkt hierbij ook naar wat er 
momenteel gebeurt in andere cul-
turen. De beeldende kunst van bij-
voorbeeld de Chinese of Arabische 
cultuur werd eeuwenlang gedomi-
neerd door kalligrafi e, nl. de kunst 
van het geschreven woord. Wat 
gebeurt er met kalligrafi e in de 21e 

eeuw? De lezing wordt verhelderd 
met adembenemende illustraties 
van over de hele wereld!

WOENSDAG 18 JULI VAN 14 tot 
16 u. -WORKSHOP LETTERGEK, 
EEN FRISSE KIJK OP KALLIGRAFIE 
VOOR KINDEREN

Workshop voor kinderen van 9 tot 
12 jaar. Met handgemaakte, onge-
wone en verrassende pennen, en 
schrijfmateriaal wordt naar harten-

Inschrijven voor beide activiteiten 
is verplicht  tegen uiterlijk donder-
dag 31 mei bij de dienst Cultuur, 
valerie.vandamme@koksijde.be 
of T 058 53 21 03. Beperkt aantal 
plaatsen! Snel inschrijven!

lust geëxperimenteerd o.l.v. van 
Brody Neuenschwander.



Michelangelo achterna in de Sint-Pieterskerk…

Nieuwe muurschilderingen maken
een paleis van beschermde kerk
Het is natuurlijk niet de Sixtijnse kapel van Michelangelo…, maar toch mogen gemeente en Koksijde-Dorp 
straks weer apetrots zijn op hun Sint-Pieterskerk. De reconstructie van de muurschilderingen verloopt naar wens 
en zal tegen het najaar klaar zijn. Een nieuwe parel aan de kroon van dit beschermde monument!

De Sint-Pieterskerk is een van de oudste neogotische ker-
ken van het land. Vroeger toonde het interieur muurschil-
deringen, gerealiseerd in twee fasen waarvan de tweede 
op het einde van de 19de eeuw. Bij het opmaken van het 
restauratiedossier werd gekozen om deze tweede fase zo 
getrouw mogelijk te reconstrueren. De studie en voorbe-
reidingen namen een paar jaar in beslag. In maart 2011 
begon dan de eigenlijke reconstructie. Eerst werden de 
beelden, de kruisweg en de retabels overgebracht naar 
het atelier van de restaurateur. De preekstoel, de biecht-
stoelen, de koorbanken en kleinere meubels kregen een 
plaats in twee grote kasten midden in het kerkschip en het 
koor. Er werd een beschermende vloer aangebracht. Na 
het verwijderen van het pleisterwerk dat in slechte staat 
was en het injecteren van de muren tegen opstijgend 
vocht, startte het herstel van de pleisterlaag, met recon-
structie van heel wat ornamenten in stucwerk op basis van 
afgietsels van bestaande ornamenten. In de huidige fase 
zijn de restaurateurs bezig met het eigenlijke schilderwerk. 
Het schip en de dwarsbeuk krijgen een beige kleur, met 
baksteenmotief. Het koor van de kerk wordt kleurrijker. 
Het gewelf kreeg een hemelsblauwe kleur. Opvallend zijn 
de kleurrijke sjabloontekeningen die overal aangebracht 
worden. Zo krijgt de kerk geleidelijk aan zijn neogotisch 
interieur terug. Tegen het najaar moet het restauratiewerk 
afgerond zijn en kunnen de meubels weer op hun plaats. 
In overleg met de aannemer en de veiligheidscoördina-
tor plant het gemeentebestuur, eigenaar van de kerk en 
bouwheer van dit project, een werfbezoek voor geïnteres-
seerden. Tij-dingen houdt u op de hoogte.

Een indrukwekkende 
stellingenconstructie 
was/is nodig om alle 
oppervlakten van de 
kerk volledig toeganke-
lijk te maken!



Na onderzoek bleken de ribben vroeger uitgevoerd 
in streepmotieven en dégradéschilderingen. Deze 
decoratie wordt nu dus gereconstrueerd.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 
kleurrijk gedecoreerde ribben.

Ook de pinakels en rozassen krijgen hun originele 
decoratie terug, rode en bruine lijsten met ver-
gulde accenten.

Op de wanden van benedenkerk en transepten 
worden de horizontale voeglijnen geschilderd van het 
imitatie natuursteenmotief. Later volgen de verticale 
voegen en bloemen.



Openbare werken: stand van zaken
Diverse kleine werken

1. Dossier Delwartlaan en 
Bremraapweg

Bij het verschijnen van dit nummer 
bevinden de werken zich in de 
laatste fase.
Men is verplicht aan te sluiten op 
de riolering
Woningen die nog niet aangeslo-
ten zijn op de wachtbuizen van 
de vuilwaterriool, dienen thans wel 
aangesloten te worden. De wacht-
aansluiting op het vuilwaterriool be-
vindt zich onder het zwart dekseltje 
in de berm/voetpad/grasdallen.

2. Diverse nieuwe deklagen in 
Koksijde (dossier 2011):

a) Duinenkranslaan, b) Ranonkel-
laan, c) Jan Pootlaan, d) Geiten-
weg, e) Leeuwerikenweg
In dit dossier zijn de Duinenkrans-
laan en de Ranonkellaan al ge-
renoveerd. Vervolgens komen in 
volgorde de Geitenweg, de Leeu-
werikenweg en de Jan Pootlaan 
aan de beurt.

bufferen en vertraagd af te voeren 
in de grond. Opritjes worden dan 
stelselmatig mee vernieuwd. In een 
later stadium worden al die stra-
ten van een nieuwe asfaltdeklaag 
voorzien.

Eerst worden de regenwateraf-
voerstelsels (RWA), bestaande uit 
slik- en bezinkputten, aangelegd. 
De bezinkputten zijn infiltratieputten 
zonder verharde bodem om tijdens 
(hevige) regenvlagen het water te 

Ter Duinenlaan
Als laatste fase van het project 
worden in deze periode de 
grasmatten ingezaaid.

Weg- en rioleringswerken 
Rousseaulaan en omgeving
De omgeving van de Rousseaulaan ondergaat een volledige face-
lift. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. In het midden van de straat 
komt een dubbele parkeerstrook. De voetpaden en parkeerstroken 
worden in kleinschalig waterdoorlatende materialen aangelegd. Het 
kruispunt met de G. Lejeunestraat wordt een rotonde.
Van dit project zijn volgende straten al uitgevoerd: Rolandstraat, 
Gaillystraat, Bettystraat.
Op het vijfarmenkruispunt ter hoogte van het Elisabethplein werd 
voor de verkeersveiligheid ook een rotonde aangelegd.
Momenteel is men in het gedeelte Rousseaulaan bezig met de aan-
leg van de bovenbouw. De rioleringen (huisvuil en regenwater zijn 
immers al uitgevoerd, alsook het vernieuwen van de nutsleidingen).
Voor de bovenbouw zal men eerst ter plaatse de betonnen kant-
strook gieten om vervolgens de zones parking, voetpaden en rijweg 
verder af te werken.
Voor de Vredestraat en het gedeelte Gaston Lejeunestraat is het 
nog even wachten tot na de zomer.

Rotonde Wulpenbrug
Na de paasvakantie (16 april) 
was de temperatuur voldoende 
hoog om de eindasfalteringen uit 
te voeren. Ook de aanleg van de 
beplanting en het plaatsen van de 
openbare verlichting is gebeurd.
Deze nieuwe rotonde is thans volle-
dig voltooid, een mooie ruimtelijke 
inplanting als poort tot Oostduin-
kerke, en een veilige situatie voor 
voertuigen en de fietsers.



Bosquetiastraat in Koksijde
Het betreft de herinrichting van de Bosquetiastraat en een stukje Vlaanderenstraat. Er zijn een aantal tech-
nische werkzaamheden zoals het vernieuwen van de nutsleidingen, alsook de aanleg van een regenwa-
terriool voor opvang van het regenwater op de openbare ruimte. Het huidig gemengd stelsel was onvol-
doende gedimensioneerd geworden door de dichtere bebouwing. De flatgebouwen en aaneengesloten 
woningen krijgen hierop een aansluiting zodat de overloop van het regenwater niet langer in het vuilstelsel 
terechtkomt, maar in het RWA-stelsel.
De planning ziet er als volgt uit: 16 april: opbraak van de verharding in de Vlaanderenstraat (vak Kursaal-
laan-Bosquetiastraat) en van de opritten in de Bosquetiastraat aan de onpare zijde om de nutsmaatschap-
pijen toe te laten hun leidingen te vernieuwen. Tijdens de zomer zullen die opritten tijdelijk worden hersteld 
met beton. In het stukje Vlaanderenstraat worden dan de rioleringswerken al begonnen, wat tegen de zo-
mer klaar zou moeten zijn. Na de zomer starten de opbraakwerken van de Bosquetiastraat voor aanvang 
van rioleringswerken, enz. Voor heel het project geldt uiteraard ook de vernieuwing van de bovenbouw 
met afwisselend een voetpad en een parkeerstrook. De verkeerscirculatie wordt gewijzigd naar eenrich-
tingverkeer, telkens naar de Lalouxlaan. Als het weer het toelaat zal het project eind 2012 voorbij zijn.

Meer en actuele info: 
T 058 53 34 35 of 

www.koksijde.be/
wegenwerken

Parkeerstroken Strandlaan

Om de mobiliteit te verbeteren werden/worden de trottoirbanden opge-
broken en worden de parkeerstroken op hetzelfde niveau als het voet-
pad heraangelegd. Hierdoor wordt de weg breder, en gaat het kruisen 
van voertuigen gemakkelijker.
Voor de paasvakantie werd al het deel tussen de Christiaenlaan en de 
Dillenslaan vernieuwd. Na de paasvakantie kwam dan het gedeelte 
Christiaenlaan aan de beurt en vanaf begin mei wordt het gedeelte tus-
sen de Dillenslaan en de Koninginnelaan aangepakt.

Schoolomgeving 
Veurnelaan
Dit project (100 m) omvat 
verkeerstechnische ingrepen 
om de veiligheid bij de school 
te verhogen, zoals o.m. aanleg 
van een verhoogd voetpad om 
gemakkelijk uit de bus te kun-
nen stappen en te wandelen 
tot op het schoolterrein. Er wordt 
van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de huisvuilriolering 
te vernieuwen en bijkomend 
de regenwaterriool aan te leg-
gen. Dit werk zal een tweetal 
maanden in beslag nemen. In 
een volgend nummer wordt de 
precieze planning meegedeeld.

Zeelaan in Koksijde-Bad
In het najaar wordt het gedeelte Zeelaan als fase 2 tussen de Konink-
lijke Baan en de Westendestraat heraangelegd. Dit dossier werd op 
de gemeenteraad van 19 maart unaniem goedgekeurd.
Een belangrijk deel van het project zal bestaan uit de heraanleg van 
alle nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, diverse sturingskabels). Elk 
pand krijgt ook een regenwateraansluiting. De rijweg wordt aange-
legd in lichtgrijze asfalt. Kortparkeren gebeurt aan één zijde van de 
Zeelaan. Er komen brede voetpaden in blauwe hardsteen, zoals in 
het al vernieuwde deel voor het gemeentehuis. Aan het kruispunt 
met de Westendestraat worden vier bomen geplant. In de Zeelaan 
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, in de richting naar de Koninklij-
ke Baan. Raming 459.230 euro. Momenteel is het dossier in aanbeste-
ding. Van zodra de aannemer gekend is, zal op de coördinatieverga-
dering de precieze planning bepaald worden. Deze werken dienen 
uiterlijk begin volgend voorjaar volledig voltooid te zijn.

Persleiding 
Sint-Idesbald
Na de zomer plant Aquafin groot-
schalige werken waarbij een nieu-
we persleiding wordt aangelegd 
van het pompstation op de hoek 
Myriamweg/Zeepannelaan alover 
de Strandlaan, Kerkepanneweg en 
vervolgens in de Christiaenlaan tot 
aan de Koninklijke Baan. De coör-
dinatievergadering zal halverwege 
mei plaatsvinden. De planning 
volgt in een volgend nummer.



Koksijde Golf ter Hille
ziet er veelbelovend uit!

U zou het misschien niet onmiddel-
lijk vermoeden, maar Koksijde Golf 
ter Hille heeft een internationaal 
kantje! Bij de aanleg van het golf-
terrein werken verschillende nati-
onaliteiten samen. Tij-dingen ging 
het terrein op en sprak met Arie 
Klijn uit Nederland (AHA de Man) 
en met Patrick O’Riley uit Ierland 
(Gebroeders Smits B.V.)

Tij-dingen: “Wat is jullie functie 
bij de aanleg van het golfter-
rein?”
Arie: “Ik ben kraanmachinist en 
ben verantwoordelijk voor de aan-
leg van de greens1 en de tees2 en 
hun specifieke afwerking. Zo ben ik 
momenteel bezig met het plaatsen 
van een grindlaag op een van de 
greens. Op deze grindlaag, die 

dient als drainagelaag, zal vervol-
gens zand worden geplaatst.”
Patrick: “Ik zorg voor het irrigatiesys-
teem op het terrein. Overal op het 
veld komen er speciale sprinklersys-
temen die het gras bij droog weer 
moeten besproeien. De watervoor-
ziening voor deze systemen komt 
via leidingen uit de verschillende 
waterpartijen die rondom het golf-

terrein liggen. 
Via een simpele 
knop kunnen 
deze sproeiers 
aangezet wor-
den. De techno-
logie is zelfs zo 
vooruitstrevend, 
dat je ze met de 
gsm kan behe-
ren.”

De Nederlander Arie Klijn is al 24 jaar kraanmachinist 
voor de aanleg van golfterreinen.

De Ier Patrick O’Riley zorgt voor het irrigatiesysteem op 
het terrein. Dat zal je zelfs met de GSM kunnen bedienen!

De verantwoordelijke uitvoerders en personeelsleden bij burgemeester Marc Vanden Bussche met een mooi zicht van het golfterrein in de 
achtergond! V.l.n.r. gemeentelijk projectcoördinator Jan Deramoudt, Davy Poelaert (Aclagro), Marc Van Weverberg (Aclagro), werfleider 
Frederik Goossens, Eddy Lodewyckx (Anteagroup), André Testers (AHA Deman), de burgemeester, Peter Baars (AHA Deman), coördinator 
Marc Vandevijvere, gemeentelijk ingenieur Siska Stockelynck en gemeemtelijk werftoerischter Bart Hubrecht.
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Coördinator Marc Vandevijvere:

“Koksijde Golf ter Hille staat over
vijf jaar bij de top 10 in België!”
De Koksijde Golf ter Hille krijgt stilaan vorm. Dat hebben we onder meer 
te danken aan Marc Vandevijvere, coördinator van de firma AHA de 
Man uit Nederland. De firma is gespecialiseerd in de aanleg van golfter-
reinen. Marc is bovendien ook site manager van het nieuwe golfterrein.

Coördinator Marc Vandevijvere van AHA 
Deman. Hij is zelf een fervent golfspeler! 
Koksijde Golf ter Hille wordt met zijn 82 ha 
een van de grootste Belgische golfterreinen.

T-d: “Hoelang werken jullie al 
aan dit project?”
Patrick: “Nu ben ik hier ongeveer 
2 maanden aan het werk. Waar-
schijnlijk blijf ik nog tot eind dit jaar 
op de golf werken. Gelukkig kan ik 
elke 4 à 5 weken eventjes naar mijn 
familie in Ierland.”

Arie: “Ik ben hier aan het werk sinds 
begin juli vorig jaar. Al 24 jaar lang 
ben ik bezig met de aanleg van 
golfterreinen. Het is dus vaak hol-
len van de ene golfbaan naar de 
andere.”

T-d: “Bevalt Koksijde jullie wat?”
Patrick: “Zeker en vast! Er heerst hier 
een aangename sfeer.”Arie: “He-
laas hebben we weinig tijd om de 
omgeving te verkennen.” (lacht)

T-d: “Spelen jullie zelf golf?”
Arie: “Nee, mijn drukke werksche-
ma laat het helaas niet toe om te 
golfen. Misschien dat ik het in de 
toekomst eens uitprobeer.”
Patrick: “Ik speel wel af en toe een 
partijtje golf. Dat is een heel popu-
laire sport in Ierland. Onze golfba-
nen behoren zelfs tot de beste van 
de wereld. Maar deze van Koksijde 
ziet er alvast veelbelovend uit!”

Wegens de grote oppervlakte van het golfterrein worden vijvers, dalen, glooiingen enz. 
aangelegd op basis van gps-gegevens.

Tij-dingen: ‘Welke werken voert 
AHA de Man uit op het golfter-
rein?’
Marc Vandevijvere: “Wij zorgen 
voor het fijnere grondwerk, ook wel 
shaping genoemd. Dat houdt in 
dat wij de fairways3 een andere 
vorm geven naargelang de wen-
sen van de architect. Daarnaast 
zijn we ook verantwoordelijk voor 
het inzaaien van het gras. Acht 
mensen zijn hier voltijds aan het 
werk en binnenkort komen nog 2 
personen ons team versterken.”

T-d: “U hebt verschillende golfpro-
jecten op het palmares staan..?”
Marc: “Ons bedrijf werkt voor 90 
procent in de golfsector. Wij leg-
gen golfterreinen aan in landen 
als België, Nederland, Duitsland en 
Frankrijk. Zo hebben we meege-
werkt aan het golfterrein The Dutch 
in Spijk (Nederland) en aan de 
Millennium Golf in Beringen waar ik 
trouwens zelf enkele jaren course 
manager ben geweest. Momen-
teel zijn we nog actief op een werf 
in Beveren (Antwerpen) en is er 
recent een werf gestart in Winkel 
(Nederland).”

T-d: “De golf omvat een uitge-
strekt gebied. Hoe pakken jullie 
de werken aan?”
Marc: “Met zijn 82 ha behoort 
Koksijde Golf ter Hille zeker en vast 
tot één van de grotere golfter-
reinen in ons land. Juist door deze 
grote oppervlakte hebben wij 
ervoor gekozen om te werken met 
een speciaal gps-systeem. 

D
O

SSIE R G
O

LF



Werfleider Frederik Goossens van Aclagro: 
“Maar liefst 1,1 miljoen kubieke meter werd 
tijdens de grondwerken verplaatst.”

Werfleider Frederik Goossens:

“Grondverzet van 1,1 miljoen m3!”
Voor er van fijnere afwerking kon gesproken worden, was er uiteraard eerst sprake van het zware werk; het 
grote grondverzet! Frederik Goossens van de firma Aclagro nv uit Wondelgem is werfleider op de golf.

Tij-dingen: “U houdt zich bezig 
met het groot grondverzet. Over 
hoeveel grond mogen we spre-
ken?”
Frederik Goossens: “Spreek gerust 
van zéér veel grond! Maar liefst 
1,1 miljoen kubieke meter werd 
tijdens de grondwerken verplaatst. 
Hiervoor werden 8 mensen van 
de firma Aclagro ingezet. Tel daar 
nog eens de onderaannemers bij 
en je zit al snel al een ploeg van 35 
man.”

T-d: “Naast het grove werk, wat 
houdt jullie job nog in?”
Frederik: “We houden ons bezig 
met de onderbouw van de ter-
reinen, maar ook met de aanleg 
van vijvers, wegen, riolering en alle 
gebouwen, behalve het clubhuis.”

T-d: “Werken jullie vaker aan golf-
terreinen?”
Frederik: “Nee, Koksijde Golf ter 
Hille is onze allereerste golf. Nor-
maal is onze specialiteit grondver-
zet, sanering, infrastructuur,… in de 
ruime zin van het woord. Maar we-
gens het grote grondverzet op dit 

golfterrein was het dus aangewe-
zen om met een gespecialiseerde 
firma te werken.”

T-d: “De aanleg van een golf telt 
zeer veel spelers, hoe verloopt de 
samenwerking?”
Frederik: “Inderdaad, de aanleg 
van een golfterrein is een com-
plexe organisatie met zeer veel 
verschillende beroepen, allemaal 
samen op één terrein. Het is dan 
ook de bedoeling om al deze 
beroepen in harmonie te laten sa-
menwerken om tot één geheel te 
komen. Daarnaast is alles ook sterk 
afhankelijk van het weer. Dat is de 
enige factor die we niet in de hand 
hebben.”

T-D: “Tot slot nog een vraag die 
op ieders lippen brand: wanneer 
kan er gegolfd worden?”
Frederik: “Begin september zal de 
driving range op de Koksijde Golf 
ter Hille openen. Zo zal iedereen 
al kunnen proeven van dit nieuwe 
project. Enkele maanden later, in 
het voorjaar van 2013, zal de short 
course geopend worden.”

De technische plannen van de 
firma Antea worden omgezet in 
machinetekeningen die onze ar-
beiders op het veld op hun gps te 
zien krijgen. 
Greens, fairways en tees worden 
volledig volgens deze gps-gege-
vens gebouwd. 
Dat zorgt voor een vlotte werking 
op zo’n grote oppervlakte.”

T-D: “U bent elke dag op het golf-
terreinen te vinden, maar bent u 
ook een golfliefhebber?”
Marc: “Ik ben een zeer fervent golf-
speler. Momenteel heb ik handicap 
4 19. Mijn absolute ambitie is dan 
ook om hier, op het golfterrein van 
de gemeente Koksijde, het aller-
eerste balletje te slaan!” (lacht)

T-D: “Wat vindt u, als ervaren golf-
speler van het golfparcours?”
Marc: “Het is een uitdagend par-
cours met ontzettend veel water-
partijen. Toch overheersen ze het 
spel niet. Binnen de vijf jaar staat 
deze golf zeker en vast in de top 10 
van België!”
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Tees!? 
Greens!?
1. Green: Greens maken deel uit 
van een golfbaan. Het zijn zeer kort 
gemaaide grasoppervlakten en 
ze bestaan meestal uit struisgras. 
Er bestaan drie soorten greens: 
putting greens, chipping greens en 
gewone greens.
2. Tee: Bij golf is de tee (ook wel 
tee-box genoemd) de plaats van-
waar de eerste slag voor de hole 
wordt gespeeld.
3. Fairway: De fairway is het on-
derdeel van een golfbaan tussen 
de tee (afslagplaats) en de green 
waar het gras wel is gemaaid, 
redelijk kort maar niet zo kort als op 
en rondom de green.
4. Handicap: De handicap toont 
aan hoeveel slagen de speler ge-
middeld nodig heeft om 18 holes 
te spelen. De hoogste handicap 
is 36. Een speler met handicap nul 
noemt men een scratch speler. 
Hoe lager de handicap, hoe beter 
de speler.
5. Driving Range: de driving range 
of golfacademie is de plaats waar 
mensen kunnen leren golfen of 
waar geoefende golfers hun swing 
kunnen perfectioneren.
Info: Er wordt gewerkt aan een 
splinternieuwe website voor de 
golf. Hou dus zeker de website 
van Koksijde in de gaten. Op deze 
nieuwe website vindt u binnenkort 
allerlei info over de vooruitgang 
van de werken, lidmaatschap enz.

Alles draait op volle 
toeren…
Sedert de start van de werken aan Koksijde Golf ter Hille in juni 2011 is al 
heel wat veranderd. Wanneer men er voorbij rijdt kan men het ballet van 
kranen en bulldozers, die nieuwe “duinen” aanleggen en diepe putten 
graven, aanschouwen. En stilaan wordt ook alles weer groen…

Het is meteen duidelijk dat Koksijde Golf ter Hille met zijn 84 ha een gigan-
tisch groot en mooi project wordt. Midden in dit geheel, vindt men al een 
groene oase van rust. Dit is de driving range, een oefengedeelte waar 
men op één van de 25 afslagplaatsen kan leren golfen of balletjes kan 
slaan. Voor dit deel, dat bijna af is, worden nu de exploitatiematerialen 
aangekocht want op zaterdag 8 september wordt dit deel feestelijk in 
gebruik genomen.

In het voorjaar van 2013 zullen ook de negen holes van de short course 
voor de golfspelers open gaan. Dit stukje van de golf is vandaag voor 
het publiek wellicht al het meest zichtbaar, omdat het aansluit op de 
Toekomstlaan en grenst aan het gemeentelijk sportpark Hazebeek. Een 
aantal holes werd al ingezaaid. Nu moet het gras tijd krijgen om voldoen-
de te groeien.

Spectaculair is ook de aanleg van verschillende vijvers. Deze beslaan 
een totale oppervlakte van ongeveer 10 ha. Deze waterpartijen zullen 
bovendien ook het water bergen dat gebruikt zal worden om de baan 
de besproeien.

Intussen zijn de aannemers ook al gestart met de aanleg van de 18 
holes, of de zogenaamde championship course, die heel wat groter is.
Eerst wordt het terrein grof vorm gegeven met heuvels en vijvers, daarna 
volgt de shaping in overleg met de golfarchitect en tot slot het inzaaien. 
De aannemers maken hierbij gebruik van machines die met de nieuwste 
technieken uitgerust zijn.

Voor het clubhuis is de aanbesteding lopende. De aanleg van de omlig-
gende wegenis en de parking volgt dan in een laatste fase.

De gemeente wil van Koksijde Golf ter Hille een kwalitatief topproduct 
maken voor zowel eigen inwoners, 2de verblijvers als bezoekers. Naast 
golfen wordt aan de rand ook ruimte voorzien voor recreatief medege-
bruik: men zal in dit unieke decor immers ook kunnen wandelen, fietsen, 
vissen, zelfs picknicken… Bovendien zijn er ook plannen voor de aanleg 
van een aansluitende jachthaven aan de golf. Er staat dus nog heel wat 
werk voor de boeg!

De driving range is het oefengedeelte waar men op één van de 
25 afslagplaatsen kan leren golfen of balletjes kan leren slaan.
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Internationale Dag Biodiversiteit
Volgend op het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit in 2010, is er op 19 en 20 mei de Internationale Dag 
van de Biodiversiteit. Het moment om het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid in de kijker te plaatsen.

Afval verbranden is verboden…
Ga voor het gezonde alternatief!
De wet is duidelijk wat betreft afval verbranden in de tuin: papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere 
rommel verbranden, is verboden. Op minder dan 100 meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, hei-
den en de meeste akkers mag je ook geen tuinafval in openlucht verbranden.

Afval verbranden in de tuin is bovendien ongezond 
en slecht voor de luchtkwaliteit. Er bestaan wel ge-
zonde, milieuvriendelijke alternatieven.
Sorteer en composteer - Sorteer goed en bied je 
afval selectief aan, zodat het een nieuw leven krijgt. 
Restafval wordt verwerkt in speciale afvalverbran-
dingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering 
en energierecuperatie. GFT-afval komt terecht in 
de vergistingsinstallatie van de IVVO waarbij zowel 
bruikbare compost als hernieuwbare energie gepro-
duceerd wordt.
Preventie is nog beter - Voorkom afval: plak een 
antireclamesticker op je brievenbus. Kies voor vaste 
planten en struiken die langzaam groeien en niet elk 
jaar massa’s snoeisel opleveren. Veel tuinafval kun je 
perfect zelf composteren. Snoeihout kun je hakselen. 
De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd 
je ook onkruid. Met dikkere takken leg je snel een 
mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bo-
vendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en 
dus voor meer biodiversiteit. Meer tips op de jaarlijkse 
compostnamiddag. Info en tips: www.stookslim.be.

Eind 2010 ondertekende Koksijde als eerste kustge-
meente het biodiversiteitcharter met Natuurpunt. 
Beide partijen engageerden zich om elkaars acties te 
ondersteunen en kenbaar te maken. Er is al een en 
ander bereikt, een overzichtje.
De samenwerkende partners plaatsten een rust- en 
stilteplaats langs de Guldenzandstraat. Je vindt er 
picknickbanken en een infobord met de meest voor-
komende vogels.
Natuurpunt kreeg het beheer over een natuurgebied-
je bij de Duinenabdij. De aanplant van oude fruit-
boomrassen zorgt er voor een ideale biotoop voor de 
doelsoort eikelmuis. Ontdek het terrein tijdens de Dag 
van het Park op zondag 27 mei (zie blz. 27).
Het ecologisch bermbeheer wordt voortgezet en op 
het strand wordt het machinaal reinigen beperkt tot 
de toeristische zones.
De Guldenzandstraat wordt periodiek afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer tijdens de jaarlijkse pad-
dentrek en het Duinenhuis werd verder ontwikkeld als 
educatief centrum voor natuur, milieu en duurzame 
ontwikkeling aan zee. Natuurpunt is er inmiddels kind 
aan huis.

Succesvolle huiszwaluwnesten worden beloond via 
een subsidiereglement. Het bedrag loopt van 10 tot 
50 euro, naargelang het aantal nesten. Heb je huis-
zwaluwnesten? Bel de milieudienst en een medewer-
ker van de natuurwerkgroep De Kerkuil komt langs.
Google ‘ik engageer me’ en kijk wat je zelf kan doen 
voor het behoud van de biodiversiteit op land en in 
zee.
Info: milieu@koksijde.be, T 058 53 34 39



Educatief Centrum Duinenhuis
Infoavonden duurzaam wonen
Dakisolatie op 31 mei (19.30 u.) - Een praktische 
avond over isoleren met veel aandacht voor diverse 
isolatiematerialen, concrete toepassingen, premiemo-
gelijkheden,... 
Chinese energiefacturen op 21 juni (19.30 u.) - 
Energiefacturen zijn soms onduidelijk: dag- en nacht-
tarieven, allerlei bijdragen, vaste kosten enz. Is groene 
stroom werkelijk duurder? En hoe zit dat nu met dag- 
en nachttarieven? Breng uw laatste afrekening mee.
Gratis, maar inschrijven verplicht via duinenhuis@
koksijde.be of T 058 52 48 17. Lesgever: vzw Zonne-
WinDT.

Ochtendwandeling met ontbijt op dakterras
Vroege vogels genieten op zaterdag 19 mei tijdens deze wandeling met gids René Billiau in de Schipgatduinen 
van een leerrijke ochtendwandeling (start om 6 u.), gevolgd door een stevig ontbijt met zicht op de duinen en 
de zee. Vertrek: Duinenhuis. Inschrijven: 2 euro, storten op rek. nr. IBAN BE87 0910 1277 1794 - BIC GKCCBEBB, 
mededeling “ochtendwandeling + naam” of aan loket dienst Milieu en DO.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17, www.weekvandezee.be.

Inzamelactie frituurvet en -olie
Fondue-, frituurolie en -vet komen na gebruik vaak op de verkeerde 
plaats terecht. Je kan het nochtans gratis kwijt op het gemeentelijk 
containerpark.
Giet de gebruikte olie met een trechter in de (oorspronkelijke) fles. 
Frituurvet laat je afkoelen 
tot minder dan 40°C of 
laat je kort uitsmelten. 
Breng het in een doos of 
een andere geschikte 
verpakking gratis naar 
het containerpark. Ver-
geet je aftel-strip niet te 
vragen, handig om we-
ten wanneer je het vet 
of olie moet verversen.
In mei krijgen de eerste 
duizend bezoekers aan 
het containerpark een 
mooie trechter cadeau.

Info: www.valorfrit.be, 
containerpark 
T 058 51 42 45.

Het Duinenhuis is niet bereikbaar met de wagen. Parkeren kan 
op het Elisabethplein, volg daarna het duinenpad.

Koksijde winkelt nog steeds af-
valarm met de K-zak. Mevrouw 
Odette Cottry werd gespot 
met de K-zak in de Zeelaan op 
woensdag 4 april en wint aan-
koopbonnen van de deelne-
mende handelaars. Doe mee en 
ga ook voor los fruit en groenten, 
navulverpakkingen, geconcen-
treerde producten, herlaadbare 
batterijen en koop nooit meer 
dan je nodig hebt. Door afvalbe-
wust aan te kopen kan je je aan-
koop van vuilniszakken halveren!

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op dinsdag 1 mei. De gewone sluitings-
dagen zijn de zondag en de maandag.

Boodschappentas
winnaar
april



Ecotuinteam zoekt siertuinen
Wens je een meer persoonlijke ondersteuning om je tuin eco-vriendelijk te maken? Schrijf je dan in bij het 
Ecotuinteam. Zo’n team is een groep mensen die een zestal keer samenkomen telkens in de tuin van elke 
deelnemer om onder begeleiding stapsgewijs de principes van de ecologische siertuin te leren kennen én 
deze principes om te zetten in 
de praktijk van hun eigen tuin. 
De dienst Milieu en DO zoekt dus 
minstens 6 gezinnen die samen 
een ecoteam willen vormen.
Inschrijven voor 6 juni via milieu@
koksijde.be. Deelname is gratis, 
mede dankzij steun van provincie 
West-Vlaanderen.
Veel mensen zoeken advies en 
hulp om hun tuin ecologisch te 
maken. Voor hen heeft de Ver-
eniging voor Ecologisch leven en 
Tuinieren (Velt) een vernieuwend 
boek samengesteld, nl. Stappen 
naar een ecologische tuin: aan-
leg en beheer.
Info: milieu@koksijde.be

Milieuraad adviseert
milieujaarprogramma gunstig
Onze gemeente voert een ambitieus milieubeleid. Koksijde ondertekende hiertoe een samenwerkingsover-
eenkomst op onderscheidingsniveau met de Vlaamse overheid. In ruil voor het uitvoeren van een waslijst 
aan acties, kan de gemeente rekenen op financiële steun. De dienst Milieu en DO rapporteert jaarlijks via 
een milieujaarprogramma. Alle uitgevoerde acties van het gemeentebestuur op vlak van milieu en duur-
zaamheid worden hierin opgenomen. Het lijvige document is dan ook doorspekt met cijfermateriaal. Zo 
vind je er o.a. dat het team Openbare Netheid 142 kg restafval/inwoner inzamelde in 2011. Daarmee dook 
Koksijde voor het eerst onder de magische grens van 150 kg. Het vorige record van 2010 met 152 kg, ook 
al een daling met 5% t.o.v. 2009, werd daarmee opnieuw scherper gesteld. Op 20 maart adviseerde de 
gemeentelijke milieuraad het document alvast gunstig. Info: www.koksijde.be

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Sinds 2010 gebruikten al duizenden (ver)bouwers, 
architecten, aannemers de VMM-brochure Wa-
terwegwijzer bouwen en verbouwen om de wa-
terhuishouding in en rond de woning rationeel en 
duurzaam aan te pakken. De Vlaamse Milieumaat-
schappij stelt deze brochure gratis ter beschikking 
via de gemeenten om watervriendelijk bouwen te 
motiveren.
De Waterwegwijzer is ondertussen aan haar twee-
de uitgave toe, werd aangepast aan de nieuwe 
wetgeving en gewijzigde inzichten. De gids bevat 
voortaan ook informatie over de keuring van de 
privé-waterafvoer die sinds vorig jaar verplicht is bij 
elke nieuwbouwwoning, grondige verbouwing of bij 
de (her)aanleg van de riolering. Ook de praktische 
tips voor het ontwerp van het drinkwatercircuit zijn verder uitgebreid.
Info - www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. Ook verkrijgbaar op de dienst Milieu en DO.



Natuureducatieve wandeling in
abdijmuseum t.g.v. Dag van het Park

Ter gelegenheid van de Dag van het Park op zon-
dag 27 mei organiseert de dienst milieu en DO in 
samenwerking met Natuurpunt Westkust om 
10 u. een natuureducatieve wandeling in het park 
van het Abdijmuseum Ten Duinen met het aan-
sluitend natuurgebied. Welke bomen, planten en 
kruiden groeien er? Welke kleine zoogdieren leven 
er? Nieuwsgierig of de Eikelmuis, doelsoort in het 
gebied, er weer woont?
Het terrein, een duinweide bij het park van de 
abdijsite, is sinds enkele jaren in beheer van Na-
tuurpunt Westkust. In 2010 en 2011 werden er oude 
kweekrassen van fruitbomen geplant. Van som-
mige gaat de oorsprong terug tot in de vroege 
middeleeuwen… Een abdij had immers niet alleen 

een spiritueel-religieuze functie maar ontplooide ook tuin- en landbouwactiviteiten. Met de kudde schapen 
en de aangeplante fruitbomen begint daar nu ook het levend erfgoed te “herleven”. Start om 10 u. aan 
de ingang van het Abdijmuseum, Koninklijke Prinslaan 8. Info: 058 53 30 97, milieu@koksijde.be.

Groene verrassingscursus 
Natuur voor 50+’ers
Het Bezoekerscentrum De Doornpanne, Streeksteunpunt 
NME Kust en Educatief Centrum Duinenhuis Koksijde orga-
niseren een groene verrassingscursus Natuur voor 50+’ers. 
Laat je verrassen door nieuwe duurzame ontwikkelingen in 
jouw buurt en ontdek de groene verrassende wereld bij jou 
om de hoek.
Te voet ontdek je o.a. het belang van de kruiden in de Doornpanne en leer je hoe de kust zich verdedigt 
tegen de klimaatverandering. Met de fiets maak je al proevend kennis met lokale, eerlijke of biologische 
voeding en bezoek je enkele verrassende duurzame initiatieven in eigen regio. Het volledige programma 
op www.c-v-n.be, interesseveld “Natuurbeleving”.
De cursus vindt plaats in het Bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 1, Koksijde op dinsdagen 8, 
15, 22, 29 mei en 5 juni, telkens van 13.15 tot 16.15 u.
Geen voorkennis nodig. Kostprijs 40 euro.
Info: Ann D’heedene, CVN West-Vlaanderen, T 050 82 57 26, ann.dheedene@c-v-n.be.

Jaarlijkse 
compostnamiddag …
Hou zaterdag 16 juni vrij in de agenda voor de jaarlijkse 
compostnamiddag met infostandjes, diverse workshops 
en een demo van de compostmeester. Ook kruidenvrouw 
Renata Bruggeman is van de partij. Opnieuw waardevolle 
prijzen. Volledig programma in de volgende Tij-dingen.

Info: T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.



Tijdens het Hemelvaartweekend 
van 17 tot 19 mei organiseert de 
Sand Yacht Club Oostduinkerke 
het Open Belgian Multihull Cup 
voor de volgende klassen: C1, C3 
& Dragoon (jeugd). De organisatie 
verwacht een 40-tal deelnemende 
catamarans. Het wordt een prach-
tig spektakel op zee waar ze zullen 
strijden voor de titel van beste Belgi-
sche catamaranzeiler. Ook op het 
strand bij het lokaal van ‘t Sycod zal 
er veel spektakel zijn.
Info: Sycod, Alfred Devoslaan 50 
in Oostduinkerke, www.sycod.be, 
info@sycod.be

Belgisch Kampioenschap 
Catamaran

Viering 
sportkampioenen
De sportraad viert op vrijdag 29 juni om 20 u. in 
zaal Witte Burg in Oostduinkerke de jaarlijkse sport-
kampioenen van Koksijde met uitreiking van de 
Trofee van Sportverdienste en de huldiging van de 
sportlaureaten 2011-2012.
Alle sportclubs worden vriendelijk gevraagd de 
namen van hun kampioenen 2011-2012 vóór 15 
mei te bezorgen aan de sportdienst (een afzon-
derlijk schrijven wordt nog opgestuurd).
Volgende titels worden toegekend:
1. Sportlaureaat: (individueel , ploeg, mindervali-
den)(sportieve prestatie)
2. Trofee der sportverdienste (jarenlange inzet voor 
één of meer sporttakken)
Een jury zal de voorstellen evalueren en rekening 
houden met volgende criteria: sportieve prestatie, 
jeugd en uitstraling voor de gemeente
De clubs wordden ook gevraagd de namen van 
de trainers te bezorgen die in 2011 een trainersdi-
ploma behaalden. Zij zullen ook gehuldigd worden.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduin-
kerke, T 058 53 20 01 www.sport.koksijde.be

Minivoetbaltornooien
In mei organiseert de sportdienst minivoetbaltor-
nooien voor het lager onderwijs in de sporthal 
Hazebeek van Oostduinkerke. Een ploeg bestaat 
uit 5 spelers en maximaal 3 reserves. Zowel jongens 
als meisjes kunnen deelnemen. Elke school kan 
onbeperkt ploegen inschrijven via de schoolsport-
gangmaker.
De 1ste en de 2de graad betwisten hun tornooi op 
woensdag 9 mei, de 3de graad op woensdag 23 
mei, start telkens om 13.30 u.

Sport overdag
Het programma Sport overdag in de sporthal van Koksijde-Dorp loopt nog tot en met 18 mei. 
Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties) kunnen dames en heren zich sportief uitleven tijdens de lessen 
conditiegymnastiek (10.30 tot 11.30 u.), tennis (13.45 tot 14.45 u.), tafeltennis (13.45 tot 15.45 u.) en 
badminton (14.45 tot 15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of namiddag (sportmateriaal en 
verzekering inbegrepen).

13de petanquetornooi 
voor Koksijdse senioren
Op donderdag 24 mei organiseert de sportdienst in 
de nieuwe petanqueaccommodatie Bolledroom een 
recreatief petanquetornooi voor senioren. 
Start om 14 u. Er wordt met vaste tripletten gespeeld.
Alle deelnemers ontvangen een aandenken, 
deelnemen is gratis.
Inschrijven kan bij de sportdienst tot 22 mei.



De voorbije maand in woord en beeld

Op maandag 16 april werd in de OLV-ter-Dui-
nenkerk van Koksijde de orgelbrochure van 
de provincie West-Vlaanderen voorgesteld. 
In deze brochure staan alle orgelconcerten 
en -bespelingen vermeld die in onze provin-
cie plaatsvinden. Burgemeester Marc Van-
den Bussche, organist Jan Vermeire en gede-
puteerde Gunter Pertry voerden het woord, 
afgewisseld met orgelmuziek gebracht door 
Ignace Michiels en Eric Hallein. De brochure is 
gratis te verkrijgen in de dienst Toerisme en in 
alle kerken. Op de foto verder ook schepen 
Daniel Van Herck, gedeputeerde Guido De-
corte en kerkraadvoorzitter Bernard Lust.

De Orde van de Paardevisser trok eind maart met enkele paardenvissers en vrienden op reis naar 
La Manche. Bij lokale overheden werden onze gemeente en specifiek de paardenvisserij gepromoot. Zo 
o.m. in het stadhuis van Cherbourg waar mevr. Guylaine Goddin, 2de burgemeester van de stad, zich in 
de Salle Napoléon welwillend in de Orde liet introniseren. In Barfleur vond een verbroedering plaats tussen 
de lokale mosselvissers en onze paardenvissers. Daarnaast waren er ook nog bezoeken aan o.a. Honfleur, 
Quineville, een oesterkweker in Lestre, de paardenstoeterij in Saint Lô enz.

In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oost-
duinkerke vond op vrijdag 31 maart de voor-
stelling plaats van het boek Zeeman van de 
Westkust, dat Jan Huyghe schreef over de 45 
jaar lange zeecarriere van Lucien Vanneuvil-
le uit Oostduinkerke. Op de foto o.m. auteur 
Jan Huyghe, Lucien Vanneuville en zijn echt-
genote Germaine Lemaire, hun familieleden, 
1ste schepen Jan Loones, e.a. Het boek, dat 
400 bladzijden telt en 140 foto’s en illustraties, 
kost 25 euro. Te koop in de onthaalkantoren 
van de dienst Toerisme, bij Jan Huyghe 
(T 058 51 24 98-thuis of 058 53 30 82-werk), en 
bij Lucien Vanneuville (T 0472 39 05 33).



De voorbije maand in woord en beeld

Op zaterdag 14 en zondag 15 april kon-
den jonge en oudere kinderen in hartje 
Koksijde genieten van het grote speel-
paradijs Koksijde kids. Al voor de derde 
keer waren de Zeelaan, het Theaterplein 
en het Casinoplein achter het gemeen-
tehuis omgetoverd tot een grandioos 
speeldorp. Voor alle jeugdjaren waren 
er twee dagen lang gratis attracties: 
opblaasbare structuren, klautertuigen, 
jungle runs, drakenslide, circus, klimmu-
ren, benji-run, lasershooting enz.

Op donderdag 12 april vond in c.c. 
CasinoKoksijde de prijsuitreiking plaats 
van de 5de lentezoektocht van de 
feestcommissie Koksijde-Dorp, in sa-
menwerking met de VVV-Koksijde, VVV 
Veurne en cafetaria Hoge Blekkerbad). 
In totaal namen 192 personen aan de 
zoektocht deel. Uitslag: 1. Willy Verlinde 
uit De Panne (45 euro-abonnement 
zwembad); 2. Roeland Pas uit Koksijde 
(40 euro-bon restaurant Clochard); 3. 
Mark Manders uit Duras (40 euro-bon res-
taurant ’t Blekkertje). De prijzen van de 
afwezige deelnemers kunnen afgehaald 
worden in het toerismekantoor Koksijde 
tot eind mei. Op de foto de winnaars 
met de initiatiefnemers.

De dienst Openbare Netheid nam vo-
rige maand een nieuwe huisvuilwagen 
in dienst. De wagen voldoet aan de 
hoogste veiligheidsnormen, is zeer com-
fortabel en milieuvriendelijk. Het ledigen 
van de containers gebeurt nu automa-
tisch. De kostprijs bedraagt 199.554 euro 
(BTW in). Op de foto o.a. burgemeester 
Marc Vanden bussche, ing. Stephan 
Wydooghe met collega’s van de techni-
sche dienst en de zaakvoerders van de 
leveranciers Automobilia uit Zarren en 
MOL VDK uit Hooglede.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Opnieuw slechts één huwelijksjubileum in dit nummer, de h. en mevr. Camiel Phlips-Jeannine Daelman die 
op zaterdag 14 april in het gemeentehuis ontvangen werden ter gelegenheid van hun gouden huwelijksver-
jaardag. Camiel (°Aalst) en Jeannine (°Liedekerke) huwden op 30 april 1962 in Sint-Agatha-Berchem. Camiel 
werkte zijn loopbaan lang bij de bank. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

GEBOORTEN
Charlotte Tackoen
Gent, 27 februari
dochter van Jawad en Annelies 
Monbailliuuit Koksijde
Cyriel Vereecke
Veurne, 16 maart
zoon van Carl en Kathia Vansteelandt 
uit Oostduinkerke
Ella Puystiens
Brugge, 26 maart
dochter van Marc en Sofie 
Maeckelbergh uit Oostduinkerke
Angie Duchateau
Veurne, 28 maart
dochter van Hendrik en van Kimberley 
Arnoys uit Oostduinkerke
Milo Pynebrouck
Veurne, 30 maart
zoon van Robby en van Carine 
Vanacker uit Koksijde
Arthur Van Landschoot
Veurne, 6 april
zoon van Wim en van Nathalie 
Gyselinck uit Koksijde
Arthur Demuyt
Veurne, 10 april
zoon van Jeroen en van Els Van 
Nieuwenhoven uit Wulpen
Baziel Deberdt
Veurne, 12 april
zoon van Thomas en van Emily 
Delhaye uit Koksijde

HUWELIJKEN
Bruno Portier en An Wynant, 
beiden uit Koksijde - 17 maart
Silvester Vermoote en Veronique 
Arcati, beiden uit Koksijde - 14 april
Jacques Van de Sompele en 
Sally-Ann Desmet, beiden uit 
Koksijde - 16 april

OVERLIJDENS
André Demolder - 81 jaar
echtgenoot van Odette Lareu
Jean-Pierre Debusscher - 59 jaar
Maria Poels - 94 jaar
weduwe van François Vanderlinden
Roger Lange - 83 jaar
echtgenoot van Simonne Van den 
Heuvel
Roland Hollevoet - 77 jaar
weduwnaar van Yolande Coppens
Danny Ackerman - 45 jaar
Martine Dewitte - 60 jaar
weduwe van Philip Ostyn
Lucienne Pincket - 81 jaar
Alice Hosten - 90 jaar
weduwe van Albrecht Knockaert
Maurits Verplancke - 82 jaar
echtgenoot van Noëla De Plancke
Robert Boedt - 74 jaar
echtgenoot van Yvonne Pittery
Antonetta Hartman - 83 jaar
weduwe van Hermanus Snel

Maurice Demoustier - 82 jaar
echtgenoot van Mariette Ducoront
Willy Debandt - 84 jaar
echtgenoot van Irma Toortelboom
Maria Sempels - 90 jaar
weduwe van Pieter Van
Paul Jobin - 91 jaar
echtgenoot van Jeanne Debogneet
Godelieve Missiaen - 58 jaar
echtgenote van Dirk Van Speybroeck
Serge De Weirdt - 72 jaar
echtgenoot van Ludwina Jennes
José Claessens - 93 jaar
weduwnaar van Jeanne Tasset
Eduard Vanpraet - 94 jaar
weduwnaar van Angéle Hollevoet
Jeanne Samyn - 90 jaar
weduwe van Omer Cardoen
Lucie Van Engeland - 80 jaar
weduwe van Pierre Brouckxou
Hector Leys - 73 jaar
echtgenoot van Marie-José Verlinden
Henriette Delanghe - 79 jaar
echtgenote van René Sesier
Maria Calcoen - 84 jaar
weduwe van René Lingier
Magdalena Vanden Herrewegen 
- 87 jaar
echtgenote van Luciaan Vanhulle
Antoinette Verhaegen - 74 jaar
Masako Tanaka - 71 jaar
weduwe van Albert Van Gorkum

Mevrouw Alice Chrispeels is 
honderd en een!
In de OCMW-serviceflats Maartenoom vierde be-
woonster Alice Chrispeels op zaterdag 7 april haar 
101ste verjaardag! Alice werd op 7 april 1911 in Ukkel 
geboren. Op 6 mei 1933 trad Alice in het huwelijks-
bootje met François Desmet uit Vorst. Samen stichtten 
ze er een lederbedrijf. In 1981 gingen ze met pensi-
oen. Elf jaar later vestigden ze zich definitief in Koksij-
de. Toen François in februari 1996 stierf vond Alice een 
nieuwe thuis in de OCMW-residentie Maarten Oom. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche en OCMW-voor-
zitter Greta Suber-Delie kwamen haar in gezelschap 
van concierge Nicole Vanbesien feliciteren met haar 
eeuw-plus-één-verjaardag!

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Echtpaar Phlips-Daelman



Dringend gezocht: onthaalouder
en mensen voor weekendopvang
De gemeentelijke dienst Onthaalouders  zoekt dringend een kandidaat-onthaalouder die samen met een 
andere onthaalouder in een vaste locatie in Oostduinkerke kinderen van 0 tot 3 jaar wil opvangen. Daarnaast 
zoekt de dienst ook mensen die als onthaalouder  kinderen in het weekend bij hen thuis willen opvangen.

Enkele voorwaarden: minstens 18 jaar zijn, medisch geschikt zijn, de Nederlandse taal goed spreken en
begrijpen, flexibel werken, bij start zonder diploma (in de sector) bereid zijn met goed gevolg een opleiding 
te volgen zoals bepaald door het nieuwe decreet.
Aanbod van de werkgever: vervangingsinkomen bij afwe-
zigheid kinderen, opbouwen pensioenrechten,
recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie en ziek-
te-uitkering. De job is cumuleerbaar met loopbaanonder-
breking. Belastingsvrije onkostenvergoeding: 18,33 euro per 
dag per kind / installatiepremie: 430,05 euro / gratis startop-
leiding en jaarlijkse vormingen / gratis uitleendienst meubilair 
en speelgoed / ondersteuning en coördinatie van de dienst 
die permanent onder controle staat van Kind en Gezin.

Info of solliciteren: dienst Onthaalouders, Leopold Il-laan 4 
in Oostduinkerke, T 058 5180 74, onthaalouders@koksijde.be 
(Nathalie Leleu), ook via ikwordonthaalouder.be

Opendeur  bij Vrienden der Blinden
Het Blindengeleidehondencentrum, dat in 2012 zijn 15-jarig bestaan viert, houdt op zaterdag 2 juni vanaf
14 u. jaarlijkse opendeur met volgend programma: overhandiging van de 100° geleidehond, officiële 
ingebruikname van de nieuwe parking, demonstraties met de geleidehonden, bezoek aan de vernieuwde 
kennel, optreden van de dixieland band The Morning Stars, gastoptreden van Gunter Van De Troost, door-
lopend tombola, stand ten voordele van Licht in het duister Rwanda, voorstelling van hulpmiddelen voor 
personen met een visuele handicap. Vol-au-vent of stoofvlees met frietjes aan 12,50 euro, inschrijven nodig 
tot uiterlijk 28 mei, keuze vermelden en bedrag storten op rek. nr. BE70 8601 1656 9225.
Info: Vrienden der Blinden, H. Noterdaemestraat 1 in Oostduinkerke, T 058 53 33 00

Garnaalvisserij te paard nog één stap van 
erkenning als Unesco-werelderfgoed!
De aanvraag  van de gemeente tot erkenning van de garnaalvisserij te paard als immaterieel Unesco-we-
relderfgoed heeft weer een belangrijke  stap vooruit gezet. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege 
heeft het dossier immers geselecteerd om het aan de Unesco voor te leggen. In november 2013 neemt de 
Unesco een definitieve beslissing.

België mag elk jaar enkele kandidaturen bij Unesco indienen, waarvan telkens één prioritair is. De voorkeur-
kandidatuur komt afwisselend uit Nederlandstalig en Franstalig België. Voor 2012-2013 is het de beurt aan 
Vlaanderen. De Vlaamse regering opteerde dus voor de Oostduinkerkse garnaalvisserij te paard, omdat dit 
dossier al sedert 2010 op de wachtlijst staat.
De Oostduinkerkse paardenvissers zijn uniek in de wereld. 
Na WO II was het ambacht ei zo na dood, maar dankzij 
de inspanningen van het toenmalig gemeentebestuur kon 
deze typische vistraditie gered worden. Momenteel zijn er 
zelfs 12 actieve garnaalvissers te paard.
“Ons bestuur ondersteunt de garnaalvisserij te paard zoveel 
als mogelijk”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche 
enthousiast. “De erkenning zou een stimulans zijn voor nieu-
we paardevissers zodat de traditie ook in de toekomst blijft 
bestaan! We hopen dan ook dat de Unesco in november 
2013 de erkenning als immaterieel werelderfgoed verleent!”



Pinkstermaandag: 
Zouavenherdenking
Op pinkstermaandag 28 
mei herdenkt Koksijde de 
7.650 Franse Zouaven die 
in de Westhoek hun leven 
lieten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Oudstrij-
ders uit die wereldbrand 
zijn er niet meer. Van-
daag worden zij verte-
genwoordigd door de 
vaderlandslievende ver-
enigingen en oudstrijders 
uit de Tweede Wereldoor-
log van onze Westhoek 
en Noord-Frankrijk. Tijdens 
die plechtigheid brengen 
ze hulde aan hen die hun 
leven gaven voor de vre-
de. De herdenking wordt 
opgeluisterd door de Zou-
aven van Walcourt die in 
hun originele kostuums en 
met hun typische para-
depas een authentiek 
tintje aan deze ceremo-
nie verlenen.

Programma Wulpenkermesse…
ZONDAG 13 MEI
Wielerwedstrijd, Criterium van de Westhoek, inschrij-
ven in Wielrijdersrust-HDH, Dijk

ZATERDAG 19 MEI
Peurwedstrijd in de Wulpenvaart, inschrijven vanaf 
17.30 u. in d’Oede Pastorie, Dorpsplaats, wedstrijd 
van 19.30 tot 22.30 u.

ZATERDAG 26 MEI
Opening van de kermis, om 19 u. verzamelen aan 
d’Oede Pastorie op de Dorpsplaats, optocht naar 
de Dijk, gratis natje en droogje

ZONDAG 27 MEI
- 15 u. billenkarrenkoers, gratis inschrijven in Wielrij-

dersrust-HDH, 200 euro prijzen
- van 15 tot 18 u., wedstrijd “Schijt je rijk”, inschrijven 

vanaf zaterdagavond in Wielrijdersrust-HDH, deel-
name 2 euro per vakje

- 19 u., wedstrijd “De beste Wulpse schutter”, kermis-
schietkraam op de Dorpsplaats, 100 euro prijzen

MAANDAG 28 MEI
- 9.30 u., bedevaart naar Wulpenpitje, verzamelen 

op de Dorpsplaats, nadien receptie aangeboden 
door het gemeentebestuur

- van 15 tot 18 u., wedstrijd “Schijt je rijk”, inschrijven 
vanaf zaterdagavond in Wielrijdersrust-HDH, deel-
name 2 euro per vakje

- 15 u., eierwerpen, inschrijven in Wielrijdersrust-HDH

Programma
Om 10 u. bloemenhulde 
aan het Frans militair 
kerkhof in Koksijde-Dorp 
en om 11 u. bloemen-

hulde en toespraken aan 
het Zouavenmonument in 
Koksijde-Bad. Om 11.30 u. 
optocht met de gemeen-
telijke harmonie van het 

Zouavenplein via de Zee-
dijk naar het gemeente-
huis in de Zeelaan, waar 
het defilé plaatsvindt.



Daguitstap naar Utrecht
De volgende daguitstap van de dienst Toerisme gaat naar 
Utrecht op dinsdag 5 juni. Vertrek om 6.30 u. (OLV-ter-Dui-
nenkerk in Koksijde), 6.40 u. (brandweer in Koksijde-Dorp) 
en 6.50 u. (Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke). Aankomst in 
Utrecht om 11 u. Bezoek aan het Museum van de Speelklok 
dat in 1956 opgericht werd: vrolijke zelfspelende muziekin-
strumenten, carillonklokken, pianola’s, de zingende nach-
tegaal, speeldozen… Over de middag vrije lunch. Om 
15.30 u. bezoek aan de botanische tuin van de universiteit. 
Daarna nog een korte stadswandeling en tijd voor een ter-
rasje. Om 19 u. vertrek naar huis en aankomst om 23 u.
Prijs: 48 euro per persoon (bus, ontbijtje, gids, rondleidingen, toegang museum en botanische tuin, drink-
geld). Programma onder voorbehoud. Inschrijven vanaf donderdag 3 mei.
Info: dienst Toerisme, Erika Leuridan, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be. De volgende uitstap gaat op 
donderdag 28 juni naar Rijsel en Wambrechies. 

Natuurbrochure Yde 
duinen
In de Natuurbrochure Ydeduinen 2012 staan al de 
natuurgebieden van Koksijde mooi beschreven. 
Je vindt er uitleg over het 
Kerkepannebos en de 
Kerkepanneduinen, de 
Noordduinen, de Doorn-
panne en de Hoge Blek-
ker. Ook kom je meer te 
weten over de Schipgat-
duinen, de Witte Burg, de 
Plaatsduinen, de Spelle-
plekke, de Zeebermduinen, 
Ter Yde, het Hannecartbos, 
de Karthuizerduinen en de 
Oostvoorduinen.
Deze brochure is gratis te 
verkrijgen in de toerisme-
kantoren.

31 mei: rookvrij!

Rokers verdienen beloning na 24 uur niet roken…
In 2011 voerden Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s (Lo-
kaal Gezondheidsoverleg) de actie “24 uur stoppen met roken” uit over heel Vlaanderen. Wegens het grote 
succes hernemen ze dit jaar de actie. De actie “Rokers verdienen een beloning… als ze 24 uur niet roken” vindt 
niet toevallig plaats op 31 mei 2011. Dit is namelijk de Werelddag Zonder Tabak. De actie promoot geenszins 
een defi nitieve rookstop, maar spoort alle rokers aan 24 uur niet te roken. Of ze hierin slagen of niet, een mooie 
beloning krijgen ze zonder meer. Het is namelijk de intentie die van belang is, de roker het gevoel geven dat 
een dag lang zonder tabak best wel lukt. Met dit gevoel van zelfvertrouwen ligt een langere of zelfs defi nitieve 
stoppoging voor de hand. Je kan telefonisch of online inschrijven. Geef je rookervaringen via een vragenlijst 
door en krijg via sms advies op maat. Op de koop toe kan je een mooie prijs in de wacht slepen, en is er voor 
elke deelnemer een leuke beloning. Rokers, doe mee! Schrijf snel in op www.verdieneenbeloning.be of bel 
naar Tabakstop op het gratis nummer 0800 111 00.

Brochure Geleide 
wandelingen
De Koksijdse natuurgebieden kan je het best 
ontdekken tijdens de vele professionele ge-
leide wandelingen. 
De brochure bevat de 
volledige kalender. De 
geleide fi etstochten op 
donderdag staan er ook 
in. Deelname is gratis, ten-
zij anders vermeld. Bij de 
dienst Toerisme kan je ook 
terecht voor alle informa-
tie over de bewegwijzerde 
wandel- en fi etsroutes die 
je aan de hand van een 
handige kaart zelf kan 
ontdekken.

plekke, de Zeebermduinen, 

leide wandelingen. 
De brochure bevat de 
volledige kalender. De 
geleide fi etstochten op 
donderdag staan er ook 
in. Deelname is gratis, ten-
zij anders vermeld. Bij de 
dienst Toerisme kan je ook 
terecht voor alle informa-
tie over de bewegwijzerde 
wandel- en fi etsroutes die 
je aan de hand van een 
handige kaart zelf kan 
ontdekken.

Op dinsdag 22 mei gaat de daguitstap naar het Zuiden van Engeland - Van Winston Churchill, Chartwel en 
SEVENOAKS in het Zuiden van Engeland.

Info: dienst toerisme Koksijde.



Week van de Zee: Natuurlijk!
Voor het onderwijs loopt de Week van de zee Natuurlijk! tot en met 13 mei. Recreanten komen aan hun trek-
ken komen in de(het) Week(end) van de Zee. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud.

Modeshow Westhoekacademie
Op zaterdag 26 mei vindt opnieuw de modeshow 
plaats van de leerlingen van het atelier mode- en 
theaterkostuumkunst o.l.v. Marijke Sileghem. Zowel 
de leerlingen van de middelbare graad als de vol-
wassen cursisten zullen er hun creaties tonen. Voor 
de laatste keer vindt de modeshow plaats in de ka-
pel Ster der Zee. Het belooft een boeiend spektakel 
te worden vol hedendaagse fashion. De show kan 
gratis worden bijgewoond maar reserveren is nood-
zakelijk! Er zijn twee voorstellingen: om 19 en om 21 u.
Info en reservatie: Westhoekacademie, Veurnelaan 
109, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be

Zaklampentocht door NAVIGO-Visserijmuseum - 
Woensdagen 2 mei en 9 mei van 19.30 tot 21 u.
In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, als de lich-
ten uit zijn en de bezoekers weg, wordt de jeugd ’s 
avonds uitgenodigd om samen met aquariumspeci-
alist Danny te ontdekken wat de aquariumbewoners 
uitspoken. Doelgroep: kinderen van 10 tot 13 jaar. 
Inschrijven verplicht: NAVIGO, T 058 51 24 68 of ont-
haal@visserijmuseum.be
Kruidenwandeling: geneeskracht in de 
Noordduinen - Zaterdag 5 mei van 14.30 tot 16.30 u.
Een herborist loodst je door de Noordduinen op zoek 
naar typische flora… Over kruiden en hun genees-
kracht… Plaats: Noordduinen, J. Van Buggenhout-
laan, Zuid-Abdijmolen
Huifkartocht (30 p. per tocht) op het strand - 
Zaterdag 5 en zondag 6 mei van 13 tot 17 u.
Start aan de dienst Toerisme in Koksijde-Bad. Men 
kan ook met de paardenkar (8 p.) een tochtje op het 
strand maken (start aan de horloge).
Over zeehondjes en andere kriebelbeestjes - 
Zaterdag 5 mei van 16.30 tot 18.30 u.
Informatieve strandwandeling bij de rustplaats van de 
zeehonden. Ook strandaanspoelsels en beestjes op 
de golfbreker komen aan bod. Plaats: Zeedijk/Ster der 
Zee, Prof. Blanchardlaan, Koksijde-Bad.
Strand- en duinenwandeling - Zondag 6 mei van 
14.30 tot 16.30 u.
Waarom zijn de Schipgatduinen zo interessant? Afsluit 
op het prachtige dakterras van het Duinenhuis. Plaats: 
parking Elisabethplein, Koksijde-Bad
Spinnenweb ontward - Zaterdag 5 mei om 14 u.
Na deze wandeling bekijk je spinnen vanuit een heel 
ander perspectief! Gratis, duur 2 uur.
Plaats: bezoekerscentrum Doornpanne, 
Doornpannestraat 2 in Koksijde.
Info: T 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be. 
Org. IWVA.

Expo: Kijk eens binnen bij spinnen - Van 4 tot 6 en 
van 11 tot 13 mei. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 16 u., zondag van 14 tot 16 u.
Prachtige spinnenexpo. Vier spinnen vertellen over 
hoe ze voedsel vangen, zich voortplanten enz. Gratis.
Plaats: bezoekerscentrum Doornpanne, 
Doornpannestraat 2 in Koksijde.
Info: T 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be. 
Org. IWVA.
Vroege Ochtendwandeling met ontbijt op dakter-
ras Duinenhuis - Zaterdag 19 mei om 6 u!
Ochtendwandeling in de Schipgatduinen met gids 
René Billiau, gevolgd door een stevig ontbijt met zicht 
op de duinen en de zee. Vertrek: Duinenhuis. Inschrij-
ven: 2 euro, aan loket dienst Milieu en DO.
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17, 
www.weekvandezee.be.

Alg. info: dienst Toerisme Koksijde, T 058 51 29 10., tenzij 
anders vermeld.



Een quatre-mains om niet vlug te vergeten

Klassiek op Zondag
sluit af in schoonheid
Op zondag 6 mei is het laatste concert in de Klassiek 
Op Zondag-reeks aan de beurt. Met quasi una Fantasia 
spelen Jan Michiels en Inge Spinette samen op één piano. 
Twee meester-pianisten samen, dat geeft muzikaal vuurwerk. 
Na een eenmalige verhuis, vindt dit concert naar goede 
gewoonte weer plaats in Abdijhoeve Ten Bogaerde.

Korte, krachtige stukjes van György Kurtág komen aan bod, ge-
combineerd met Kurtágs arrangementen van Bach-composities 
en de beroemde Fantasie van Franz Shubert. Michiels en Spi-
nette bundelden de stukken ook op een cd waarover De Stan-
daard lovend is: “De pianostukjes van Kurtág passen heel mooi 
bij andere goed gekozen klassieke werken.” Afscheid, lijden en 
dood spelen een centrale rol in het oeuvre van György Kur-
tág, en dat is alvast één overeenkomst met het werk van Franz 
Schubert. Diens beroemde Fantasie werd opgedragen aan een 
onmogelijke liefde (zijn leerlinge Karolyne Esterhazy).
Inge Spinette en Jan Michiels vormen een piano duo sinds 1988 
en bouwden langzaamaan een repertoire op, gaande van 
Mozarts sonates tot hedendaags werk. Daartussen zijn er zo veel 
verborgen juweeltjes die zich lenen voor een “mini-orkestje” van 
vier handen en één of twee klavieren. György en Márta Kurtág zagen hen aan het werk in het Orpheusinstituut 
in Gent en waren heel enthousiast. Het duo nam werk van Mozart, Shubert, Brahms, Debussy, Bartók en Kurtag 
op cd. Michiels en Spinette vormen als het ware de brug tussen heel diverse muziekstukken. Samen spelen ze 
de pannen van het dak in Abdijhoeve Ten Bogaerde op zondag 6 mei om 11 u. Tickets 12 of 6 euro, op www.
casinokoksijde.be of T op 058 53 29 99.

Culturele uitstap naar Kortrijkse Schouwburg

Hongaarse choreograaf Pál Frenák imponeert
c.c. CasinoKoksijde sluit op vrijdag 25 mei het cultuurseizoen af met een busuitstap naar de collega’s van de 
Kortrijkse schouwburg. Met InTimE brengt de Hongaarse Pál Frenák een ode aan de lichamelijke liefde. Zes 
dansers geven gestalte aan eenzaamheid, verlangen, liefde, lichamelijk contact, geweld, macht, onderwer-
ping, bezit, eerlijkheid, huichelarij…

InTimE zet de focus op een scala van mense-
lijke gevoelens. Deze straffe productie toont op 
een ontroerende manier de complexiteit van 
menselijke relaties en verlangens. Het is een ode 
aan de lichamelijke liefde, het delirium van de 
zintuigen in al zijn varianten. InTimE getuigt van 
een sensualiteit die nooit dubbelzinnig, zelfge-
noegzaam of triviaal overkomt.
Als zoon van doofstomme ouders ontwikkelde 
Pàl Frenàk al vroeg een speciale gevoeligheid 
voor het gebruik van gezichtsuitdrukkingen, ge-
baren en lichaamstaal. In zijn oeuvre behandelt 
hij een verscheidenheid aan stijlen en technie-
ken van de hedendaagse dans en combineert 
die in een uiterst expressieve danstaal. InTimE 
wordt beschouwd als één van de meest kenmerkende en spannende producties van deze choreograaf.
InTimE vindt plaats in de Kortrijkse schouwburg op vrijdag 25 mei. De bus vertrekt om 18 u. aan het Casinoplein. 
Bus en ticket (eerste rang!) kosten 15 euro. Inschrijven kan tot en met 4 mei op www.casinokoksijde.be of T 058 
53 29 99.
Na deze voorstelling kan u zich opmaken voor het cultuurseizoen 12-13. Het Casinoteam stelt het nieuwe pro-
gramma én de bijhorende brochure aan u voor op donderdag 7 juni vanaf 19.30 u.



Gratis geleide wandeling 
Spinnenweb ontward 14 u 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2 
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne, 
info@iwva.be,  www.iwva.be, T 058 53 38 33

Vertrek met eigen vervoer naar 
Gyverinckhove, Elzendammestraat 
11, bezoek aan het Warandehof: 
rabarberboerderij 13.30 u 
Koksijde-Dorp, parking t.o.v. L. Hegerplein 
Deelname: € 10 over te schrijven op 
reknr. BE 77 75120299 2142 van FVV 
Vrouwenstemmen 
Info: Vrouwenstemmen, 
erna.delancker@telenet.be 

Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids 
inbegrepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling 
‘kruidenwandeling: geneeskracht 
in de Noordduinen’ 14.30-16.30 u 
Koksijde-Bad, t.h.v. Zuid-Abdijmolen 
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling 
‘strandwandeling: over zeehondjes 
en andere kriebelbeestjes…’ 
16.30-18.30 u 
Sint-Idesbald,Zeedijk, t.h.v. parking Ster der 
zee, P. Blanchardlaan 
Info: dienst Toerisme

Derek, Bruno Deneckere, Nils de 
Caster / Dylan Tribute 20.30 u 
Een ode aan de grootste singer-songwriter 
aller tijden 
Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf, Leopold 
II-Laan 9a 
Info: c.c. CasinoKoksijde en Het Bedrijf

06 zondag 
Klassiek op zondag 
Jan Michiels & Inge Spinette – 
‘Quasi una fantasia 11 u 
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

Huifkartocht 13-17 u 
Koksijde-bad, t.h.v. dienst Toerisme Koksijde 
Koksijde-Bad, strand, Zeedijk t.h.v. Horloge 
Paardenkar - Gratis deelname 
Info: dienst toerisme

Slotfeest kaarters en petanquers 
14 u 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Taart of gebakje, nadien Breughelmaaltijd  
Vooraf inschrijven, info Jacqueline Bauwen, 
T 0476 63 54 64, Prijs: € 12 pp 
Org. Seniorendansgroep Oostduinkerke-
Wulpen, SOW

Gratis geleide wandeling ‘strand- 
en duinenwandeling’ 14.30-16.30 u 
Koksijde-bad, parking Elisabethplein, einde 
zeedijk 
Info: dienst Toerisme

Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids 
inbegrepen in toegangsticket 
14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Rondleiding voor individuele 
bezoekers (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Nederlands) 
(duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

09 woensdag
Bezoek koekjesfabriek Jules 
Destrooper 13.30 u 
Koksijde-Bad, Kerkplein O.L.V.-ter-Duinen-
kerk, kerkplein 2 
Vertrek met eigen vervoer naar LO, 
Gravestraat 5 
Halvedaguitstap met $ da’s TOF’ 
Toegang: € 4 (zonder vervoer) 
Info: mevrouwHedwig Donceel, 
T 058 51 75 43 
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

Een zaklampentocht door het 
museum – Hoe slapen de vissen? 
19.30 u 
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum. Info: NAVIGO

01 dinsdag
6de middeleeuws theaterfestival 
14-18 u 
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling 
‘Knoppenwandeling’ wist je dat 
bomen niet enkel houtleveranciers 
zijn en dat er met de bladknoppen 
van de bomen allerlei 
gezondheidsmiddeltjes gemaakt 
worden? (Nederlands) 14.30 u 
Oostduinkerke-Bad, ingang Hannecartbos/
Loze Vissertjespad (Mariapark) 
Info: dienst Toerisme

02 woensdag
Een zaklampentocht door het 
museum – hoe slapen de vissen?  
19.30 u 
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum. Info: NAVIGO

Film ‘Beginners’ 20 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde, 
Theaterzaal. Info: c.c. CasinoKoksijde

Lezing door Jan Florizoone 20 u 
Van Kurt Switters tot Per Kirkebey, bijna 100 
jaar Dada. Sint-Idesbald, Taf Wallet, 
Westhoekacademie, Veurnelaan 109 
Info: Westhoek academie, Lode demey, 
T 0491 35 62 67

04 vrijdag 
Del Ferro – Vaganée Group 
(JazzLab Series) 20 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

05 zaterdag 
Huifkartocht 13-17 u 
Koksijde-bad, t.h.v. dienst Toerisme Koksijde 
Koksijde-Bad, strand, Zeedijk t.h.v. Horloge 
Paardenkar - Gratis deelname 
Info: dienst toerisme

Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk 14-18 u 
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO 
Info: NAVIGO

Agenda MEI
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan & elke 
dinsdag (1 mei tot 2 oktober) 
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk 
Markt 
Info: dienst Toerisme

Elk weekend 
Wac, Koninklijke West Aviation Club 
Ten Bogaerdelaan 15 
Luchtdopen of initiatievluchten 
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

27/04-13/05 
Week van de zee

Dinsdagnamiddag 6 en 27 maart, 17 april, 
8 mei, 5 en 26 juni, telkens van 14-16 u. 
Oostduinkerke, Duinparklaan 33 
Meditatiegroep 
Nieuwe lentestart! 

Inschrijvingen via 979-5839737-51. Deel-
name € 50 
Info: Reini, T 058 51 05 78, T 0475 37 77 22, 
verheyenreini@hotmail.com 

Dinsdag 15 en 22/05, van 13.30-16 u. 
Basiscursus digitale fotobewerking 
Deelname: € 10, vooraf inschrijven 
Info: Bibliotheek Koksijde

Don.3, vrij 4, ma 7 en vrij 11/05, van 13.30-16 u. 
Cursus Word 2012 
Deelname: € 20, vooraf inschrijven 
Info: bibliotheek

Di 8, do 10, di 15, di 22, don 24 en di 29/05, 
van 13.30-16 u. 
Cursus internetinitiatie 
Deelname: € 30, vooraf inschrijven 
Info: Bibliotheek Koksijde

Koksijde ’t Oud Schooltje: 07/06-30/08, 
29/11: 17-20 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg: 13/06/, 05/09, 
05/12: 16.30-20 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal: 20/06, 
12/09, 12/12: 17-19.30 u. 
Bloedafnames Rode Kruis 
Info: marcvandermeiren@skynet.be 

Maandag 7 mei 
Vanaf 9 uur: Gemeentehuis, Zeelaan 303, 
dienst Toerisme 
Start voorverkoop kaarten 12de Nacht 
van de Duitse schlager en volksmuziek die 
doorgaat op zondag 9 september om 17 
uur en maandag 10 september om 15 uur 
Prijs: € 40 - € 35 (60 +)



Film ‘This way of Life’ 20 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

10 donderdag
Uitstap naar Brussel met vrij be-
zoek aan de tentoonstelling van 
Per Kirkeby ???? 
Info: Westhoekacademie Koksijde, Lode 
Demey, T 0491 35 62 67

12 zaterdag
Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbe-
grepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Ontspanningsnamiddag met Baziel 
aan tafel 13.30 u 
Oostduinkerke-Dorp, Parochiezaal, 
Vrijheidsstraat 6a. Deelname: € 10 
Info en inschrijvingen: Luk Tavernier, 
T 058 51 38 17

Alex Agnew – ‘Interesting times’ 
20 u 
Koksijde-an-Zee, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

zondag 13
Op zondag in gesprek met… 
‘de rol van de vrouw is sekten en 
nieuwe godsdiensten’ 11 u 
Spreker: Hugo Neirinck, auteur 
Koksijde, Sociaal Huis, ter Duinenlaan 32, 
zaal De Burg 
Info, VOC Westhoek, Veurnelaan 109, 
marc Van Muylem, T 0498 56 61 30, 
vanmuylem@skynet.be 

Paarden Endurance 
Koksijde, manege Equibeach, Fluithoekweg 
Info: Jan Deprez, voorzitter 
Langeafstandsrijders, Moerestraat 20, 
8760 Meulebeke, jandeprez@pandora.be 

Rondleiding voor individuele 
bezoekers (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Nederlands) 
(duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbe-
grepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling ‘een 
boeiend verhaal over de historie 
van de plaatselijke vissersbevol-
king in de 19de eeuw’ 
(Nederlands) 14.30 u 
Oostduinkerke, ingang begraafplaats 
(A. Gerylstraat). Info: dienst Toerisme

Pré-ouverture 11de Internationaal 
Festival Gregoriaans Wato 
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, 
Kerkplein 2

15 u 
Concert Gregoriaans & Orgel (Jan 
Vermeire) 
Chœur Grégorien de Paris 
(vrouwenstemmen) (Frankrijk) 
Schola Cantorum Riga (Letland) 
Ensemble San Felice (Italië) 
17 u 
Muzikale Vesper: Gregoriaans & Orgel 
(Kristiaan Van Ingelgem) 
Chœur Grégorien de Paris 
(vrouwenstemmen) (Frankrijk) 
Schola Cantorum Riga (Letland) 
Ensemble San Felice (Italië) 
Schola Cantorum van het Ward-Instituut 
(Nedeland) 
Cum Jubilo Watou (België)
18 u 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Receptie
Kaartenverkoop: € 8 Internationaal 
Gregoriaans Festival van Watou, 
T 057 38 82 67, festivalwatou@gmail.com  
Info: Bernand Lust, voorzitter Orgelkring, 
T 058 51 42 30, lust.bernard@telenet.be

16 woensdag
Gratis geleide wandeling 
‘Kruidenwandeling’: op stap met 
de herborist en kom méér te weten 
over de heilzame werking van 
allerlei  klruiden die we hier 
ontdekken (Nederland) 14.30 u 
Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan, infobord 
kerkepannebosje 
Info: dienst Toerisme

De nieuwe snaar – ‘ Konec’ 20 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

17 donderdag
De nieuwe snaar – ‘ Konec’ 20 u 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

19 zaterdag
Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids 
inbegrepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

24ste kermiswedstrijd in het Peuren 
19.30-22.30 u 
Wulpen, Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
Inschrijvingen van 18 tot 19 u in d’ Oede 
pastorie Dorpsplaats 12. Deelname: € 3 
Info: Devroe Gilber en Boucquez Maurits

Pascale Platel – ‘Les demoiselles 
de rêve et leur soutien’ 20 u 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Info: c.c. CasinoKoksijde

21 maandag
Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids inbe-
grepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Rondleiding voor individuele 
bezoekers (gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Nederlands) 
(duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling ‘blauwe 
lucht, blauw water en de blauwe 
zeedistel… tot op het dakterras 
van het Duinenhuis 14.30 u 
Koksijde-Bad, parking Elisabethplein, einde 
Zeedijk 
Info: dienst Toerisme

22 dinsdag
Verrassingsfietstocht met o.a. 
bezoek aan het Bezoekerscentrum 
Destrooper 9 u 
Koksijde-Bad, Ster der zee 
Deelname: € 22 
Info en reservatie Markant Sint-Idesbald, 
Lena Proot, T 058 51 51 37 of 
jacques-proot@skynet.be 

23 woensdag
Lentefeest voor leden met 
poëtische teksten en samenzang 
14 u 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
128 - Gratis toegang 
Info: mevrouw Hedwig Donceel, 
T 058 51 75 43 
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

25 vrijdag
Compagnie Palfrenak – ‘intime’ 18 u 
Koksijde-Bad, Casinoplein 
Vertrek naar de Kortrijkse showburg voor  
Info: c.c. CasinoKoksijde

26 zaterdag
Gratis geleide wandeling 
Ochtendsymfonie 7-9 u 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat 2 
Info: bezoekerscentrum, info@iwva.be, 
www.iwva.be, T 058 53 38 33

Rondleiding in de expo ‘Van 
Goliarden tot 50 Cent’ (voor 
individuele bezoekers, gids 
 inbegrepen in toegangsticket) 
(Nederlands) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1138 
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Modeshow atelier mode en 
theaterkostuumontwerp o.l.v. 
Marijke Sileghem 19 en 21 u 
Sint-Idesbald, kapel Ster der Zee 
Reservatie noodzakelijk 
Info: Westhoek Academie Koksijde, Lode 
Demey, T 0491 35 62 67



Info: Abdijmuseum

Ten Duinen 1138

T 058 53 39 50

info@tenduinen.be

www.tenduinen.be

Info & tickets:

c.c. CasinoKoksijde

T 058 53 29 99

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie:

Bibliotheek Koksijde

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info:

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be

www.koksijde.be

Info:

Het Bedrijf

T 058 51 18 37

reservatie@hetbedrijf.be

www.hetbedrijf.be

Info:

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be

Info:
NAVIGO, 

Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke, 
T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be 
www.navigomuseum.be

CONTACT

31/03-30/09
Beaufort04: Triënnale voor
hedendaagse kunst aan zee
Info: dienst Toerisme

17/03-02/06
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Muzikanten met een boodschap: 
Van Goliard tot 50 cent
Info: Abdijmuseum

04/05-16/05
Sint-Idesbald, Taf wallet, westhoekacade-
mie, Veurnelaan 109
Tentoonstelling Jan Florizoone 
‘historische kunstkrabbels’
Info: Taf Wallet, Westhoekacademie 
Koksijde, Lode Demey,
T 0491 35 62 67

17-29/05 - Sint-Idesbald, Keunekapel, H. 
Christiaenlaan
Expo Ygor Lannoye, keramiek
Info: dienst Toerisme

17/03-17/11
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, 
strand
Getij-Dingen II-012
Kunst op strandpalen
Van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald
Deelnemende kunstenaars: Adelbert, 
Anita Fleerackers, Wim Galicia, Martine 
Hennebel, Elke Lanno, Herbert Monsieur, 
Frank Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia 
Reynaert en Monique Schaetsaert, Gilbert 
Tyberghien, Suleika Van de Jeugdt, Guy 
Van Leemput, Bert Verstraete, Gino Ver-
berckmoes, Martine Vyvey
Info: dienst Cultuur

31/03/2012-06/01/2013
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum,
Delvauxlaan 42
30 jaar Paul Delvauxmuseum
Toegang Paul Delvaux Museum gratis 
inwoners Koksijde. Naast de permanente 
tentoonstelling organiseert het museum 
diverse evenementen en tentoonstellin-
gen. Vertrekkend vanuit het ontstaan van 
de Paul Delvauxstichting in 1979, vertelt 
zij over de talrijke verbouwingen die het 
museum heeft ondergaan vanaf 1982 tot 
op heden. Een historisch overzicht van 
een uniek museum in België! Het museum 
brengt ook hulde aan de Stichting en haar 
realisaties sedert de oprichting ervan.
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

02/04-14/05 
Sint-Idesbald, YES ART GALLERY,
Strandlaan 239c
Studio Vandersteen (BE), originele 
platen van De Rode Ridder, Bessy 
en Robert & Bertrand
Sophie Sigorel (FR): schilderijen 
olie op doek, hedendaags
Fanny Ferré (Fr): sculpturen ge-
bakken klei
Info: Yes Art Gallery, patrick@yesartgallery.com

12/05-10/06 
Elke dag 10-12 & 14-17.45 u.
Oostduinkerke-Bad, toerismekantoor, 
galerie Welnis
Expo Koen Westerduin – schilder-
kunst
Info: dienst Toerisme

15/05-24/06
Sint-Idesbald, YES ART GALLERY,
Strandlaan 239c
Thema: ‘de zee’ met
Jean-Pierre Zinjé (BE): schilde-
rijen olie op doek, hedendaags
Patrick le Hodey (BE): fotografi e
Catherine Cantel (FR): sculpturen 
uit sprokkelhout
Info: Yes Art Gallery, patrick@yesartgallery.com

31/03-02/06-2012
Oostduinkerke-Dorp, De Muelenaere & 
Lefevere art gallery
Léopold Plomteux en Jacques 
Verduyn
Info: De Muelenaere & Lefevere, Polderstraat 
76, T 0475 38 66 02,
www.dmlgallery.be

Tot 15/06 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
De Doornpanne Breed
Een fototentoonstelling van panoramische 
zichten op het natuurgebied ‘De Doorn-
panne’ van fotograaf Eddy Wellens
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33

Tot 17/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
Tentoonstelling Kijk eens binnen 
bij Spinnen
Overwin de angsten en stap mee in het 
levensweb van de spin
Gratis toegang
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne, 
infoéiwva.be, www.iwva.be

27 zondag
Dag van het Park 10-12 u
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
Info: Milieudienst, T 058 53 30 97

Rondleiding in de expo ‘Van
Goliarden tot 50 Cent’ (voor
individuele bezoekers, gids
inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Rondleiding voor individuele
bezoekers (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands) 
(duur: 1,5 uur) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling
‘vlierbloesemwandeling:
op zoek naar receptjes en
weetjes over de vlier en andere
duinenstruiken’(Nederlands) 14.30 u
Koksijde-Dorp, Zeelaan, infobord (ingang 
Hoge Blekker). Info: dienst Toerisme

Pinksteren ‘Vurig concert’ 20 u
Bart Jacobs (Winnaar 1ste Prijs
Internationaal Schnitgerconcours Alkmaar, 
organist van de Capelle Ss. Michaelis et 
Gudulae, kathedraal Brussel. Koksijde-Bad, 
O.L.V.-Ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Info: Bernard Lust (voorzitter)
Orgelkring Koksijde, T 058 51 42 30,
lust.bernard@telenet.ne 

28 maandag Pinksteren
Zouavenherdenking
Bloemenhulde op het Frans militair 
kerkhof te Koksijde-Dorp
Bloemenhulde en toespraken aan 
het Zouavenmonument
Optocht via de Zeedijk en defi lé 
voor het gemeentehuis 10-12 u
Zie Tij-dingen blz 33. Koksijde-Dorp
Info: dienst Toerisme

31 donderdag
Controversen rond kernenergie: de 
nieuwe generatie kerncentrales
Lezing door Prof. Dr. Frank
Deconinck, em. Biomedical
Physics, VUB 14.30 u
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde,
Bibliotheek, W. Elsschotzaal
Toegang: € 2,50 (koffi e inbegrepen)
Org.: UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: M. Mortier T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

Tentoonstellingen




