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infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
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Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden we u door met de 
gewenste dienst.

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 automatisch 
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 
Lander Van Hove

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 7,50 euro op rek. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen –2013”

Getijden april
dag hoogwater laagwater

ma 1 04.55 en 17.21 11.57
di 2 05.45 en 18.17 00.17 en 12.46
wo 3 06.52 en 19.39 01.11 en 13.45
do 4 08.15 en 20.56 02.18 en 14.53
vr 5 09.36 en 22.15 03.33 en 16.10
za 6 10.57 en 23.25 05.02 en 17.46
zo 7 12.00 06.18 en 18.46
ma 8 00.17 en 12.45 07.08 en 19.30
di 9 00.57 en 13.23 07.50 en 20.08
wo 10 01.35 en 14.00 08.29 en 20.46
do 11 02.13 en 14.38 09.07 en 21.22
vr 12 02.52 en 15.16 09.44 en 21.59
za 13 03.31 en 15.55 10.20 en 22.34
zo 14 04.08 en 16.30 10.54 en 23.06
ma 15 04.43 en 17.01 11.24 en 23.35
di 16 05.15 en 17.30 11.51
wo 17 05.49 en 18.05 00.05 en 12.24
do 18 06.38 en 19.11 00.50 en 13.25
vr 19 08.05 en 20.45 02.21 en 14.49
za 20 09.22 en 21.55 03.30 en 15.54
zo 21 10.28 en 22.54 04.33 en 16.56
ma 22 11.22 en 23.42 05.37 en 18.00
di 23 12.07 06.33 en 18.53
wo 24 00.24 en 12.48 07.19 en 19.38
do 25 01.04 en 13.27 08.03 en 20.22
vr 26 01.44 en 14.08 08.45 en 21.05
za 27 02.26 en 14.50 09.28 en 21.48
zo 28 03.09 en 15.33 10.12 en 22.32
ma 29 03.54 en 16.18 10.56 en 23.17
di 30 04.41 en 17.08 11.42

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomertijd.

Ken je dit beeld?
De eerste aflevering van onze nieuwe 
wedstrijd “Ken je dit beeld?” werd 
gewonnen door Willy Bekaert uit Koksijde. 
De foto in vorig nummer toonde een 
fragment van de violist uit het trio Orkest 
van Piet Florizoone op het Casinoplein 
(zie afdruk). Er namen 32 liefhebbers aan 
de wedstrijd deel, waarvan 17 correct 
antwoordden. Met een gok van 25 
inzendingen benadert Willy het dichtst het 
precieze aantal inzendingen.

Hierbij de tweede opgave. 
Waar in onze gemeente 
staat dit beeld? (Precies 
omschrijven: straat, plein, 
enz.). Antwoorden uiterlijk 
11 april via kenjeditbeeld@
koksijde.be, of via post 
naar Gemeentehuis, Ken 
je dit beeld, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde. Slechts één 
inzending per persoon. 
Schiftingsvraag: hoeveel 
geldige inzendingen zal de 
redactie ontvangen? Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. 
Veel succes! Mooie prijs voor wie wint!

DoE mEE
En win



04De Fed Cup..!
Geen windeieren voor de nieuwe 
tennishal, maar een schitterend 
paasei met strik! In het weekend 
van 20 en 21 april vindt de play-off 
België-Polen van de internationale 
Fed Cup in onze tennistempel aan 
de Zeelaan plaats. Vier Belgische 
toptennissters en o.m. de Poolse su-
perster Agniezka Radwanska (WTA 
4) maken er afspraak!

Hazebeekcourse…
…is de nieuwe officiële naam van 
de short course (9 holes) van Kok-
sijde Golf ter Hille die op zaterdag 
13 april officieel geopend wordt. Op 
zaterdagnamiddag kan iedereen 
de Hazebeekcourse bezoeken, 
op zondag 14 april geven ervaren 
clubleden demonstraties en kan 
geoefend worden aan de driving 
range…

Geestelijk gezond!
In de welzijnssector riep het ge-
meentebestuur een nieuwe werk-
groep in het leven: werkgroep 
Geestelijke Gezondheidszorg, 
kortweg WGG. De Westhoek kampt 
met de hoogste suïcidecijfers van 
Vlaanderen. Een zeer kiese aange-
legenheid, maar de WGG wil deze 
problematiek niet ongemoeid laten.

Stop de tijd
Zo luidt het thema van de jaarlijkse 
Vlaamse Erfgoeddag op zondag 
21 april. Wegzinken in eeuwenoude 
geschriften, een duik in archief-
documenten van driehonderd jaar 
geleden, foto’s van vier generaties 
ver… u stopt de teletijdmachine 
waar u wilt op Erfgoeddag!
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Snippers uit de raad van 18 februari
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
Signalisatiemateriaal – Jaarlijks dienen 
verkeersborden, palen, werflichten enz. te worden 
vervangen en moeten nieuwe borden worden 
bijgeplaatst wegens wijziging verkeersregels, aanleg 
nieuwe wegen… Raming 16.000 euro. Unaniem.

Woning – De gemeente koopt de woning Dorpsstraat 
18 in Oostduinkerke jegens de kerkfabriek Sint-Niklaas 
voor de prijs van 180.000 euro. Unaniem. Het huis, 
dat paalt aan het domein van het Nationaal Visserij-
museum, zal afgebroken worden. Sociale huisvesting 
wordt eventueel overwogen. Het achterland kan 
aangewend worden voor de aanleg van volkstuintjes. 

Groenzone -  De raad keurde de minnelijke aankoop 
goed van een perceel (236,87 m²) Strandlaan/
Koninginnelaan jegens de consoorten Pinson voor de 
prijs van 149.272 euro. De bestemming van dit perceel 
is groenzone in de Strandlaan. Unaniem.

Projecten
Bedekkingslagen - Elk jaar krijgen diverse wegen in 
slechte toestand een nieuwe bedekking. Dit dossier 
betreft de Maurice Renardlaan, een deel van de 
Hoge Duinenlaan en de Tulpenlaan. Raming 286.301 
euro. Unaniem.

Nutsleidingen – Voor het clubhuis van Koksijde Golf 
Ter Hille dienen nutsleidingen aangelegd. De kosten 
voor de nieuwbouw ondergronds LS-net, ondergronds 
OV-net en wegname bovengronds LS-net zijn ten laste 
van Gaselwest (41.008 euro). Het plaatsen van de 
armaturen en sloop van één bestaande armatuur is 
ten laste van de gemeente (29.249 euro). Unaniem.

Diensten
Straatkolken  - Jaarlijkse opdracht voor de 
noodzakelijke reiniging van straatkolken. Dit gebeurt 
door een gespecialiseerde firma in mei en in 
november. Raming 80.000 euro. Unaniem.

Ruimen riolen – Dit werk gebeurt al enkele jaren door 
een privé firma. Raming 50.000 euro. Unaniem.

Sportpark – De geplande uitbreiding van het 
sportpark Hazebeek in Oostduinkerke omvat: 
twee nieuwe voetbalvelden (waarvan één met 
kunstgras), kleedkamers, verlichting, omheiningen, 
nieuwe kunststof atletiekpiste, uitbreiding trimpad 
groenaanleg, mini-golfterrein met 18 banen 
aansluitend op de petanquezaal Bolledroom. 
De procedure voor aankoop van de gronden is 
begonnen. De aanleg zou klaar moeten zijn tegen 
september 2014.
Dit punt betreft het aanstellen van een ontwerper 
voor het maken van de studie. Raming 200.000 euro. 
Goedgekeurd door Lijst Burgemeester en N-VA. De 
leden van de fractie !mpuls en Adelheid Hancke (N-
VA) onthielden zich. Ze willen eerst de prijs van het 
volledige project kennen.

Aansluiten riolen – Het betreft de opdracht voor 
diepe en moeilijk uit te voeren rioolaansluitingen, iets 
wat niet kan in eigen regie wegens onvoldoende 
materiaal en te hoog veiligheidsrisico voor 
het personeel. Raming 62.061 euro. Unaniem. 
Aankoopprijs 180.000 euro. Unaniem.

Streekproductenmarkt – Op initiatief van de 
handelaarsbond Rond ’t Anker van Oostduinkerke-
Dorp wordt gestart met een markt voor de verkoop 
van lokaal geproduceerde producten. Het marktje 
zal vijf à zes kramen tellen die elke vrijdagnamiddag 
van 13 tot 17 u. op de parking achter het erfgoedhuis 
(oud gemeentehuis) hun eigen gekweekte, verwerkte 
of geproduceerde producten zullen verkopen. Dit 
project start met een proefperiode van 1 april tot 30 
september. (zie ook blz. 7)

Varia
Brandweer – Franky Serlez is aangesteld tot 
gebrevetteerd brandweerman bij de post 
Oostduinkerke. Bij de post Koksijde zijn er vier 
nieuwe gebrevetteerde 
brandweermannen 
aangesteld: Charlotte 
Magherman, Michel 
Govaers, Marc 
Mombaerts en 
Johan Baert. Bij de 
post Koksijde zijn 
ook drie stagiair-
brandweermannen 
aangesteld: Steve 
Jacques, Ruben Winnock 
en Steven Dert.

LIVE 
OP InTERnET!

VOLG DE zITTInGEn 
LIVE OP InTERnET

viA WWW.tv.KoKSijDe.Be

HeRBeKijK De voRiGe 
zittiNGeN oP 
DezelFDe Site!



De burgemeester aan het woord
Het heeft lang geduurd maar het lijkt erop alsof de winter uiteindelijk vertrokken is. Tijd dus voor de 
paasklokken, verse kuikentjes en terrasjes op pleintjes en in tuintjes… In Koksijde wordt de lente alvast met 
toeters en bellen ingehaald. In april halen de gemeentelijke diensten immers het onderste uit de kast om het 
voorjaar met zonnig trompetgeschal te starten…

t-d: “April wordt in Koksijde een drukke 
maand met enkele topevents?“
Burgemeester Marc vanden Bussche: 
“Dat mag je wel zeggen! Op zaterdag 13 
april is er vooreerst de VTM-wandeldag 
Let’s get fit, gekoppeld aan het gelijk-
namige tv-programma. Gewezen 
miss België Dina Tersago vereert deze 
activiteit in onze gemeente met haar 
charmante aanwezigheid!” (Nvdr: zie bl. 
34)
Deze wandeldag valt samen met het 
openingsweekend van een belangrijk 
deel van Koksijde Golf ter Hille, nl. 
de Hazebeekcourse die 9 holes telt. 
Alle wandelaars zullen ook een stuk 
van het golfparcours bewandelen. 
Het openingsweekend van de 
Hazebeekcourse is geïnspireerd op het 
openingsweekend van de driving range. 
Op zaterdag 13 april zullen ook alle niet-
golfers het gras van de Hazebeekcourse 
letterlijk kunnen opsnuiven. Voor één 
keer mag je dan ook echt op de court en kan je de 
golfpro’s aan het werk zien. Op zondag 14 april doet 
Koksijde mee aan de Vlaamse golfdag “start to golf” 
met golfinitiaties in de driving range. In dit nummer 
staat alle info daarover.” (Nvdr: zie bl. 16 en 17).

“We zijn bijzonder trots de Fed Cup België-
Polen in Koksijde te kunnen organiseren!”

t-d: “Maar Koksijde blijft topsport ademen?”
Burgemeester: “Klopt! Zo zijn we bijzonder trots om 
de Fed cup België-Polen te kunnen organiseren in 
onze gloednieuwe tennishal in Koksijde-Dorp. Onze 
infrastructuur sprak de Vlaamse Tennisvereniging 
enorm aan. Ik heb deze zomer na het Ladies Trophy-
tornooi de gelegenheid gehad om ons complex 
te tonen aan de voorzitter van de VTV. Hij was toen 
heel erg onder de indruk en beloofde om bij een 
toekomstig tennisevenement zeker aan Koksijde te 
denken. En dus… binnen enkele weken is het al zover. 
Net als met het WK-cyclocross zal ik het evenement 
maar als geslaagd beschouwen als de Koksijdenaars 
massaal hun weg naar het evenement vinden. We 
voorzien een gunsttarief van 5 euro per inwoner op 
vertoon van de identiteitskaart. Ook tweederesidenten 
kunnen op vertoon van hun aanslagbiljet van 
2012 twee kaarten aan deze mooie prijs bekomen. 
Tickets zijn vanaf 2 april verkrijgbaar bij Info Koksijde/
dienst Toerisme. We danken alvast de vrijwilligers 
van Tennisclub Koksijde voor hun medewerking. We 
kunnen al jaren buigen op goeie organisaties van 
de tennistornooien op het Theaterplein. We duimen 

er dus voor dat het op 21 en 22 april spannende 
matchen worden en dat de Belgische meisjes met de 
steun van onze inwoners kunnen winnen!” (Nvdr: zie 
bl. 15)

t-d: “De rijke traditie van Koksijde wordt voortgezet: 
een nieuw boek op de markt!”
Burgemeester: “Ja, het boek draagt als titel Zeevisserij 
aan de Vlaamse kust. Inderdaad een aanrader! In 
dit nummer vindt de lezer er alle info over. Het boek 
heeft uiteraard een uitdrukkelijke link met NAVIGO 
Nationaal Visserijmuseum. Het werd geschreven 
door voormalig conservator Willem Lanszweert 
en wetenschappelijk medewerker Ineke Steevens. 
Bovendien wordt de cover van het boek door Koksijds 
topmodel Elise Crombez gesierd.” (Nvdr: zie bl. 9)

“Het boek Zeevisserij aan de Vlaamse kust 
is een echte aanrader!”

t-d: “in april staan ook de kids centraal?
Burgemeester: “Naar jaarlijkse traditie is er in het 
midden van de paasvakantie Koksijde kids. De 
Zeelaan is dan volgestouwd met gratis attracties voor 
de kinderen en jongeren. Allen daarheen dus op 6 en 
7 april!”

t-d: “tot besluit..?”
Burgemeester: “..wens ik iedereen van harte een 
zonnige vakantie, gezellige paasdagen en hopelijk 
kunnen onze talrijke evenementen veel mensen 
bekoren!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het is weer feest op Koksijde Golf 
ter Hille! De short course, 9 holes, wordt op zaterdag 13 en zondag 14 april 
officieel geopend!”



vacatures aan het gemeentebestuur
voor de buitenschoolse kinderopvang: 

deeltijdse begeleiders kinderopvang in contractueel 
dienstverband voor de aanleg van een 
wervingsreserve voor toekomstige vacatures en voor 
de invulling van vervangingscontracten. 
Kandidaturen indienen tot woensdag 17 april 2013

voor de financiële dienst: 

statutair diensthoofd financiële dienst A1a-A2a

Kandidaturen indienen tot woensdag 24 april 2013

Informatie over alle vacante betrekkingen staat op www.koksijde.be, doorklikken naar inwoner, bestuur en 
diensten, gemeentediensten, dienst Personeel & HR, vacatures bij het gemeentebestuur. U kan de volledige 
publicatie ook krijgen bij de dienst Personeel & HR of T 058 53 34 41.

Meer BKo-monitoren gezocht!
In het nummer van februari stond een oproep vanwege de dienst Personeel & HR voor aanwerving van 
jobstudenten  en contractueel seizoenspersoneel (niveau E) voor o.a. de Buitenschoolse Kinderopvang 
(BKO) voor allerhande opdrachten tijdens de vakantie van 2013. Tij-dingen herhaalt deze oproep want de 
dienst Personeel & HR is op zoek naar nog meer kandidaten.

Deze vakantiejob kenmerkt zich door specifieke 
opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en 
de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden 
van kinderen volgens pedagogische visie van de 
organisatie.
leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij 
indiensttreding
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair 
onderwijs:
-  het derde jaar van de derde graad “kinderzorg” 

(en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
-  de opleiding “begeleider buitenschoolse 

kinderopvang” van het volwassenenonderwijs, 
-  het derde jaar van de vierde graad 

“verpleegkunde”.
Een diploma of certificaat van het technisch 
secundair onderwijs:
-  het tweede jaar van de derde graad “sociale 

& technische wetenschappen”, “jeugd- en 
gehandicaptenzorg” (oude benaming: 
“bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en 
welzijnswetenschappen” (oude benaming: 
“verpleegaspirant”),

-  het derde jaar van de derde graad 

“internaatswerking”, “leefgroepenwerking”,
-  de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van 

het volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair 
onderwijs:
-  hoger onderwijs van een of meer cycli,
-  hoger onderwijs van sociale promotie van het 

korte type,
-  universitair onderwijs van een of meer cycli,
-  bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van 
de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat 
orthopedagogie gevolgd hebben, die minstens 
60 studiepunten hebben behaald, komen ook in 
aanmerking.
Bruto uurloon: 11,08 euro (niveau E)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen 
op de dienst Personeel & HR. Alle kandidaturen 
blijven geldig tot 30 september 2013.

Sollicitatieformulier op www.koksijde.be (Bestuur en 
diensten > Gemeentediensten > Personeel & HR). 
Bezorgen aan Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Personeel & HR, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
info: Evelien Maes, 058 53 34 18, evelien.maes@
koksijde.be of www.koksijde.be.

MeR-screening niet nodig
Voor het ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zeedijk heeft 
de Vlaamse overheid (dep. Leefmilieu, Natuur en Energie) op 21 
februari beslist dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER dus niet nodig 
is.
De screeningsnota en de beslissing van vrijstelling van MER zijn ter 
inzage op de website van de dienst MER www.mervlaanderen.be en 
in het gemeentehuis aan het loket van de dienst Stedenbouw.



Camping eugène wordt weer natuur
Het agentschap Natuur en Bos (ANB) startte de laatste week van februari met de sanering van de 
voormalige camping Eugène. Dankzij deze ingreep krijgt de natuur daar nieuwe kansen. Mosduinen en 
duingraslanden zullen zich herstellen en zo zal de zone zich naadloos integreren in de ruime natuur van de 
Hoge Blekker.

Het terrein (1,22 ha) van de 
vroegere camping ligt langs 
de Pylyserlaan(-noord) in 
de spie gevormd met de 
Jachtwakersstraat. Eigenlijk 
was het een zonevreemde 
camping bij en zelfs in een 
natuurgebied. De vergunning 
werd in 2000 niet verlengd 
conform de bepalingen van 
het Vlaamse campingdecreet.
Het terrein is thans eigendom 
van het ANB dat het kocht om 
het Vlaams Natuurreservaat 
De Hoge Blekker te kunnen 
uitbreiden. De verlaten 
gebouwen werden dus recent 
afgebroken, verharde wegen 
en afsluitingen verwijderd. De exoten (uitheemse bomen en struiken) die een bedreiging vormen voor het 
mooi ontwikkeld mosduin werden gekapt. Een bunker uit WO II blijft behouden.
Na de werken en na stabilisering van de begroeiing, kunnen schapen binnen een afsluiting het terrein 
begrazen om aldus het mosduin en het duingrasland te ontwikkelen. Ook de duinpanne wordt weer zoals 
voorheen.
Om dit herstel niet te hinderen zal het betrokken gedeelte niet publiek toegankelijk zijn, behalve onder 
begeleiding van een gids.

eerste boerenmarkt op  
vrijdag 5 april in oostduinkerke-Dorp
Op initiatief van het feestcomité en gesteund door de plaatselijke handelaarsvereniging Rond ’t Anker zal 
er vanaf vrijdag 5 april tot eind september op de parking bij het oud-gemeentehuis in Oostduinkerke-Dorp 
wekelijks een boerenmarkt of streekproducentenmarkt plaatsvinden van 13 tot 17 u. Het gemeentebestuur 
is de organiserende instantie.

Landbouwers uit onze streek zullen er hun 
zelf geteelde producten aanbieden. Voor de 
handelaars van Oostduinkerke zal deze markt 
ongetwijfeld een meerwaarde bieden. De 
inwoners zijn duidelijk geïnteresseerd en ook de 
toeristen kunnen op die manier met het dorp 
kennismaken. De ligging, centraal in het dorp, en 
goed bereikbaar is een pluspunt.
Op vrijdag 5 april zullen Mieke Garnaal en haar 
eredames de eerste boerenmarkt plechtig 
openen. De kinderen kunnen “de speld in de 
hooiberg” zoeken . Er zijn talrijke waardebons 
te winnen, aangeboden door de plaatselijke 
handelaars-leden van Rond ’t Anker. Niemand 
van de kindjes gaat met lege handen naar huis.
Dit is de derde nieuwigheid op het vlak van 
openbare markten in onze gemeente. Enkele 
jaren terug verhuisde de vrijdagmarkt van 
het Marktplein naar de Zeelaan in Koksijde. 
Vorig jaar verhuisde de dinsdagmarkt van 
Groenendijk naar de Zeedijk van Oostduinkerke.



Gemeente verkoopt huisje en grond
De gemeenteraad besliste in zitting van 18 februari unaniem om een huisje en drie loten bouwgrond uit 
het gemeentelijk patrimonium openbaar te verkopen. De beide verkopen vinden plaats op vrijdag 19 april 
om 15 u. in hotel Soll Cress, Koninklijke Baan 225 in Koksijde. Voor deze verkopen geldt geen instelprijs noch 
instelpremie.

Drie loten bouwgrond in de Salvialaan in Koksijde
-  eerste afdeling – 

gemeentenummer 38014 – 
00644 - 0437 

-  samen gekadastreerd 
volgens titel en recent 
kadastraal uittreksel onder 
sectie E nummer 762/K, 
met een totale oppervlakte 
volgens titel en recent 
kadastraal uittreksel van 16a 
06ca

-  lot een (links vooraan gezien 
vanaf de Salvialaan) met een 
benaderende oppervlakte 
van 4a 13ca

-  lot twee (rechts vooraan 
gezien vanaf de Salvialaan) 
met een benaderende 
oppervlakte van 4a 55ca

-  lot drie (achteraan gezien vanaf de Salvialaan) met een benaderende oppervlakte van 7a 59ca
Loten 1 en 2 geschikt voor koppelbouw – Lot 3 geschikt voor alleenstaande woning
Blanco bodemattest aanwezig
Verkavelingsvergunning dd 27 september 2012
Stedenbouwkundig uittreksel dd 16 oktober 2012
Geen voorkooprecht

voor zowel de woning als de drie loten bouwgrond geldt:
1. Bij de openbare verkoop in het bezit zijn van:
 Natuurlijke personen: identiteitskaart, trouwboekje, huwelijkscontract en wijzigingen
 Rechtspersonen: oprichtingsakte, laatste statutenwijziging, benoeming
2. Meer informatie over de voorwaarden en bezoek na afspraak met kantoor notaris De Baets, T 058 53 20 10

Woning, Houtsaegerlaan 4 in Koksijde
-  tweede afdeling – gemeentenummer 38342 – 00644 - 0181
-  gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder 

sectie H nummer 710/A, met een oppervlakte volgens titel en 
recent kadastraal uittreksel van 2a 22ca, met een niet-geïndexeerd 
kadastraal inkomen van 409 euro

-  blanco bodemattest aanwezig
-  conformiteitsattest voor stookolietank
-  stedenbouwkundig uittreksel dd 19 november 2012
-  RUP Dorp Koksijde met bestemming: zone 1 Centrumgebied & Zone 

8 Ambachtelijke bedrijven met nabestemming centrumgebied
-  vergunningen: 38014/16347/B/2011/14801 / Diverse 

milieuvergunningen 38014/465/1/E/1-2-3
-  voorkooprecht inzake ruilverkaveling & Vlaamse Wooncode van 

toepassing
-  keuring elektrische installaties: installaties niet conform
-  EPC 20130119-0001294581-000000002-1 



NAviGo-Nationaal visserijmuseum presenteert nieuw uniek boek:

Zeevisserij aan de Vlaamse Kust
Eerstdaags verschijnt als initiatief van het gemeentebestuur en van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke het nieuwe boek Zeevisserij aan de Vlaamse Kust. Dit nieuwe werk is samengesteld door 
gewezen conservator Willem Lanszweert met bijdragen van Cecile Baeteman, Ann-Sofie Beun, Rudy Declerck, 
Fien Leerman, Ineke Steevens en Maja Wolny.

ExCLUSIEF 
AAnBOD 

voor inwoners 
en tweederesidenten

20 euro 
ipv 24,95 euro

Geldig bij 
voorinschrijving
tot 21 april 2013

Snuif de sfeer op in het visserskwartier en zit mee aan tafel bij de vissersvrouw 
die bidt opdat de storm gaat liggen. Beeld je in hoe ze met haar vis leurt 
en haar twaalfjarig kind als matroos mee de zee opstuurt. Leer bij over het 
onderwijs, de rijke vangsten in IJsland of hoe sterk de angst het bijgeloof 
aanwakkerde. Kortom: stap met dit boek in de rijke geschiedenis van de 
Vlaamse zeevisserij!
Al meer dan tien eeuwen staat de zeevisserij voor werk en welvaart, maar 
evenveel voor verdriet en wanhoop.
In dit rijk geïllustreerd boek ontdekt de lezer hoe de kustvlakte ontstond en 
hoe de nood aan havens zich opdrong. Talrijke verrassende aspecten van 
de zeevisserij worden op een hedendaagse manier belicht met heldere 
teksten, getuigenissen en diverse originele illustraties, waaronder heel wat 
reproducties van bekende en minder bekende schilderijen.
Tot slot wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen binnen de sector.

technische gegevens:
Formaat 240 x 170 mm – Harde kaft
Volume 192 blz.
Ca. 150 illustraties
Nederlandse editie ISBN 9789058564306
Verschijningsdatum 21 april 2013
Een uitgave van Stichting Kunstboek i.s.m. NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum

Bestellen
Bezorg NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum onderstaande bestelbon 
en stort het correcte bedrag op rek. nr. BE87 7512 0356 9694 van 
gemeentebestuur Koksijde met vermelding "boek zeevisserij - … ex.".

Van 1 mei tot 17 november 2013 kan u uw bestelling persoonlijk(*) 
afhalen aan de balie van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (adres 
cfr. infra, 058 51 24 68 - F 058 51 08 17 – info@navigomuseum.be - 
tijdens de openingsuren).
(*) Om praktische redenen worden geen boeken verzonden.

Bestelbon
(zenden aan: NAviGo–Nationaal visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5 in 8670 oostduinkerke)

Naam:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat:   .........................................................................................................................................................................................................  Nr:  ............................................................

Woonplaats: Postcode:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

T/GSM: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bestelt …...................….  exemplaren van het boek Zeevisserij aan de Vlaamse Kust
tegen de bijzondere voorintekenprijs van 20 euro (in plaats van 24,95 euro) en schrijft bij deze op uiterlijk 
21 april 2013 het passende bedrag over op rek. nr. BE87 7512 0356 9694 van gemeentebestuur Koksijde met 
vermelding "boek zeevisserij, … ex."
           Handtekening



tv-topreeks 
In Vlaamse velden
zoekt figuranten 
voor opnames
In Vlaamse Velden vertelt in tien afleveringen 
het verhaal van de Gentse familie Boesman 
die probeert te overleven tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Net omdat de reeks in het najaar 
2013 zal worden uitgezonden op Eén, zal ze meteen 
het startschot vormen voor de honderdjarige 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het wordt 
een topproject voor de provincie West-Vlaanderen.
De crew van In Vlaamse Velden is nog steeds op 
zoek naar figuranten. Er wordt o.a. in loopgraven 
gefilmd. Mannen vanaf 18 jaar (ook militairen) 
die graag willen meespelen als soldaat zijn zeker 
welkom.
Ook in Koksijde zijn er opnames voorzien: o.a. op 
het strand Sint-André op 16 en 17 mei van rond het 
middaguur tot 2 à 3 uur ’s nachts.
Alle info: www.invlaamsevelden.be

Cursus excel
Excel is een rekenprogramma. In deze korte basiscursus leer je 
gegevens invoeren en eenvoudige berekeningen maken. Andere 
vaardigheden: verplaatsen, kopiëren en sorteren. Het geleerde 
wordt onmiddellijk in de praktijk getoetst door een adreslijst en 
een maandbudget op te maken. Kennis van Windows is vereist. 
Start met een kleine groep van max. 5 cursisten.
Op donderdag 16 en vrijdag 17 mei, telkens van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs 10 euro.

erfgoeddag
Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 21 april plaatst de 
bibliotheek de boeken rond het thema “Stop de tijd” in de kijker. 
Boeken over getijden, grafplaatsen, restauratie en verhalen van 
mensen vroeger en nu krijgen een mooi plaatsje.

Week van  
de zee
Voor de zeventiende keer op rij 
organiseert de provincie West-
Vlaanderen de Week Van de Zee. Deze 
keer van vrijdag 26 april tot en met 
zondag 12 mei. De bib zet ook deze 
keer de mooiste en interessantste 
boeken uit haar collectie in de kijker.

Nieuw e-mailadres
Vanaf 1 april mailt geldt voor algemene informatie een nieuw e-mailadres: bibliotheek@koksijde.be. Het oud 
e-mailadres koksijde@bibliotheek.be is vanaf 30 maart afgesloten. Pas uw adresboek in die zin aan.

Gesloten
Op paasmaandag 1 april is de 
bibliotheek gesloten.

BiBliotHeeK



De StieneSteekers
Sedert één jaar zijn De Stienesteekers een groep 
enthousiaste vrouwelijke garnaalkruisters van 
Oostduinkerke, waarover wijlen Thierry Deleu 
beeldrijk schreef: “Ons Stiene draait haar kont 
nog eens rond in ’t graf, nu Oostduinkerke sinds 
kort lang gerokt enkele stoere vrouwen zich 
hebben bekeerd, lees geëngageerd, om d’eerste 
vrouwelijke garnaalvissers te worden in ’t Dorp 
en ’t Bad. Wie had dat ooit gedacht? Die van 
Oostduinkerke zijn in hun nopjes om die boze 
kopjes, de nieuwe suffragettes, de Dolle Mina’s, 
d’eerste StieneSteekers! Zie toe hoe zij zeewaarts 
gaan met muilezel en steeknetten, garnalen 
vangen is hun nieuwste hobby, ’t wordt hun passie 
voorspellen hun mannen die d’eenzaamheid 
laven aan menig Peerdevisscher.”

oproep aan alle vrouwen van heel Koksijde
Wie houdt er van folklore? Wie houdt er van de 
zee? Wie wil er ontstressen? Jij!? Sluit je dan aan 
bij de nieuwste vereniging De StieneSteekers. 
Deze dappere vrouwen gaan met een steeknet 
garnalen vangen in zee, volgens de aloude 
traditie. Het is leuk en rustgevend.
Contact: Chris Bailleul, T 058 51 23 13 of 
handelaarsodk@gmail.com

theatergezelschap 
in ’t Bloote
Theatergezelschap in ’t Bloote uit Wulpen brengt 
dit jaar het komische toneelstuk Tom, Dick en 
Harry. De voorstellingen vinden plaats in Het 
Bedrijf (Leopold II laan 9 in Oostduinkerke), op: 
vrijdag 5 april (20 u.), zaterdag 6 april (20 u.), 
zondag 7 april (19 u.), vrijdag 12 april (20 u.), 
zaterdag 13 april (20 u.) en zondag 14 april (15 
u.) Kaarten (8 euro) in afspanning Wielrijdersrust, 
Dijk in Wulpen, T 0474 40 99 69. Op de foto 
acteurs en actrices die zorgen voor een leuke 
toneelavond: liggend Sonja Boeve, zittend Dirk 
Janssens, Marc Vileyn en Didier Cobbaert, staand 
Emmanuel Fabel ,Katrien Arnoys, Willy Bautil, Sonja 
Van Ransbeeck, John Schoepen, Dirk Sennesael 
en Liselotte Fabel.

ticketverkoop c.c. CasinoKoksijde
is verhuisd naar info Koksijde
Sinds januari is het c.c. CasinoKoksijde overdag gesloten. Het 
bespreekbureau verhuisde naar Info Koksijde (dienst Toerisme) in het 
gemeentehuis. U kan daar terecht voor alle zaken waarvoor u vroeger 
het cultuurcentrum binnenstapte. Telefonisch bestellen kan natuurlijk 
nog altijd op 058 53 29 99 of via de website www.casinokoksijde.be.
Het cultuurcentrum zelf is steeds open één uur voor aanvang van een 
voorstelling.
Daarnaast is het cultuurcentrum uitsluitend toegankelijk indien 
u zich eerst aanmeldt aan de balie van de Info Koksijde (dienst 
Toerisme), of als u na afspraak komt. Dat kan via de kantoren van het 
cultuurcentrum of via het algemeen (bovenstaand) nummer.
Openingsuren Dienst Toerisme/Info Koksijde: elke dag van 9 tot 12 u., 
en van 13.30 tot 17.30 u., zondag voormiddag gesloten. Muriel Beun en Ilse Allewerelt aan de 

balie van Info Koksijde/dienst Toerisme.



Gratis expo in abdijmuseum van 26 april tot 29 september

Schilderijen en beelden
van Herman van Nazareth
In 2013 is Herman Van Nazareth centrale gast in het Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138. Zowel zijn intrigerende schilderijen in de Campmanszaal, 
als de monumentale beeldhouwwerken op de archeologische site kan 
je gratis ontdekken van 26 april tot 29 september.

De carrière van Herman Van Nazareth als kunstenaar is al een halve 
eeuw jong. Onvermoeibaar blijft hij zichzelf, zijn werk en de maatschappij 
steeds weer in vraag stellen. Zuid-Afrika werd zijn tweede thuisland. Zijn 
werken zijn maatschappelijk en politiek geladen. Ze lezen als de kroniek 
van een strijd tegen apartheid. Hoewel zijn figuren “gezichtsloos” zijn, 
herkennen we in zijn schilderijen duidelijk de macht van de overheerser 
of de moedeloosheid van de machteloze medemens.
In Kaapstad ontdekt Van Nazareth de kracht van beeldhouwkunst. 
Ook hier zijn dezelfde thematiek en soberheid van vormen meteen 
herkenbaar en zichtbaar doorheen zijn volledige oeuvre. Zijn imposante 
beeldengroepen lijken voortdurend in dialoog te willen gaan. Eén feit is 
zeker, binnen de kortste keren overheersen ze de locatie waar ze staan 
en worden ze een merkpaal in het landschap.
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en de dienst Cultuur werken samen 
om een overzicht te geven van het werk van deze boeiende kunstenaar. 
De schilderwerken vinden een stijlvolle thuis in de Campmanszaal. De 
monumentale beeldengroepen vinden ongetwijfeld een bijzondere plek 
in het archeologisch ruïneveld.

Beeld Black Widows op het Astridplein
Sedert korte tijd prijkt op het Astridplein in Oostduinkerke-Bad het beeld Black Widows van de 
internationaal befaamde beeldhouwer Cotman Kenny. Het werk, ter waarde van 18.000 euo werd door de 
kunstenaar aan de gemeente overgedragen, conform de tentoonstellingsvoorwaarden.

Cotman Kenny startte zijn loopbaan met een passie voor 
hout maar voelde zich al snel beperkt. Zijn hedendaagse 
werken zijn deels metalen en betonnen constructies van 
monumentale aard. Ze zijn geïnspireerd door de natuur 
en zijn ervaring met de wereld. Hij creëert graag kunst met 
een element van eeuwige schoonheid. De vormen zijn 
vaak geabstraheerde menselijke figuren.
Voor de Black Widows baseerde de kunstenaar zich op 
een historische afbeelding van een 4.000 jaar oude 
Chinese gravure wat zich weerspiegelt in de specifieke 
haardracht van de twee zittende beelden. In het kader 
van zijn tentoonstelling Framed Object in galerie Welnis 
in het najaar van 2012 presenteerde hij dit kunstwerk als 
een hulde aan de vele vissersvrouwen en hun liefdes 
wiens leven zich voor een groot stuk op zee bevindt. De 
achtergebleven vrouwen van de vissers blijven ingetogen, 
eenzaam en in afzondering, hoopvol staren naar het zilte 
water.

Beeldhouwer Cotman Kenny (links onderaan) en 
schepen van Cultuur Jan Loones verwelkomen 
het beeld Black Widows in gezelschap van 
cultuurfunctionaris Valerie Vandamme en 
diensthoofd Cultuur Nathalie Martens.



B&B evergreen op Horeca Awards
bekroond als beste Belgische B&B
Bed & Breakfast is een populaire vorm van vakantieverblijf, ook in onze gemeente. Uitbaters ervan zetten 
hun beste beentje voor om hun klanten hartelijk, comfortabel en prijsvriendelijk te ontvangen. Maar er is 
meer. Sedert maandag 28 januari mag Koksijde zich beroepen op de beste B&B van het land! Die eer viel 
Patrick De Ruyver van B&B Evergreen, Koninklijke Baan 197, te beurt!

De prijs werd uitgereikt in de Limburghal in Genk op de 
Horeca Awards. Patrick was al heel blij dat hij eerder een 
nominatie in de sector B&B/Gastenkamers in de wacht had 
gesleept, wat hem een promotiestand op de manifestatie 
had opgeleverd. Maar dat hij onder 13 genomineerden ook 
de hoofdvogel zou afschieten had hij geenszins verwacht!
Groot was dan ook zijn verbazing toen de juryleden zijn B&B 
als winnaar van de Quality Crown uitriepen. Deze trofee is 
het symbool van kwaliteit, gastvrijheid en klantvriendelijkheid. 
De jury kende hem grote onderscheiding toe en een 
oorkonde erbovenop. Parameters bij het oordeel zijn 
vooral kwalitatieve, gepersonaliseerde ontvangst en 
dienstverlening, waarden die bij Patrick op de eerste plaats 
komen bij het ontvangen van gasten in de Evergreen.
Patrick De Ruyver runt de Evergreen vier jaar. Toerisme 
Vlaanderen honoreerde de B&B al met drie sterren. De zaak 
werd verbouwd in cottagestijl, en is met z’n drie kamers 
eerder kleinschalig. “Dat was een bewuste keuze”, zegt een 
trotse Patrick. “Ik probeer mijn gasten zo goed mogelijk 
te verzorgen. Rust en gezelligheid zijn hier troef. Uiteraard 
ben ik heel gelukkig met deze onderscheiding. Het is 
een aansporing om me verder met hart en ziel voor de 
vakantiegangers in te zetten.”

Patrick De Ruyver wiens vakantieverblijf Evergreen 
op de Horeca Awards tot beste B&B van het land 
werd uitgeroepen.

Nieuwe openingsuren
toerismekantoren vanaf 1 april

Hoofdkantoor Koksijde-Bad
Zeelaan 303, T 058 51 29 10 - F 058 53 21 22 - toerisme@koksijde.be
Ook info & ticketverkoop c.c.CasinoKoksijde
Elke dag open, gesloten op zondagvoormiddag
- 1 april tot 30 september: van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17.30 u.
- 1 oktober tot 30 maart: van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 u.
-  gesloten op 24 dec. (namiddag), 25 dec., 31 dec. (namiddag), 1 jan.

Bijkantoren Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald
Oostduinkerke, Astridplein 6, T 058 51 13 89
Sint-Idesbald, Zeedijk 26a, T 058 51 39 99

- paasvakantie en van 15 juni tot 15 september: elke dag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 17 u., gesloten op 
zondagvoormiddag

-  krokusvakantie, herfstvakantie en kerstvakantie: elke dag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 16 u., gesloten op 
zondagvoormiddag, gesloten op 24 dec. (namiddag), 25 dec., 31 dec. (namiddag), 1 jan.

-  Hemelvaartweekend (9 tot 12 mei 2013) en Pinksterweekend (18 tot 20 mei 2013): elke dag open van 10 
tot 12 en van 13.30 tot 17 u., gesloten op zondagvoormiddag



Garnaalvissers rukken uit
Het paasweekend is voor de garnaalvissers te paard en te voet elk jaar 
opnieuw het sein om de jacht op de grijze delicatesse weer in te zetten.
Op paasmaandag 1 april trekken de garnaalvissers te paard om 10.45 u. in 
Oostduinkerke naar zee. Na het vissen worden de garnalen gekookt en aan het 
publiek aangeboden.
Op zondag 14 april gaan de garnaalkruiers van de Slepers naar zee om een 
demonstratie te geven in het garnaalkruien te voet.
De dienst Toerisme heeft een gratis flyer met alle demonstratiedata ter 
beschikking.

Bedevaart Baaldjes Kruus

De jaarlijkse Bedevaart naar Baaldjes Kruus vindt plaats op 
maandag 22 april. De plechtigheid begint om 14 u. in de 
kerk van de O.L.V.-ter-Duinen. Om 14.30 u. start de bedevaart 
naar het kapelletje waar ook een eucharistieviering wordt 
opgedragen. Om 16 u. biedt het gemeentebestuur aan alle 
deelnemers een receptie aan in het bezoekerscentrum van het 
Abdijmuseum ten Duinen. Het geheel wordt georganiseerd door 
het Genootschap van de zalige Idesbaldus.

Brochure geleide wandelingen
De natuurgebieden en het erfgoedpatrimonium van Koksijde kan men 
het best ontdekken tijdens de vele professioneel geleide wandelingen 
en fietstochten. In de brochure geleide wandelingen 2013 staat de 
volledige kalender. Deelname aan deze wandelingen is gratis, tenzij 
anders vermeld.
Bij de dienst Toerisme kan men ook terecht voor alle info over de 
verschillende bewegwijzerde wandel- en fietsroutes, een handige kaart 
inbegrepen.
info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be 

Brochure lentekriebels
De nieuwe brochure Lentekriebels 2013 is klaar. Deze brochure geeft 
een overzicht van alle activiteiten die van april tot eind juni in de 
gemeente plaatsvinden. Het boekje ligt gratis ter beschikking bij de 
dienst Toerisme.



internationaal tennisgebeuren 20/21 april

Fed Cup België–Polen
Onze gemeente heeft een nieuwe internationale sportmanifestatie binnengehaald! Op zaterdag 20 en 
zondag 21 april wordt de play-off België-Polen van de Fed Cup Wereldgroep 2 in Koksijde gespeeld. Aan 
Poolse zijde verschijnt op de Koksijdse court o.m. topspeelster Agnieszka Radwanska (WTA nr. 4). Er worden 
ruim duizend toeschouwers per dag verwacht.

De Fed Cup ontmoeting is ter wereld de enige 
officiële tenniscompetitie voor landenploegen. 
Liefst 97 landen nemen eraan deel. Het is dus de 
grootste jaarlijkse internationale teamcompetitie 
in damessport. België maakt al jaren deel uit van 
de Wereldgroep (1 en thans in 2) en moet heden 
(weliswaar zonder Clijsters en Henin, maar met de 
nieuwe lichting) strijden voor behoud in groep 2. 
Elk team telt 4 speelsters. De selectie moet uiterlijk 
op 10 april bekend zijn. Ons land kiest uit: Kirsten 
Flipkens, Yanina Wickmayer, Alison Van Uytvanck, 
An-Sophie Mestach, Ysaline Bonavonture, Tamaryn 
Hendler en Eline Boeykens. Kapitein is Ann Devries, 
ooit wereldkampioene bij de jeugd en WTA 77.

echte tennisfaam
De organisatie van deze ontmoeting is in handen 
van de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) met de 
steun van onze gemeente. Koksijde is al 25 jaar 
de thuishaven van het internationale 25.000 $-ITF-
damestornooi Flanders Ladies Trophy, en ook al 5 
jaar van de 10.000 $-Ricoh Men’s Trophy. Met de 
gloednieuwe tennishal biedt Koksijde een mooi 
kader voor deze Fed Cup-ontmoeting.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Op de 
finaledag van de Flanders Ladies Trophy in 2012 
bezocht ik samen met secretaris-generaal Walter 
Goethals van de VTV en voorzitter Jos Exsteens van 
TC Koksijde onze nieuwe indoor-tennisinfrastructuur. 
De heer Goethals was echt onder de indruk van 
deze prachtige tennistempel. Gezien ook de goeie 
reputatie van Koksijde in het organiseren van 
internationale sportevenementen, -denk maar aan 
het WK-cyclocross-, was hij het idee genegen om 
een internationale tenniscompetitie naar Koksijde 
te halen.”
Begin maart werd de aanvraag voor een play-off 
van de FED Cup in Koksijde goedgekeurd.
Burgemeester:  “Naast de infrastructuur, biedt onze 
gemeente logistieke en financiële ondersteuning. 
De dienst Communicatie en de technische 
diensten draaien op volle toeren om dit evenement 
voor te bereiden. De VTV was ook gecharmeerd 
door de toezegging van directeur Maja Wolny van 
het Nationaal Visserijmuseum om tolk te zijn voor 
de Poolse speelsters.”

Programma
De teams komen aan op maandag 15 april en 
logeren in Hotel Casino. Van maandag tot vrijdag 
wordt getraind op TC Koksijde. Vrijdagnamiddag  
19 april is er de loting in het gemeentehuis.
-  zaterdag 20 april: openingsceremonie en  

2 enkelwedstrijden vanaf 13.30 u.

-  zondag 21 april: 2 enkelwedstrijden gevolgd door 
1 dubbelspel vanaf 12.30 u.

Er wordt gespeeld op hard court. Wie wint 
(3 gewonnen matchen) promoveert naar 
Wereldgroep 2.

tickets
Tickets 12,5 euro (per dag) / VIP-tickets 125 euro 
p.p. per dag (incl. walking dinner) / Verkoop op  
vtv.be en 02 548 03 00.
Inwoners van Koksijde en eigenaars van een 
tweedeverblijf betalen slechts 5 euro. Deze 
vijfeurokaarten kunnen vanaf 1 april gekocht 
worden bij Info Koksijde (dienst Toerisme) zolang 
de voorraad strekt. Voor inwoners één kaart per 
persoon op vertoon van de identiteitskaart, voor 
eigenaars tweedeverblijf max. twee kaarten op 
vertoon van het aanslagbiljet 2012. 
Deze Fed Cup-ontmoeting kan rekenen op de steun 
van Topsport Vlaanderen en BNP Paribas Fortis.

info:
-  Stephan Wydooghe, secretaris en ondervoorzitter 

TC Koksijde, stephan.wydooghe@koksijde.be,  
T 058 53 30 58, GSM 0479 40 50 02

-  Jos Exsteens, voorzitter TC Koksijde,  
josexsteens@hotmail.com, GSM 0475 61 53 09, 
www.tckoksijde.be

-  Vlaamse Tennisvereniging, 1050 Brussel,  
T 02 548 03 00, info@vtv.be, www.vtv.be



Koksijde Golf ter Hille

13/14 april: 
opening short 

course Hazebeek

Niet-golfers 
WelKoM 

op het 
terrein!

Het golflandschap van Koksijde Golf ter Hille (KGH) 
heeft prachtige vormen aangenomen en het gras 

begint er na een lange winter weer groen uit te 
zien. Een ideaal moment om op zaterdag 13 en 

zondag 14 april een bezoekje te brengen aan 
het golfterrein. Trek dus uw wandelschoenen 

aan, want het wordt een 
feestelijk weekend met 

als hoogtepunt de 
officiële opening 

van de short 
course 
Hazebeek.

Programma opendeurweekend
Nu de driving range van Koksijde Golf ter Hille al volop 
in gebruik is, wordt het tijd om de short course in te 
golfen. Twee dagen lang kan u kennismaken met 
deze course, die de naam “Hazebeekcourse” draagt. 
Deze course telt 9 holes, die klaar zijn en dat moet 
dus gevierd worden! De opendeurdagen vinden 
plaats op zaterdag 13 (van 12 tot 18 u.) en zondag 
14 (van 10 tot 18 u.) april.

zaterdag 13 april
Iedereen is op zaterdag 13 april van 12 tot 18 u. 
welkom om aan het golfterrein een bezoek te 
brengen. Vertrekpunt is de sporthal Hazebeek, waar 
u via het Wavepad een uitgestippeld deel van de 
Hazebeekcourse kan bezoeken en enkele leden van 
de club aan het werk kan zien.
Verspreid over het golfterrein staan gidsen 
(aanspreekpunten) die u informeren over de 
specifieke elementen van de golfsport en de 
verschillende onderdelen van het golfterrein. 
Tentoonstellingsborden met duiding geven de 
bezoekers allerlei praktische informatie. Nadien 
krijgt iedereen een drankje aangeboden tegen een 
democratische prijs in de cafetaria van sportpark 
Hazebeek. Bonnetjes hiervoor dient u af te halen aan 
de K-stand.

zondag 14 april
Op zondag 14 april is het terrein enkel toegankelijk 
via het Wavepad. Alle tentoonstellingsborden zullen 
daar verzameld staan. Op de Hazebeekcourse 
van Koksijde Golf ter Hille zullen de eerste balletjes 
geslagen worden. Enkele ervaren clubleden geven er 

een demonstratie (op de net geopende 9 holes van 
de short course).
Wie zelf een balletje wil slaan, kan terecht in de 
driving range. De golfpro’s staan u bij en leren u de 
juiste golftechnieken aan.
Na uw bezoek aan het terrein kan u een goedkoop 
drankje nuttigen in de cafetaria van sportpark 
Hazebeek. Bonnetjes hiervoor dient u af te halen aan 
de K-stand.

lid worden van de golfclub?
Koksijde Golf ter Hille is een unieke locatie om te 
sporten. Bent u jong of oud, beginner of geoefende 
speler? Er is voor elk wat wils. Inschrijven kan via 
het clubsecretariaat. (Elke dag open van 8.30 tot 
12 u. en van 13.30 tot 19 u.) Info: secretariaat@
koksijdegolfterhille.be of 058-53 34 10.
Wenst u meer info over Koksijde Golf ter Hille?  
Alle informatie, -van de ontstaansgeschiedenis van 
het golfterrein tot hoe u lid kan worden en  
de bijhorende tarieven-, kan u terugvinden op  
www.koksijdegolfterhille.be

vtM-wandeldag let’s get fit.
Op zaterdag kan u ook deelnemen aan de 
Let’s get fit VTM-wandeldag. Een deel van het 
wandelparcours loopt door het golfterrein (Hof ter 
Hillestraat tot aan de Hazebeekstraat). De perfecte 
combinatie voor wandelaars met golfkriebels, die 
willen genieten van een prachtig uitzicht. Zie ook 
blz. 34 in dit nummer.

Plattegrond van de volledige 
golf met de short course (9 holes)
 in de bovenste helft aan de linkerzijde.



Gratis initiatie Start to golf
De golfinitiatie wordt georganiseerd in het kader van Start to Golf, in actie op alle golfterreinen van 
Vlaanderen om de golfsport laagdrempelig te maken. Een leuke en toegankelijke manier om kennis te 
maken én te starten met “de sport van het jaar”. Bent u gebeten door de golfmicrobe? Of bent u gewoon 
nieuwsgierig naar uw eigen swing? Kom dan een balletje slaan op de driving range. Inschrijven kan via 
www.starttogolf.be. Vul het formulier in en vergeet zeker niet “Golf ter Hille” aan te duiden.

Succesvolle ledenvergadering!
Op vrijdag 8 maart verwelkomden burgemeester Marc Vanden Bussche en captain Philippe Beauduin 
van de club Koksijde Golf ter Hille (KGH) in c.c. CasinoKoksijde zowat 450 leden/partners van de 
golfvereniging ter gelegenheid van de eerste grote ledenvergadering.

De agenda startte met een ogenblik stilte voor de recent overleden golfpro David Petrie. De Koksijdse golf 
was jammer genoeg zijn laatste golfproject. David wilde van KGH ook een opleidingscentrum maken. “Wij 
zullen dat werk voortzetten”, beklemtoonde de burgemeester.
Philippe Beauduin, captain van de sportieve commissie van de club KGH stelde zijn naaste medewerkers 
voor: vicecaptain Steven Decock, junior captain Karl Vannieuwkerke (vice Silvester Vermoote ), ladies captain 
Katrien Lagrou (vice Bieke Dalle ), men’s captain Ivan Heughebaert (vice Ivan Plasman ), rabbits captain 
Rein Wouters en senior captain Dirk Rogiers.
Ir. Siska Stockelynck verduidelijkte dat de opening van de championship course en van het clubhuis in het 
voorjaar 2014 zullen plaatsvinden. 
Junior captain Karl Vannieuwkerke, afwezig om professionele reden, had niettemin een mooie boodschap 
nagelaten: een fel gesmaakt filmpje over de opleiding van jongeren tot volwaardige golfers!

officiële namen
Medio vorig jaar lanceerde het gemeentebestuur 
een oproep tot de lezers van Tij-dingen om, in 
de vorm van een wedstrijd, een mooie naam 
te bedenken voor de “kleine” en de “grote 
omloop”. Er werd bijna een volle kartonnen doos 
inzendingen bezorgd, waaruit de jury uiteindelijk 
volgende namen (en bedenkers) bekroonde.
De short course heet voortaan Hazebeekcourse, 
bedacht door Patrick Pieters en de h. 
Vandevelde uit Oostduinkerke. De long course of 
championschip course werd langeleedcourse 
gedoopt, uit de inspiratie van Benoit Lust en 
Nadia Brysse uit Koksijde. Deze vier winnaars 
ontvingen allen een starterspakket van Koksijde 
Golf ter Hille.

Burgemeester Marc Vanden Bussche en Mieke Garnaal 
met eredame feliciteren de aanwezige winnaars van de 
naamwedstrijd: vlnr Benoit Lust, Nadia Brysse en Patrick Pieters.

De grote familiefoto ter gelegenheid van de eerste ledenbijeenkomst van Koksijde Golf ter Hille, met burgemeester, 
schepenen, raadsleden en bestuursleden van de sportieve commissie van KGH.



Sociaal huis opent seniorenloket
Voortaan kunnen alle 60-plussers van onze gemeente met al hun vragen of voor info terecht bij 
het seniorenloket van het Sociaal Huis. Seniorenconsulent Katleen Calcoen is het centraal info- en 
aanspreekpunt voor de Koksijdse senioren.

De seniorenconsulent coördineert de werking van de senioren-
adviesraad en behartigt de belangen van de senioren binnen het 
lokaal sociaal beleid.
Het seniorenloket is toegankelijk zonder afspraak, elke werkdag tussen 
9 en 12 u. Een afspraak maken buiten deze uren is natuurlijk ook 
mogelijk. 
Kan u zich moeilijk verplaatsen? Bezoek aan huis is mogelijk na 
afspraak. Er wordt zo snel mogelijk hulp geboden waar nodig.
De seniorenconsulent is het aanspreekpunt voor alle Koksijdse 
senioren.
Sociaal Huis Koksijde, seniorenloket, seniorenconsulent Katleen 
Calcoen, elke dag van 9 tot 12 u. zonder afspraak, T 058 53 43 42, 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Woonloket houdt voortaan  
ook zitdag in het gemeentehuis
Het Woonloket opende zijn deuren begin januari in het Sociaal Huis. Meer dan 140 inwoners vonden er al 
hun weg naartoe! Om de dienstverlening te verbeteren, houdt het Woonloket vanaf 8 april ook zitdag in 
het gemeentehuis, elke maandagnamiddag van 13.30 tot 16 u.

Aan het Woonloket kan men terecht voor info over volgende aangelegenheden.
-  Premies en subsidies bij bouwen en verbouwen
-  Vergelijking energieleveranciers, inschrijving groepsaankoop groene stroom, aanvragen 
gratis energiescan, enz.

-  FRGE: leningen aan 2% (of 0%) voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen 
 via het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)

-  Info over leegstand en woningkwaliteit
-  Info over huurwetgeving voor huurder en verhuurder
-  Hulp bij het zoeken naar (her)huisvesting
-  Inschrijven voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen
-  Info over sociale lening, gratis verzekering gewaarborgd wonen
Contact:
-  Huisvestingsambtenaar linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 28, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 
34, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u. of na afspraak

-  vanaf 8 april elke maandag zitdag van 13.30 tot 16 u. in het gemeentehuis, Zeelaan 303

1712: gratis meldpunt partnergeweld
Op 5 maart begon het tweede jaar van de sensibiliseringscampagne 
inzake misbruik, geweld en kindermishandeling. Die campagne 
concentreert zich in het meldpunt 1712, het gratis nummer voor burgers 
die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. 
Sinds de start van 1712 ontving het meldpunt al 3.732 oproepen. De nieuwe 
campagne focust op partnergeweld.

Een en ander is een initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Vorig jaar ontving het meldpunt gemiddeld 
275 oproepen per maand, waarvan 20% over partnergeweld. Nog te vaak 
wacht men om partnergeweld te signaleren. 
Vier affiches in het straatbeeld informeren de burger over het meldpunt 
1712. Men kan bij 1712 in alle discretie terecht. Men hoeft zijn naam niet te 
zeggen. Een oproep is gratis. Ook kinderen kunnen bellen.

Seniorenconsulent 
Katleen Calcoen



Westhoek heeft hoogste zelfdodingscijfers van het land

Werkgroep buigt zich over
geestelijke gezondheidszorg
De Vlaamse gemeenten die een schepen van 
Suïcidepreventie en Geestelijke Gezondheidszorg tellen 
kan men wellicht op de vingers van één hand tellen. 
Koksijde is er nochtans één van. Daar is een reden voor. 
Volgens de officiële statistieken kampt De Westhoek met 
de hoogste zelfmoordcijfers van Vlaanderen. Daaraan 
verhelpen ligt niet meteen voor de hand. Maar ons 
bestuur wil de problematiek evenmin “ongemoeid” 
laten. Eerste schepen Jan Lones en een werkgroep 
buigen zich voortaan over de materie.

Het nieuwe werkveld luidt officieel Suïcidepreventie 
en Geestelijke Gezondheidszorg. De schepen startte 
snel de oprichting van een werkgroep Geestelijke 
Gezondheidszorg (WGG) met volgende deskundigen: 
voorzitter Stefaan Demoen (psychotherapeut, 
coördinator van het Psychiatrisch Aanbod en 
Hoofdverpleegkundige psychiatrie van het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Augustinus in Veurne, AZSAV), Herman 
Vanheste (vroegere directeur van het CLB en CGG 
in Veurne), Jan Leye (psycholoog en coördinator 
Zorg voor Suïcidepogers in AZSAV), Pascale Baeselen 
(verpleegkundige KEI), Caroline Vanraes (sociale 
dienst OCMW Koksijde) en Evelien Sys (psychologe 
gemeente Koksijde).

Hoog sterftecijfer
eerste schepen jan loones: “De meeste zelfdodingen 
vallen inderdaad in Oost- en West-Vlaanderen, met de 
hoogste cijfers zelfs in onze Westhoek… Al enige tijd 
is er belangstelling bij het gemeentebestuur om dit 
probleem op gemeentelijk niveau eens van dichterbij 
te bekijken. Niet om er onmiddellijk oplossingen voor 
te presenteren, maar vooral om deze problematiek 
niet ongemoeid te laten. Het betreft ten slotte een 
zeer hoog sterftecijfer waarvoor de Vlaamse overheid 
ook een aanpak probeert te bedenken.”

Met nabestaanden
t-d: “Wat hoopt de werkgroep daar te kunnen aan 
doen?”
voorzitter Stefaan Demoen: “Vooreerst denk ik dat 
we moeten proberen nabestaanden te ontmoeten, 
omdat zij ons met hun verhaal kunnen helpen 
om dichter bij de kern te komen. Het zou mooi zijn 
mochten we samen met hen kunnen komen tot 
mogelijke acties die aandacht schenken aan het 
probleem.”
jan loones: “Is het in enige mate mogelijk de 
bevolking te sensibiliseren voor dit probleem? 
Kunnen wij daarover een forum organiseren, bv 
door een lezing of een voordracht? Of door een 
gespreksavond, onder begeleiding van competente 
mensen, gesteund door nabestaanden? Onze 
werkgroep wil hierover ook de mening horen vanuit 
verschillende invalshoeken, en niet alleen vanuit de 
professionele.”

Boeiende uitdaging
t-d: “Het blijft een bijzonder kiese aangelegenheid?”
Stefaan Demoen: “We moeten opletten met het 
bespreken van suïcide in een niet-professionele 
omgeving omwille van het trigger-effect, d.w.z. erover 
spreken kan leiden tot het uitvoeren ervan. Dingen 
dus om uit te zoeken, een boeiende uitdaging. En 
zeker niet ver gezocht. Helaas veel te vaak dichtbij.”
jan loones: “We plannen met de werkgroep op 
gemeentelijk niveau toch een aantal acties te 
ondernemen in de hoop een bijdrage te kunnen 
leveren tot de Vlaamse doelstellingen. Koksijde is 
daarmee de eerste gemeente in Vlaanderen die 
zich vanuit het bestuur daarmee inlaat. Dit is nu al de 
overheid niet ontgaan.”
Stefaan Demoen: “We willen inderdaad 
complementair werken met de doelstellingen van het 
Vlaams actieplan voor suïcidepreventie. Zo geven 
we meteen een antwoord op de oproep van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen voor “vermaatschappelijking” 
van de problematiek. We zullen nu geregeld met een 
aantal gedreven mensen daarover samenzitten. We 
kunnen onze ambities niet te hoog stellen gelet op 
het feit dat er tot op heden zeer weinig zicht is op de 
drijfveren die aanleiding geven tot suïcide. We staan 
open voor suggesties van buitenat, te richten aan 
mijn adres, Guldenvlieslaan 41 in Koksijde.”

Wie na het lezen van dit interview behoefte heeft 
aan een gesprek over deze materie, kan terecht 
op T 02 649 95 55 van de Zelfmoordlijn of op het 
T 106 van Tele-onthaal of op de website www.
preventiezelfdoding.be.

Vijf leden van de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg 
die aanwezig konden zijn op de fotosessie: de dames 

Pascale Baeselen en Evelien Sys, de heren Herman Vanheste, 
Stefaan Demoen (voorzitter) en 1ste schepen Jan Loones.



infonamiddag valpreventie
In het kader van de Week van de Valpreventie van 22 tot en met 28 april organiseert de 
Seniorenadviesraad in samenwerking met het Sociaal Huis en het Koningin Elisabeth Instituut een 
infonamiddag op vrijdag 26 april.

Deze themaweek heeft als doel senioren, hun familie en 
alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te 
sensibiliseren en te informeren over val-en fractuurpreventie 
(www.valpreventie.be).
Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Zo’n 
valpartij heeft vaak nare gevolgen.
Cijfers tonen aan dat een oudere 10 keer meer kans heeft 
om op de spoedgevallendienst te belanden wegens een 
val dan als gevolg van een verkeersongeval. Ook de kans 
om gehospitaliseerd te worden is dubbel zo groot bij een 
valpartij.
Op vrijdag 26 april van 14 tot 16.30 u. zullen An Moeyaert, 
Rebecca Coopman en Anne Dupont van de KEI een 
namiddagvullend programma aanbieden in zaal De Brug 
van het Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 32; met o.a.:
-  uitgebreide infostand met brochures, boeken en demo-

materiaal
-  voor elke bezoeker een check-list en tips in verband met 

valrisicofactoren in eigen woning
-  om 15 u. een aanschouwelijke en informatieve voordracht 

omtrent valrisico’s bij thuiswonende ouderen
-  voor alle aanwezigen een kleine attentie
-  koffie
Gratis deelname, inschrijven is wel nodig, vòòr 19 april bij 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42.

infofolder voor ouders van kleuters
die weldra naar school gaan
Sinds kort gelden nieuwe regels om uw kind in te schrijven in een school. Voor 
kinderen die al naar school gaan, verandert er niks. Als ouder mag u uiteraard 
zelf een school kiezen. Bij die keuze is het belangrijk om u goed te informeren en 
een bezoekje te brengen aan de scholen in Koksijde.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 startten in Koksijde op 1 maart 
2013. Het LOP (Lokaal Overleg Platform voor gelijke onderwijskansen) maakte een 
folder met tips over een goede schoolkeuze, info over het scholenaanbod en 
wat uw kleuter in het kleuteronderwijs leert. Deze folder vindt u op www.lop.be, bij 
Kind en Gezin en in het gemeentehuis.
Het LOP is een vergadering van alle basisscholen van de Westkust en hun 
partners zoals CLB, Elora, gemeentebesturen enz. Deze organisatie werkt aan 
een goed evenwicht tussen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig 
hebben.
Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP u helpen als een 
school weigert om uw kind in te schrijven omdat het bijzondere zorgen nodig 
heeft die de school niet kan bieden.
Het LOP organiseert ook projecten om de scholen in Koksijde te ondersteunen. 
Verder staat het LOP ook in voor het rugzakproject waardoor anderstalige 
kinderen aangemoedigd worden om ook Nederlands te spreken in de 
vakanties en vrije tijd.
Info: Liesbeth Croene, 0473 93 89 25, Liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be, www.lop.be



Nieuwe seniorenadviesraad 2013-2018
Op het einde van elke bestuursperiode 
(zes jaar) wordt elke gemeentelijke 
adviesraad ontbonden, zo ook de 
seniorenadviesraad of SAR. Inmiddels 
is er al een nieuwe SAR samengesteld. 
Bijgaande foto werd genomen op de 
algemene vergadering van 5 maart.
Staande vlnr: secretaris Johny Vanheste, 
Paul Cassiman, Judith Ranson, Freddy 
Bockstael, Lilliane Leysen, Hugo Van 
Eecke, Liliane Roose, seniorenconsulent 
Katleen Calcoen, Rita Maerten, Marcel 
Gysel, Francine Vercruysse en Georges 
Vanbiervliet.
Zittend vlnr: Greta Leye, Gerard Legein, 
Jacky Vandekeere, Greta Suber-Delie (schepen van senioren, OCMW-voorzitter en SAR-lid), voorzitter Wilfried 
Heyvaert, ondervoorzitter Willy Plaetevoet, penningmeester Roger Claes en Jacqueline Braem.
Staan niet op de foto maar zijn ook lid van de SAR: Marlene Denissen, Richard Herman, Jacqueline Del Savio, 
Paul Desmyter, Alain Saubain, Redgy Lambersy en Anne Dupont.

infoavond “zelfvertrouwen, assertiviteit
en weerbaarheid bij kinderen en jongeren”

JOC de PIT organiseert op dinsdag 4 juni om 19 u. in het 
Jeugdontmoetingscentrum (Kursaallaan 28) een infoavond 
“Zelfvertrouwen, assertiviteit & weerbaarheid bij kinderen en 
jongeren”. Gastpreker is Steve Lapére.

Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je 
persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je eigen 
gevoelens, gedachten en wensen. Iedereen wil graag dat zijn/
haar kind sterk in het leven staat, assertief en sociaalvaardig is. 
Voor kinderen en jongeren is het echter niet altijd gemakkelijk om 
zichzelf te blijven en op te komen voor de eigen ideeën, zonder 
te twijfelen aan zichzelf en zonder de ander “aan te vallen”. Deze 

vorming handelt over hoe men kinderen kan ondersteunen in het aannemen van een assertieve houding. 
Hoe kan men kinderen aanmoedigen om voor zichzelf op te komen? Hoe kan men een gezond zelfbeeld en 
een goede communicatieve vaardigheid bevorderen? Mag een kind zichzelf waardevol vinden, ook al vindt 
een ouder dat soms lastig? Met voorbeelden en praktische tips gaat de spreker na hieraan te werken.
Inschrijven tot 30 mei bij Carine Baert, T 058 53 34 44, e-mail carine.baert@koksijde.be. Deze avond vindt 
plaats in samenwerking met het Vormingscentrum Opvoeding Kinderopvang (Gent) en met subsidies van 
de Vlaamse Gemeenschap.

De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebestuur 
opleidingen voor het leren gebruiken van een AED-toestel. AED 
betekent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie zonder AED 
is de overlevingskans 8% .Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de 
overlevingskansen tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties 6 AED-
toestellen. De derde sessie vindt plaats op maandag 22 april van 19 tot 22.30 
u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Veel aandacht gaat naar de juiste 
kennis van het reanimeren.
Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis sessies volgen mits 
inschrijving met naam, adres, geboortedatum, T- en GSM-nummer bij Ann 
Desaeger (vorming@koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 12 11) en bij secretaris 
Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

opleiding reanimatie met AeD-toestel



Week van de zee 2013 – Natuurlijk!
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, de dienst Toerisme, het 
bezoekerscentrum Doornpanne en het Duinenhuis Koksijde plaatsen van 
26 april tot en met 12 mei de zee centraal tijdens een lange Week van de 
Zee. Een uitgebreid programma verrast de scholen. Tijdens de weekends 
krijgt iedereen de kans om de zee te (her)ontdekken tijdens een actieve 
mix van activiteiten.

Workshop Aquarium achter de schermen 
zondag 28 april van 11 tot 11.45 u. en  
woensdag 8 mei van 19.30 tot 20.15 u.
Kinderen (9-12 j.) nemen deel aan een leuke 
aquariumworkshop (o.a. roggen en haaien aaien) 
terwijl de volwassenen na een technische uitleg in de 
quarantaineruimte, de filterinstallaties bezoeken en de 
waterkwaliteit in de grote aquaria testen.
locatie en info: NAVIGO, T 058 51 24 68,  
info@navigomuseum.be, www.navigomuseum.be
Gratis, maar inschrijven verplicht (max. 15 personen 
per workshop).

vogelsymfonie - zaterdag 4 mei, van 7 tot 9 u.
Met de gids op zoek naar vogelzang in de ochtend. 
Nachtegaal, zwartkop, fitis, braamsluiper, tuinfluiter… 
Meeuwen en eenden in het infiltratiepand. Verrekijker 
en laarzen meebrengen. Kinderen welkom.
locatie en info: IWVA, Bezoekerscentrum De 
Doornpanne, T 058 533 833, info@iwva.be,  
www.iwva.be

Demonstratie Garnaalkruien met de 
Spanjaardbank 
zaterdag 4 mei van 14.15 tot 15.45 u.
Kom meer te weten over het strand, de zee en de 
buit van de garnaalkruiers. Met natuurgids. Om 15.45 
u. worden de garnalen voor het publiek gekookt. 
Laarzen aanbevolen.
locatie: Sint-Idesbald, strand t.h.v. dienst Toerisme 
(horloge)
info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,  
E toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Kruidenwandeling: geneeskracht in de 
Noordduinen 
zaterdag 4 mei, van 14.30 tot 16.30 u.
Met een herborist typische flora zoeken in de 
Noordduinen. Uitleg over de kruiden en hun 
geneeskracht. Hoe passen de kruiden zich aan aan 
de omgeving? Gebruik je zintuigen en leer Moeder 
Natuur kennen.
Afspraak: J. Van Buggenhoutlaan (Zuid-Abdijmolen)
info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Huifkartocht
zaterdag 4 en zondag 5 mei, van 13.30 tot 17.30 u.
Afspraak: t.h.v. dienst toerisme Koksijde, 
Westendestraat. Tramhalte afstapplaats: Koksijde-Bad.
Beperkt tot ± 30 personen. Warme kledij is aan te 
raden! Gratis deelname.
info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Strand- en duinenwandeling 
zondag 5 mei van 14.30 tot 16.30 u.
Ontdek de fauna 
en flora van de 
Schipgatduinen tot op 
het dakterras van het 
Duinenhuis.
Afspraak: parking 
Elisabethplein (einde 
Zeedijk Koksijde-Bad)
info: dienst Toerisme, 
T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be



Demonstratie Garnaalkruien met de 
Spanjaardbank -  
zondag 5 mei, van 15.45 tot 17.15 u.
Kruien verrast, je weet nooit wat je in je netten zal 
hebben. Om 17.15 u. worden de garnalen gekookt 
voor het publiek. Vergeet je laarzen niet.
Afspraak: Sint-Idesbald op het strand bij de horloge
info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,  
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

vroege ochtendwandeling met ontbijt - 
zaterdag 11 mei, om 05.30 u.
Stevige wandeling, luisteren naar andere vroege 
vogels, genieten van de zonsopgang in de 
Schipgatduinen. De natuurgids vertelt over fauna en 
flora. Nadien stevig ontbijt in het Duinenhuis.
Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7
info en inschrijven (5 euro): T 058 52 48 17, 
duinenhuis@koksijde.be, www.duinenhuis.koksijde.be

tentoonstelling Schone slapers -  
tot zondag 16 juni
Expo over slapen bij mens en dier in het 
bezoekerscentrum De Doornpanne. Leuke activiteiten 
en passende foto's. Gebruik de tips en antwoorden 
om nog meer van je bed te genieten! Zoektocht voor 
kinderen.
Afspraak: Bezoekerscentrum De Doornpanne - 
Doornpannestraat 2
info: T 058 533 833, info@iwva.be, www.iwva.be

info Week van de zee

Volledige aanbodfolder te bekomen bij dienst 
Toerisme, dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 
Duinenhuis Koksijde of via www.weekvandezee.be.

De vos op bezoek?
De vos is terug van weggeweest. Hij paste zich 
noodgedwongen aan aan een leven dichter bij 
de mens. Vooral bij kippenhouders kan dit voor 
conflicten zorgen. De vos hoort hier echter van 
nature thuis en heeft als roofdier een belangrijke 
plaats in ons ecosysteem.

Zorg dat de vos niet bij je kippen kan. Een goed 
afsluitbaar nachthok doet wonderen. Of speel 
volledig op zeker en pas je kippenren aan:
- maak de omheining bovenaan dicht of maak ze 
voldoende hoog (zeker 2 meter)
- zorg dat de omheining naar buiten overhelt
- zorg dat de omheining diep is ingegraven 
(minimum 50 cm) of plaats een rij tegels aan de 
buitenkant van de omheining. De vos zal steeds 
tegen de omheining beginnen graven en niet vóór 
de tegels
- plaats eventueel schrikdraad
Het dier doden is geen oplossing. Zijn territorium zal 
snel door een andere vos worden ingenomen en 
dan beginnen de problemen van voor af aan.
Toch schade? VZW Hubertus verzamelt alle 
meldingen. Voor de link, ga naar www.koksijde.be/
vossen.



Groepsaankoop groene energie

PMD: goeie sorteerders beloond,
tweede kans voor foutsorteerders

Containerpark Actie 
winkeltas

Maar liefst 42.839 West-Vlaamse gezinnen (8,5 %) schreef zich vrijblijvend in voor de groepsaankoop 
groene energie en gas van de provincie West-Vlaanderen. Daarvan zijn 1.252 gezinnen afkomstig uit 
Koksijde (11,62% van de Koksijdse gezinnen).

Eneco bood tijdens de veiling de laagste prijs 
voor de combinatie groene elektriciteit/gas (resp. 
21,7% en 14,8% onder de huidige marktprijs). Dat 
voorstel is scherp, maar het prijsverschil met de 
drie grootste leveranciers is minder groot dan 
vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is de 
prijsaanpassing die enkele grote leveranciers 
eerder dit jaar doorvoerden. Die tariefdalingen 
zijn ook te danken aan het succes van de 
groepsaankopen, o.a. De gunsttarieven gelden 
voor 1 jaar.

PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. De P staat dus enkel 
voor Plastic flessen en flacons en niet voor plastic in het algemeen.

Tussen 15 april en 1 juli voeren de ophalers nauwgezet controles uit. Tijdens deze actieweken kleven ze een 
uitgebreide foutsticker op de PMD-zakken met foute inhoud. Foutsorteerders krijgen hierbij een tweede kans. 
Haal het foute materiaal uit de zak, scheur het eerste luik van de sticker af en biedt de PMD-zak opnieuw 
aan bij de volgende PMD-ophaling, dit keer met juiste inhoud.
Sorteer je wel correct en is je PMD-zak telkens meegenomen? Dan krijg je een dikke pluim.
Wedstrijd - Surf tijdens de actieweken naar www.ivvo.be, neem deel aan de sorteerwedstrijd en win een 
mooie prijs!

Op woensdag 1 mei, feest van de Arbeid is het containerpark gesloten.

Mevr. Marguerite Provoost 
werd gespot met de 
boodschappentas. Ze 
wint aankoopbonnen 
van plaatselijke 
handelaars. Proficiat!



Duinenhuis Koksijde vol vlinders en kruiden

Reeks “Mijn tuin, natuurlijk”
Wie in deze reeks, die startte op 31 januari, vòòr 1 juni deelnam of 
deelneemt aan twee activiteiten (met uitzondering van de expo 
hieronder), mag op zaterdag 1 juni gratis meedoen aan het bezoek 
aan de inspirerende natuurtuin van Renata Bruggeman in Heuvelland.

  expo “verdachte Kruiden? oordeel zelf!” - tot vrijdag 19 april.
Zes (on)kruiden worden verdacht. De aanklachten zijn hard: invasie van moestuinen, woekerpraktijken enz. 
Veroordeel ze of spreek ze… Expo ontleend bij PNEC De Kaaihoeve. Open op weekdagen (niet op feestdagen) 
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u., gratis

 Workshop in de expo “verdachte Kruiden…” - Dinsdag 16 april van 19 tot 21 u.
Herboriste Marjan Janssens vertelt over de kracht en de waarde van de zes ‘onkruiden’. In een tweede deel 
geeft ze tips om een EHBO-kast uit te bouwen en leert ze hoe de kruiden te koken.
Inschrijven: gratis tot 10 april via duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.

 infosessie “vlinders in de tuin” - zaterdag 20 april van 9.30 tot 11.30 u.
Vlinders houden niet van een kortgeschoren gazon en een uniforme coniferenrij, wel van een tuin met 
waardplanten en nectarrijke bloemen in het voor- en najaar, en wildere hoekjes om te verpoppen of te 
overwinteren. Pesticiden zijn helemaal uit den boze. Met welke planten, struiken en bomen lokken we vlinders?
Spreker: Johan Deblaere, o.a. auteur van Het ecologisch houden van kippen.
Inschrijven: gratis, tot 18 april via duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.

 op bezoek in een inspirerende natuurtuin - zaterdag 1 juni, voormiddag.
Neem vòòr 1 juni deel aan minstens twee activiteiten uit de reeks “Mijn tuin natuurlijk” en ga gratis mee naar 
een inspiratietuin in Heuvelland. Vertelster Renata Bruggeman leidt je rond in haar ecologische tuin. Bij de 
aanleg hield ze rekening met biodiversiteit voor mens en dier. Ontdek en beleef. Deze activiteit zelf telt niet mee 
voor gratis deelname.
Inschrijven: tot 20 mei via nathalie.haentjens@koksijde.be of T 058 53 30 97.

expeditie@natuur
Actie en natuurbeleving voor 13- en 14-jarigen. Met 
makkers en een begeleider op ontdekkingstocht door 
de natuur aan de Westkust. Voer natuuropdrachten uit 
en ontsluier het raadsel.
Van woensdag 10 tot vrijdag 12 april, van 9 tot 17 u.
Org.: Duinenhuis, uitwerking door vzw De Boot / 
inschrijven: info@deboot.be, T 0486 49 45 73

Natuurfotografen Tom Linster en Koen De Buck leggen 
uit wat macrofotografie is, welke hardware er bestaat 
en waar je moet op letten bij het instellen van het 
toestel. Praktische tips. Sprekende voorbeeldfoto’s. Op 
zaterdag naar het veld om de theorie in de praktijk 
om te zetten.
Op woensdag 22 mei van 19.30 tot 22 u., en op 
zaterdag 25 mei van 8 tot 13 u.
Org.: i.s.m. CVN, kostprijs 75 euro pp, inschrijven via 
Ann D’heedene T 050 82 57 26 of ann.dheedene@c-
v-n.be, max 16 deelnemers.

-  zone tussen De Panne en 
Sint-Idesbald (Lucionplein)

-  zone van de Vredestraat 
(Koksijde) tot aan de Gilles 
Scottlaan (Sint-André),

-  zone van de 
Fairybankhelling tot aan de 
Westenwindhelling (Oostduinkerke)

Ongelukje? Ruim dan altijd de hondenpoep op. 
Door hondenpoep achteloos achter te laten, 
brengt u uw hond in diskrediet. Maak er een 
goede gewoonte van om steeds een aantal 
hondenpoepzakjes op zak te hebben. Dit is 
trouwens verplicht. Hondenpoepzakjes horen 
na gebruik in de vuilnisbak of hondenpoepbuis. 
Gooi ze niet op straat of in de straatkolken.

Workshop macrofotografie

Honden op het strand?
Hondenbaasje? opgelet: van 1 april tot 
1 september zijn honden op het strand 
uitsluitend toegelaten in drie afgebakende 
strandzones (aangeduid met blauw bord met 
witte afdruk van een hond):



Sportelprogramma (sport voor 50-plussers) 
zelfverdediging
De initiatiesessie zelfverdediging is praktijkgericht en bedoeld om uw 
zelfvertrouwen te stimuleren. De reeks vindt plaats op woensdagen 17 en 
24 april van 9.30 tot 10.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. U 
leert de eerste stappen om u te wapenen tegen agressie door derden. 
Een aantal simpele technieken toont aan dat kracht niet de sterkte hoeft 
te zijn. Een aanrader om u in de samenleving te beschermen tegen een mogelijke overval.
Prijs: 3 euro. Inschrijven bij de sportdienst (058 53 20 01 – Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke) pas definitief na 
betaling.

Sport overdag
Het programma Sport overdag in de sporthal van Koksijde-Dorp loopt 
nog tot en met 31 mei. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties) 
kunnen dames en heren zich sportief uitleven tijdens de lessen 
conditiegymnastiek (10.30–11.30 u.), tennis (13.45–14.45 u.), tafeltennis 
(13.45–15.45 u.) en badminton (14.45–15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 
euro per voor- of namiddag, sportmateriaal en verzekering inbegrepen. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Petanquetornooi voor senioren
Op donderdag 23 mei organiseert de sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren in de 
Bolledroom, Hazebeekstraat in Oostduinkerke (achter de sporthal). Het tornooi start om 14 uur en wordt 
gespeeld met vaste tripletten. Alle spelers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis.
Inschrijven bij de sportdienst tot woensdag 15 mei.

Minivoetbaltornooi voor lagere scholen
De sportdienst organiseert in de lente voor de 14de maal minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het 
lager onderwijs uit Koksijde: op woensdag 24 april voor de 1ste en 2de graad, en op woensdag 22 mei 
voor de 3de graad. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen 
inschrijven. Meer info bij de turnleerkracht van de school.

Skatepark wordt skateplaza
Halfweg februari begon de bouw voor de nieuwe skateplaza naast de sportzaal in de Hazebeekstraat in 
Oostduinkerke. De werken zullen ongeveer 60 werkdagen duren. Het project kost 200.000 euro.

De nieuwe plaza is zowel geschikt voor beginnende als ervaren skaters. De totale oppervlakte zal iets meer 
dan 1.200 m² bedragen, bijna twee voetbalvelden groot!
De oudere skaters kregen inspraak over wat allemaal in de plaza moest komen. Een aantal van hen maakte 

ook deel uit van de jury die de verschillende ontwerpen 
beoordeelde.
De skateplaza zal uit drie zones bestaan:
1. Een streetzone met quarters, ledges, stairs en een 
    wembley-gap.
2. Een technische zone met banks, pyramids, curbs, stairs,  
    flat rails, ledges en wheelie-bakjes.
3. Een transitionzone met quarters, een volcano, 
    speedbump, hip, teardrop, spine.
Deze drie zones zullen mooi in elkaar overvloeien. Het 
opzet is dat skaters heel de plaza kunnen doorskaten 
zonder te moeten stoppen. Het ontwerp werd 
uitgewerkt in nauw overleg met de skaters zelf. Zij zijn 
de belangrijkste gebruikers en weten waaraan een 
moderne skate-infrastructuur moet voldoen.
Info: Thierry Boonefaes, 058 53 34 44, jocdepit@koksijde.be



Workshops zonnewindt Nieuwe 
drumleraar in 
De Muze

vijfstedentreffen in Biedenkopf

ladies nightPlezand is plezant

Nieuwe openingsuren

Een rare naam voor een heel leuke workshop! Je maakt drie 
knappe knutselwerken op windenergie die je mag meenemen 
naar huis. De knutselwerkjes zijn:
1.  Spaarpot Edgar: een spaarpot die werkt op windenergie..!?
2.  Een eigen windmolen, geïnspireerd door Don Quichote, wek 

je eigen energie op en verras mama of papa met een lagere 
elektriciteitsfactuur…

3.  De eco-auto: maak je eigen auto die op zonne– of 
windenergie rijdt. Je hebt geen rijbewijs nodig, wel “schone” 
energie.

Kom mee experimenteren op vrijdag 5 of dinsdag 9 april, 
telkens van 13.30 tot 17 u. in JOC de PIT. Inschrijven (5 euro per 
workshop) bij carine.baert@koksijde.be of T 058 53 34 44.

Lynn Defauw is de 
nieuwe drumleraar 
van De Muze. Ze 
behaalde het 
diploma slagwerk, 
samenspel en 
ensemble in de 
muziekschool van 
Diksmuide. Ze geeft les aan zowel 
beginners als aan drummers die al 
wat ervaring hebben. De lessen zijn 
individueel en op maat.
Wie nog een cursus wil volgen 
vòòr het einde van het werkjaar 
(eind mei/half juni), kan zich nog 
inschrijven. Eerst een proefles volgen 
is ook mogelijk. Een lessenkaart 
(10 lessen van 1 uur) kost 80 euro 
(studenten) of 100 euro (anderen).
Info: JOC de PIT, Kursaallaan 28, T 058 
53 34 44, carine.baert@koksijde.be

Zoals elk jaar organiseren de vijf verbroederingsgemeenten 
Wépion, La Charité, Biedenkopf, Neustadt en Oostduinkerke het 
vijfstedentreffen, deze keer van 3 tot 5 mei. Twaalf jongens en 
meisjes uit Oostduinkerke, geboren tussen 1997 en 2000, kunnen 
gratis mee naar Biedenkopf.
Het jumelagecomité zal uw deelname schriftelijk bevestigen, 
samen met een getekende brief die de afwezigheid van school 
op 3 mei rechtvaardigt.
Inschrijven bij de jeugddienst, Kursaallaan 28, meer bij joyce.
debruyne@koksijde.be.

Zaterdag 27 april: een avond 
speciaal voor de dames. Verwennerij 
van de bovenste plank in jeugdhuis 
de PIT: goody bags, special acts en 
afgeborstelde obers! Mannen zijn ook 
welkom, maar betalen een bijdrage 
van 1 euro, en zullen de verwennerij 
aan zich zien voorbijgaan. Start om 
21 u. en gratis voor de dames.
Info: www.depit.be of www.facebook.
com/joc.depit.

Na de paasvakantie zal de jeugddienst niet meer open zijn 
op dinsdag- en donderdagnamiddag. Zoals nu al in het 
gemeentehuis het geval is. De permanentie op vrijdagavond 
(tot 19 u.) blijft ongewijzigd. Personen die niet bij de jeugddienst 
geraken tijdens de gewone openingsuren, kunnen altijd een 
afspraak maken.
Info: jocdepit@koksijde.be of T 058 53 34 44.

De vele kinderactiviteiten die in onze gemeente 
georganiseerd worden staan telkens overzichtelijk 
vermeld in de kinderkrant PleZand. Alle Koksijdse 
kinderen krijgen die krant vier of vijf keer per jaar op 
school, vòòr elke vakantie. Kijk op www.plezand.be. 
Daar kan je alle edities downloaden.



Kinderfilms in de paasvakantie
Donderdag 4 april:  
De vijf legenden - Rise of the guardians
Als Pitch de wereld in pikzwarte duisternis wil onderdompelen, 
bundelen de onsterfelijke Guardians hun bijzondere krachten 
om de hoop, het geloof en de verbeelding van alle kinderen te 
beschermen. Bekende figuren zoals de kerstman, de paashaas en 
de tandenfee werken samen om het kwaad te overwinnen…
Van de makers van Hoe tem je een draak?

Donderdag 11 april: Happy Feet 2
Mumble, de meester van de tapdance, heeft een probleem. Zijn 
zoontje Erik heeft helemaal niets met dansen. Het wordt voor 
Mumble allemaal nog vervelender als Erik kennismaakt met Sven, 
een pinguïn die alles kan, zelfs vliegen…
Voor beide films: aanvang om 14.30 u. in zaal JOC de PIT, toegang 
2,50 euro, plaatsbespreking mogelijk via jocdepit@koksijde.be of 
T 058 53 34 44

Nieuwe wind in jeugdhuis de Pit

Stand up for your wine

Naar jaarlijkse gewoonte verkozen de kringmedewerkers 
van jeugdhuis de PIT een nieuw kernbestuur. De 
kringleden willen dit jaar duidelijk een vrouwelijke toets 
meegeven aan het beleid. Daarom verkozen ze Sophie 
Depuydt (Nieuwpoort) tot voorzitter. Deze leading lady 
wordt bijgestaan door secretaris Sharon Antoniasse 
(Oostduinkerke). Verder zijn er twee kernleden die hun 
mandaat verlengen: Ricardo Almeida uit Koksijde en 
Benjamin Himpens uit Veurne. Met Ricardo als barvoorzitter 
blijft de Pit in Portugese sferen. Benjamin zal de belangen 
van de activiteiten, muziek en promotie behartigen.
Ondertussen draait het voorjaarsprogramma van De PIT op 
volle toeren… Meer info op www.depit.be.

Op zaterdag 13 april komen zowel wijnliefhebbers als 
comedylovers aan hun trekken. De PIT verwelkomt om 18 u. 
opnieuw Piet Declerck die zijn licht laat schijnen over een 
wijnstreek. Na Piet is het de beurt aan de komedianten van 
Independent Comedy (21 u.) : Gerrit de Bremme, Harald 
Scheerlinck, Kris Van Spitael, Bart Vantieghem en Kevin 
Rombaux (ook gekend als de mugge van Brugge). Proeven 
op www.independentcomedy.be.
Toegang 6 euro voor een combiticket (wijn + comedy) en 3 
euro voor enkel de comedy.
Vooraf plaats bespreken voor de wijndegustatie: thomas.
casselman@koksijde.be.
Info: www.depit.be.

Van links naar rechts Ricardo Almeida, Sharon 
Antoniasse, Sophie Depuydt en Benjamin Himpens.



Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Clarebout-Pante
Daniël Clarebout (°Oeren) en Cecilia Pante (°Wulpen) vierden 
op 29 januari de briljanten jubileum of 65ste huwelijksverjaardag 
(Veurne, 29 januari 1948). Dat gebeurde enkel met de familie, 
aangezien beide echtelingen toen in het ziekenhuis verbleven. 
Inmiddels is Daniël op 19 februari gestorven. Daniël werkte bij 
Noordermetaal Veurne. Samen met zijn echtgenote Cecilia had 
hij vijf kinderen, zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. 
De bijgaande foto werd genomen ter gelegenheid van 
hun diamanten bruiloft met ontvangst door het college van 
burgemeester en schepenen in het gemeentehuis op 26 januari 
2008.

Echtpaar Roose-Coelus
Zaterdag 23 februari was een gezellige feestdag voor het echtpaar Walter Roose (°Maldegem) en Edith 
Coelus (°Nieuwpoort) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Koksijde, 23 februari 
1963). Walter was fotograaf en opticien in de Strandlaan in Sint-Idesbald, en laborant in de Veurnse 
suikerfabriek. Lisette nam de winkel voor haar rekening. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar De Gucht-Van Kerckhove
Robert De Gucht (°Uitbergen) en Rita Van Kerckhove (°Gent) vierden op zaterdag 23 februari hun gouden 
bruiloftsfeest. Ze huwden vijftig jaar geleden op 19 februari in Lochristi. De jubilarissen hadden in Uitbergen 
een groothandel in grondstoffen voor bakkerijen. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.



De voorbije maand in woord en beeld

Op woensdag 13 februari 
heeft de Orde van de 
Paardenvisser ambassadeur 
Howard Gutman van de 
Verenigde Staten geridderd 
in de orde. De plechtigheid 
was uniek want de orde 
is de enige vereniging die 
in de voorbije jaren op de 
ambassade ontvangen 
werd. Dat betekent uiteraard 
dat de ambassadeur en 
zijn echtgenote oprechte 
interesse betonen 
voor het ambacht van 
de paardenvissers in 
Oostduinkerke.

Kapitein-dienstchef Kristof Dorné van de brandweer Koksijde en gedelegeerd bestuurder Marc 
Descheemaecker van de NMBS werden op zaterdag 9 februari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
Orde van de Paardenvisser door de grootmeester van de orde als nieuwe ridders in het gezelschap 
geïntroniseerd. Dat gebeurde in gezelschap van talrijke genodigden, waaronder o.m. de Koksijdse West-
Vlaams gedeputeerde Guido Decorte.

De derde editie van de Knuffelduik, 
georganiseerd door de gemeentelijke VVV 
in samenwerking met de handelaarsbond 
Oostduinkerke-Bad, kende op zaterdag 9 
februari opnieuw een groot succes. Een 90-tal 
dapperen trotseerde in knotsgekke zwemkledij 
het koude water. Heel de manifestatie was een 
benefiet ten voordele van het project Noctiluca 
van het kinderkankerfonds van het UZ Gent, en 
bracht zo’n slordige 16.000 euro op! Meteen 
danken de organisatoren, waarvan u enkele 
vertegenwoordigers op de foto ziet, van harte alle 
deelnemers, sponsors, vrijwilligers, medewerkers 
enz. voor hun inzet!



GEBOORTEn
Felix Van Kerckhoven
Veurne, 3 februari
zoon van Bart en van Julie 
Wambacq uit Koksijde
Heaven Janssens
Roeselare, 4 februari
dochter van Bryan en van Kimberly 
Casier uit Koksijde
Alyssia Berton
Oostende, 7 februari
dochter van Sharon Berton uit 
Oostduinkerke
Mathis Santraine
Veurne, 8 februari
zoon van Patrice en van Griet 
Hommez uit Koksijde
Scott Cornelis - Veurne, 9 februari
zoon van Stijn en van Patty T’Jonck 
uit Oostduinkerke
Lennert Wille 
Sint-Niklaas, 10 februari
zoon van Tom en van Martha 
Anseeuw uit Koksijde
Andrea Deneir
Oostende, 10 februari
dochter van Kurt en van Vanessa 
Frère uit Oostduinkerke
Lou Vandooren
Brugge, 15 februari
zoon van Rob en van Tine 
Inghelbrecht uit Oostduinkerke

Kylian Rulkin - Veurne, 19 februari
zoon van Michaël en van Aurélie 
Vereecke uit Oostduinkerke
Tibe Viaene
Veurne, 26 februari
zoon van Glen en van Emma 
Figoureux uit Oostduinkerke
Achiel Viaene - Veurne, 1 maart
zoon van Jan en van Elise Melaerts 
uit Koksijde
Lucas Lemiere - Veurne, 2 maart
zoon van Mattias en van Els Goderis 
uit Koksijde
Olivia Beullens - Veurne, 6 maart
dochter van Koen en van Sofie Van 
Nieuwenhuyse uit Oostduinkerke

HUWELIJKEn
Robert Zeebroek en Maria 
Wouters, beiden uit Koksijde  
(13 februari)
Franky Helsmoortel en Ilse 
Marescau, beiden uit Koksijde  
(23 februari)
Filip Nuyttens en Annick 
Lamoot, beiden uit Koksijde  
(1 maart)

OVERLIJDEnS
Willy Puls - 78 jaar
Louis Platteau - 83 jaar
echtgenoot van Jeannette Buseyne

Christiaan Cordemans - 56 jaar
Jacques Blanquet - 72 jaar
echtgenoot van Jacqueline Dehon
Norbert Vanden Bruel - 89 jaar
echtgenoot van Marie Jacobs
Daniël Clarebout - 84 jaar
echtgenoot van Cecilia Pante
Maria Nuttin - 78 jaar
weduwe van Karel Demolder
Jacques Philips - 68 jaar
echtgenoot van Paulette De Vuyst
Marcella Cloet - 70 jaar
Amélie Goemans - 71 jaar
echtgenote van Willem Van De 
Cruyce
Hélène Gérard - 85 jaar
weduwe van Albert Guilmot
Magdalena Mouton - 87 jaar
weduwe van Georges Symoen
André Laridon - 71 jaar
Jozef Wielfaert - 56 jaar
echtgenoot van Doris Depraetere
Marguerite Ollevier - 83 jaar
weduwe van Eduard Maene
Roger Van Acker - 82 jaar
weduwnaar van Diana Verbrugge
Francine Van Exaerde - 69 jaar
echtgenote van Benito Matteoni
Christiaan Kustermans - 53 jaar
Jozef Vanryckeghem - 86 jaar
Jean Fondu - 63 jaar
Thomas Vanschoonbeek - 61 jaar
echtgenoot van Arlette Socquet

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Boeiende paasvakantie in abdijmuseum!
In de paasvakantie is er veel te beleven in het abdijmuseum Ten Duinen. 

Workshops Kids@tenduinen!
Workshops voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Start 
om 15 u., duur 1,5 uur. Deelnemen 2 euro.
“Een pluim voor schrijven” (woensdag 3 april) 
- Zoek de waarheid achter het verhaal van 
de monnik die het grootste stuk van zijn leven 
geduldig boeken kopieert. In het aansluitende 
creatief atelier maken de kinderen zelf een boekje 
en leren ze zwierige gotische letters schrijven.
“Lopen op geschiedenis” (woensdag 10 april) 
- Rondleiding over de ruime tegelcollectie van 
het museum. De decors, motieven, thema’s en 
technieken geven een beeld van vier eeuwen 
vloerversiering in een grote abdij. In het creatief 
atelier maken de kinderen fantasiedieren in 
plasticine, proberen ze een tegel te reconstrueren 
en zelf een hedendaagse tegel te ontwerpen.

ontdek het museum met een gids!
Tijdens de paas- en zomervakantie kan je op dinsdag, donderdag en zondag, om 14.30 u., een 
Nederlandstalige rondleiding meepikken. Anderhalf uur. Gids inbegrepen in het toegangsticket, maar 
Koksijdenaars genieten gratis toegang. Op woensdag, vrijdag en zaterdag, 14.30 u., is dezelfde rondleiding 
in het Frans.



Koksijde is cool4kids!

Daguitstappen dienst toerisme

Op zaterdag 6 en zondag 7 april vindt in in Koksijde-Bad opnieuw Koksijde Kids plaats! Twee dagen 
worden de Zeelaan, het theaterplein voor het gemeentehuis en het achterliggende Casinoplein van 10.30 
tot 18 u. herschapen in een grandioos speeldorp! Beleef er een supertof weekend met de vele megacoole 
attracties voor alle leeftijden. Bovendien gratis!

De dienst Toerisme organiseert in 2013 opnieuw zes daguitstappen met de bus. In onderstaand lijstje 
onder voorbehoud het programma.

Kleuters en kids
Het Casinoplein wordt omgetoverd tot een echt 
kleuterdorp met springkastelen, ballenbad, 
klauterparcours, draaimolen en verscheidene 
gratis grimestanden. Je kan echte circustechnieken 
aanleren, of probeer je tegenstander te verslaan bij 
de reuzengezelschapspelen. Op het theaterplein 
kan je een leuke race beleven op de verschillende 
mini-karts en de allerkleinsten kunnen zich uitleven 
op de kleuterfietsen. In de Zeelaan zorgen de vele 
opblaasbare attracties voor uren speelplezier. 
Men kan er naar hartelust springen op de 
springkastelen, er is een speelbed voor de kleuters, 
een echte circustrein van maar liefst 19 meter lang, 
een jungle run, een opblaasbare klimtoren, de 
krokodilslide, een hindernissenbaan en een rodeo 
surfboard. Beleef dolle pret op de verschillende 
gekke fietsen!

tieners
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen: er is de 4-in-1 acro-benji, er is een blindloopparcours en 
een klimtoren. Maak een reis door de ruimte op de space-swinger. Al deze attracties zijn bovendien gratis 
toegankelijk.

lasergame
Wie zich wil wagen aan een superspannende lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal van 
het c.c.CasinoKoksijde, waar je in een spannend decor je tegenspelers kan uitschakelen met een laser-
gun. De lasershooting gebeurt in groepjes van 10 spelers, vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. Men dient 
zich hiervoor ter plaatse aan te melden. Voor de lasergame moet wel betaald worden: slechts 1 euro per 
persoon.

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

-  Maandag 6 mei: stadsbezoek aan de Waalse stad Ath 
met o.a. bezoek aan het Reuzenhuis en aan L’Hôpital 
Notre Dame à la Rose met klooster-en kruidentuin.

-  Maandag 27 mei: proeven, ruiken en genieten in de 
provincie Oost-Vlaanderen

-  Vrijdag 7 juni: Londen met bezoek aan de oudste 
botanische tuin Chelsea Physic Garden

-  Dinsdag 25 juni: Lens + Saint-Amand-les-Eaux in het 
Picardische Noord-Frankrijk

-  Oktober en december: Parijs en Bonn (museum 
Beethoven)

Er kan al ingeschreven worden voor de beide 
programma’s van mei!
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, Erika.
leuridan@koksijde.be, www.koksijde.be

Het Reuzenmuseum in Ath.



De nieuwe Helmut lotti…

“liedjeszanger” vindt zichzelf opnieuw uit

voorproefje van nieuwe plaat

try-out concert ozark Henry

Helmut Lotti bracht begin januari z’n 18de (!) plaat in 23 jaar uit, maar gevoelsmatig is dit z’n eerste. Geen 
covers, of bewerkingen van klassieke muziek, maar twaalf Nederlandstalige liedjes die samen een even 
ruw als eerlijk beeld schetsen van wie hij is: een lichtvoetige jongen met een donkere ziel. Noteer in uw 
agenda: zaterdag 6 april in c.c. CasinoKoksijde.

Eind februari verraste Ozark Henry zijn fans met heuglijk nieuws. Via zijn social media kanalen liet hij 
weten dat hij op 19 april een nieuw album uitbrengt, dat Stay Gold gaat heten. Een eerste track van deze 
plaat, I’m your sacrifice, is te ontdekken vanaf 22 maart. Om deze nieuwe plaat te vieren geeft Ozark 
Henry slechts twee concerten, in Gent en Brussel. Op dinsdag 16 april geeft hij voor de trouwe fans in c.c. 
CasinoKoksijde een try-out concert.

Net zoals de cd zal ook het concert een herboren Lotti ten tonele voeren. 
Persoonlijker, eerlijker en wellicht ook kwetsbaarder dan ooit. Ditmaal 
staat hij op het podium zonder de mantel van zijn vroegere successen en 
zonder de warme pels van zijn dierbare idolen. Naakt, als was het weer 
de allereerste keer. Zijn zin om te zingen is opnieuw als van een groentje: 
maniakaal en onbesuisd. Op deze concerttoer voelt Helmut Lotti zich 
omcirkeld door een vlucht gieren: muzikanten die altijd honger hebben 
om te spelen.
In P-magazine legde hij uit vanwaar de ommekeer: “Leeftijd zal er wel 
voor iets tussen zitten. In het genre waarmee ik bezig was, zat ik aan het 
plafond. Ik had ook geen zin meer om me te blijven herhalen: Lotti Goes 
Classic, Lotti Goes Elvis, Lotti Goes Latin... Als er een nieuwe plaat was, 
vroeg men: “Wat ga je volgend jaar doen?” Terwijl ze de cd nog moesten 
beluisteren. “Where goes Lotti now?”, was de hamvraag. Alsof de muziek 
zelf er niet meer toe deed. Sommigen kochten mijn platen blindelings 
als kerstcadeau voor hun moeder en vormden zich er een mening over 
zonder een noot beluisterd te hebben.”

verbluffende artistieke wedergeboorte 
Dankzij producer Stef Kamil Carlens en muzikanten van o.m. Zita 
Swoon en Gorki zitten er pittige weerhaakjes in de uitstekende liedjes die laveren tussen kleinkunstachtige 
luisterpop en bluesgetinte roots rock. Met deze even moedige als waardige heroriëntering eist Lotti prompt 
een stek op tussen Bart Peeters en Kommil Foo. Ontdek de nieuwe Helmut Lotti op zaterdag 6 april om 20 u. 
Tickets 36/33/30 euro, www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.

Ozark Henry maakt deel uit van het summiere groepje tijdloze artiesten 
dat het publiek weet te raken met uiterst oprechte nummers. Al van bij zijn 
debuut in 1996 met het album I’m seeking something that already found 
me, is de artiest zijn eigen richting uitgegaan. Sindsdien heeft hij een 
lange weg afgelegd, die hem door een rijk muzikaal landschap voerde 
en hem bij de avant-garde van de Belgische muziek geplaatst heeft. Zijn 
vernieuwingsdrang is echter steeds gepaard blijven gaan met een uniek 
gevoel voor intimiteit.
Piet Goddaer, de echte naam van Ozark Henry, woont sinds enkele jaren 
in Oostduinkerke. Eind vorig jaar speelde hij in het c.c. CasinoKoksijde al 
een éénmalig concert ten voordele van Music For Life van Studio Brussel. 
Dat moet hem heel goed bevallen zijn want naast Gent en Brussel koos 
hij Koksijde om voor de allereerste keer z’n nummers voor een live publiek 
te brengen. Wees er snel bij, want de tickets vliegen gegarandeerd de 
deur uit. Ook voor de kleine prijs moet u het niet laten…
Ozark Henry brengt in primeur gloednieuw materiaal op dinsdag 16 april 
om 20 u. Tickets 21 euro, www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99.



let’s Get Fit-wandeldag
van vtM in oostduinkerke!

lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie

Muziekbeurs

Onze gemeente neemt op zaterdag 13 april deel aan de Let’s Get Fit-wandeldag 
die VTM organiseert in de 5 provincies van Vlaanderen. Koksijde roept op om mee te 
komen wandelen in Oostduinkerke. Uiteraard komen ook een aantal VTM-gezichten af, 
zoals de presentatrice van het programma Dina Tersago. Ook JOEfm zal een DJ afvaardigen die op de 
radio verslag zal brengen. Op maandag 15 april wordt de aflevering over de wandeldag om 20.30 u. op 
VTM uitgezonden.

Heel Vlaanderen fitter en gezonder krijgen, dat is de missie 
van Let’s Get Fit!. Het programma dat op maandag 25 maart 
van start ging, heeft 5 koplopers uitgezocht die meer willen 
bewegen en gezonder willen leven. Zo willen ze een voorbeeld 
zijn voor de rest van Vlaanderen.
De 5 koplopers worden tijdens het volledige traject van 
acht weken continu gevolgd op radio en tv, op de website 
en op Facebook. Ze krijgen tips van twee deskundige 
coaches: bewegingscoach Malumba Van Den Hende en 
voedingscoach Tanja Callewaert. Het uiteindelijke doel na  
acht weken is tien kg afvallen, en vijf km kunnen lopen, niet 
alleen, maar (hopelijk) met alle mensen die hun voorbeeld 
volgden, de zogezegde “volgers”, in heel Vlaanderen.

let’s Get Fit Wandeldag in oostduinkerke
Een eerste tussenetappe voor de koplopers (en volgers) om hun doel te bereiken is de Let’s Get Fit 
Wandeldag op zaterdag 13 april. Voor West-Vlaanderen zal Oostduinkerke het mekka van de wandelaars 
zijn, waar het startschot om 11 u. op de Zeedijk wordt gegeven. De wandelingen van ca. 5 en 10 km zullen 
langs de mooiste plekken van de badplaats leiden. U mag zich ook verwachten aan veel animatie.
info: www.vtm.be/lets-get-fit

Op zaterdag 20 april brengt de 
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde haar jaarlijks lenteconcert. 
Op het programma staan zowel 
werken uit het klassieke repertoire, 
hedendaagse composities 
voor harmonieorkest als pittige 
marsmuziek. Het concert heeft 
plaats in de gerestaureerde Sint-
Pieterskerk in Koksijde-Dorp en vangt 
aan om 20 u. De toegang is gratis.

Op zondag 21 april vindt in de PIT van 10 tot 17 u. een tweedehands muziekbeurs 
plaats met aan- en verkoop van cd’s, elpees, muziekinstrumenten enz. JOC de PIT 
en The Replay slaan hiervoor de handen in elkaar. The Replay organiseerde vroeger 
de muziekbeurzen in de Kerkepannezaal. Een must voor muziekliefhebbers: ze 
krijgen de kans om de waren te bekijken, te betasten, te besnuffelen. Geen VG+ of 
near mint-labels, maar the real thing! In het jeugdhuis wordt een hapje en drankje 
opgediend. Gratis toegang.
Info: www.depit.be



erfgoeddag: stop de tijd!
Op zondag 21 april vindt een nieuwe editie van Erfgoeddag plaats. Met een thema als “Stop de tijd” 
staan we logischerwijze even stil bij het erfgoed van onze gemeente. De afdeling Cultuur & Jeugd, 
de gemeentelijke musea Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en NAVIGO-Nationaal Visserijlmuseum en de 
gemeentelijke archiefdienst presenteren u het programma.

Fototentoonstelling: Stop de tijd in Koksijde
Laat je meevoeren door de tijd langsheen enkele unieke locaties in onze 
gemeente! De eerste beelden werden genomen in 1904, bij het prille onstaan 
van de badplaats. In 1980, 2004 en 2013 werden dezelfde locaties opnieuw 
gefotografeerd met nadruk op de menselijke ingrepen.
Gemeentehuis, Zeelaan 303 / open op Erfgoeddag van 10 tot 18 u. / van 21 april 
tot 5 mei van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u., op maandag en woensdag 
ook van 13.30 tot 16 u. / volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

open deur Archief
Het archief heeft de taak alle documenten met administratieve, juridische of 
historische waarde van Koksijde te bewaren voor de volgende generaties. 
Ontdek hoe de collectie behoed wordt tegen verval.
Gemeentehuis, Zeelaan 303 / open van 10 tot 18 u.

erfgoedhuis
Foto’s van oud-Koksijde, -Oostduinkerke en –
Wulpen uit de collectie van KoksijdeVerbeeldt 
doen ons mijmeren en wensen dat de tijd stil 
was blijven staan. Of juist niet?
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 
in Oostduinkerke / open van 10 tot 18 u.

themarondleidingen “zeeziekte” en 
kinderworkshop
Om 11 en 15 u. themarondleidingen over 
zeeziekte in al zijn verschijningen, met focus op 
het begin van de 20ste eeuw. Heb jij last van 
een scheurbuikje, maanziekte of sirenenzang? 
De museumdokter kent een remedie! Om 14 
uur zetten de kinderen met zeemonster Scrobot 
hun beste beentje voor in een tekenworkshop. Inspiratie vinden ze in de oude visserswoning.
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 4 in Oostduinkerke / open van 10-18 u. / 
themarondleidingen om 11 en 15 u. / kinderworkshop om 14 u.

Stop de tijd in het Abdijmuseum ten Duinen en Kinderworkshop
Voor de Duinenabdij stopte de tijd toen de laatste monniken vertrokken en de gebouwen langzaam 
verzandden. Om 15 u. kunnen de kids aan de slag in de workshop Een pluim voor schrijven. Ze leven zich 
in in monnikenwerk: kunstig kopiëren van sierlijke letters. Om 16 u. geeft museumdirecteur Dirk Vanclooster 
een lezing: De rol van abdijgemeenschappen als hoeksteen van onze Westerse samenleving. Invloeden tot 
vandaag.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde / open van 10 tot 18 u. / kinderworkshop 
om 15 u. / lezing om 16 u.

op zoek naar wat de tijd doet
Een wandeling langs de rijke architectuur die zijn oorsprong vond in de hutten en sloppen van Engeland. 
Onder begeleiding wordt “gefilosofeerd” over de identiteit van het gebouw en zijn bewoners, over de impact 
van restauratie op de oorspronkelijkheid, over hoe we iets uit het verleden met de ogen van vandaag zien.
Vzw Littoralis / rondleidingen om 10 en 15 u. / start wandeling Zouavenplein in Koksijde-Bad / inschrijven via 
info@littoralis.be of 0479 51 52 42 / meer info op www.littoralis.be

invitatie voordracht genealogie
Om  10.30 u. in het Erfgoedhuis, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, maakt voorzitter Joeri Stekelorum van 
Familiekunde Vlaanderen regio Westkust u in anderhalf uur wegwijs in de infobronnen naar uw eigen 
stamboom. Gratis.



7e middeleeuws theaterfestival
op 1 mei in het abdijmuseum
Op woensdagnamiddag 1 mei vormen de ruïnes van de Duinenabdij opnieuw het unieke decor voor het 
7de middeleeuws theaterfestival. Op het programma: sfeervolle muziek, roofvogeldemonstraties, vreemde 
middeleeuwse creaturen en natuurlijk ook een sterk staaltje theater.

De Riddershow: “verliefd”
Ridder Jan keert na jaren kruistochten terug naar het kasteel, waar 
ridder Marc hem opwacht. Ze vinden dat het tijd is om definitief een 
dameshart te veroveren. Deze keer besluiten ze de handen in elkaar te 
slaan en ze gaan samen op zoek naar alle mogelijke manieren om een 
jonkvrouw te verleiden. De twee ridders kennende, loopt dat natuurlijk 
niet van een leien kanteel…

Gunzel’s Army
Dit opzwepende gezelschap brengt een wervelende show met middeleeuwse muziek 
op doedelzakken en slagwerk. De jongleurs en vuurkunstenaars in hun kielzog slaan 
iedereen met verstomming.

valkerij Dominique
De arenden, gieren, buizerds en uilen van Dominique maken ook dit jaar het luchtruim 
onveilig. Sta oog in oog met deze roofvogels en met wat geluk landt er wel eentje op je 
hand.

Pikzpalace: “de Bouckerie”
In de vroege middeleeuwen werden gewone verhalen enkel mondeling overgedragen 
en was schrift voorbehouden voor de Kerk. Tot grote ergernis van de clerus kwam daar 
stilaan verandering in. Hoed je vandaag dus voor deze “boekverslinders”! Op alle 
mogelijke manieren zullen ze de “verderfelijke” lectuur proberen te vernietigen. U bent 
gewaarschuwd…

theater Plansjet: “De poppen aan het dansen!”
De steltendans, de kadril, de paardendans ... Al deze traditionele 
dansen worden door houten poppen tot leven gebracht. Een piraat, 
Sint Antonius en zijn varken, de marionetten à la planchette doen gekke 
sprongen op de tonen van de draailier.

les Contes d’Asphaldt: “Den ongekenden Weereld des 
Heeren ottfriedt”
De laatste der drakenhoeders gaat op pad met een uitgestorven 
gewaand maar springlevend en vuurspuwend drakenskelet…

levend standbeeld: “trolletje”
Je kent ze wel: de kleine, schattige wezentjes met vaak pluizig haar die her en der 
achter een boom of rots tevoorschijn komen. Trollen zijn van alle tijden en spreken 
mensen van over heel de wereld tot hun verbeelding. Door zijn vriendelijke uiterlijk weet 
dit trolletje iedereen te boeien. Maar pas op, hij is ondeugender dan je denkt!

Het wordt voor jong en oud ongetwijfeld weer een onvergetelijke middag! 
toegang 5 euro en 3 euro voor jongeren van 13 tot 18 jaar. 
Gratis voor wie in middeleeuwse kledij komt.



Agenda APRIL
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke dinsdag, Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Wekelijkse markt 
Info: dienst Toerisme

Elke vrijdag (april – eind september)
Oostduinkerke-Dorp, parking achter 
Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Boerenmarkt/streekproductenmarkt 
13 – 17 u.

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

Week van de zee ... Natuurlijk
26/04 – 12/05/2013

lentewandelzoektocht
21/03 – 14/04
Formulieren te bekomen bij de dienst Toerisme Koksijde,  prijsuitreiking op 
donderdag 18 april in het c.c. CasinoKoksijde om 20 uur

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a
toneelvereniging van Wulpen ‘in ’t Bloote’ voert het 
toneelstuk ‘tom, Dick en Harry’ , van Ray Cooney op 
Vrij 5 en zat. 6 april: 20 u, zon 7 april 19 u, vrij 12 en  
zat 13 april: 20 u en zon 14 april om 15 uur
Info: Bautil Willy, t 0495 57 52 00

Cabin Art 2013, 5de editie
01/06/2013 – 30/09/2013
Openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de handelaarsbond van  
Sint-Idesbald, in samenwerking van de gemeente Koksijde, dienst Cultuur en  
Yes Art Gallery. Peterschap, Herr Seele. Thema: Carte Blanche
Deelname: iedereen van jong tot oud, van amateur tot beroepskunstenaar.  
Vooraf inschrijven.
De geselecteerde kunstenaars zullen hun werk rechtstreeks op de achterwand van een 
strandcabine kunnen maken of vooraf op houten multiplexplaten.
Meer info: info@sint-idesbald.com of Handelaarsbond t.a.v. Oh restaurant,  
Koninklijke Baan 289, 8670 Sint-Idesbald. Dit voor 15 april 2013.

maandag 1 april
Koksijde, voetbalterrein
3de Paastornooi voor U6-7-8-9 en het 
17de internationaal paastornooi voor 
preminiemen U10
Info: KVV Coxyde, www.kvvc.be 

10.30 u. - Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De 
Spanjaardbank, nadien worden de 
garnalen gekookt en uitgedeeld aan het 
publiek
Info: dienst Toerisme

10.45 u. - Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + koken van de 
garnaaltjes op de zeedijk
Info: dienst Toerisme

11 u. - Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Aperitiefconcert les iles Flottantes
en feestviering (in restaurant Normandie)65 
jaar Davidsfonds oostduinkerke en Wulpen
ADD: €6, €5 voor leden Davidsfonds, Vl@s en 
Gezinsbond. VVk: 
Info: Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen

14.30 u. - Oostduinkerke-Bad, centrum
Rondgang Paashaas en uitdelen van 
snoepjes
Info: dienst Toerisme

15 u. - Oostduinkerke-Bad, strand
Paaseieren zoeken op het strand
Gratis warme chocolademelk
voor kinderen tot 12 jaar
Info: dienst Toerisme

20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Paasconcert lions Club De Panne-
Westkust
Symfonieorkest Vlaanderen met als dirigent 
Karel Deseure. Met werken van Ludwig 
van Beethoven en dirigent Liebrecht 
Vanbeckevoort (piano). Kaarten en tickets: 
dienst Toerisme

Dinsdag 2 april
11-13 en 14 – 16 u. 
Koksijde-Bad, Zeelaan en Zeedijk
Rondgang Paashaas
Info: dienst Toerisme

14.30u. - Koksijde-Bad, toerismekantoor
erfgoedwandeling ‘Koksijde vanuit de 
ogen van de zoeaven’ (€1) (Ned)
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

Woensdag 3 april
14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

14.30 u. - Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
Causerie ‘leopold iii en de koningskwestie’ 
door Mark De Bie
Toegang: €2 voor leden; €4 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

15 u. - Oostduinkerke-Bad, strand
Fortenbouw voor families  
(schop zelf meebrengen). Inschrijven vanaf 
14.30 u. in lokaal rechts openluchtzwembad
Info: dienst Toerisme

15 u.
Koksijde, Abdijmuseuym ten Duinen 1138
Kids@tenduinen: workshop ‘een pluim voor 
schrijven’ (9-12 jaar) – deelname: €2 – bij 
voorkeur inschrijven: T 058 53 39 50 of info@
tenduinen.be

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

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Cloclo’
Info: dienst Toerisme 

20 u. - Koksijde-Dorp t.h.v ingang Sint-
Pieterskerk, kerkstraat
Gratis geleide wandeling ‘over 
de klimaatsverandering, vossen 
en vleermuizen… een leerrijke 
avondwandeling
Info: dienst Toerisme

Donderdag 4 april
14 u. - Oostduinkerke, Bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Gratis geleide wandeling ‘loeren in het 
struikgewas’

Info: bezoekerscentrum De Doornpanne

14.30 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

14.30 u. - Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan
Kinderfilm ‘Rice of the guardians/de vijf 
legendes 
Inkom: €2,50 (drankje inbegrepen)
Info: Jeugddienst

Vrijdag 5 april
14.30 u. - Oostduinkerke-Bad, toerismekantoor
erfgoedwandeling oostduinkerke: van 
vissersdorp tot badplaats (€1) (Ned)
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

zaterdag 6 april
10.30 – 18 u. - Koksijde-Bad, Zeelaan, 
Theaterplein en Casinoplein
Koksijde Kids – zie Tij-dingen blz 32
Info: dienst Toerisme

14 u. - Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
Kinderactiviteit: vogels van bij ons 
(€2,50 met drankje inbegrepen)
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne

14-18 u. - Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum 
open museumdag: musea gratis 
toegankelijk
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Helmut lotti – Mijn hart en mijn lijf
Info: dienst Toerisme



zondag 7 april
10.30 – 18 u. - Koksijde-Bad, Zeelaan, 
Theaterplein en Casinoplein
Koksijde Kids – zie Tij-dingen blz 32
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-bad, J. Van 
Buggenhoutlaan t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘welke kruiden 
kunnen we nu al bespeuren?
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned)(gids inbegrepen in het 
toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

maandag 8 april
13.45 u. - Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Geleide wandeling ‘dwars door de duinen 
(€1 met drankje inbegrepen)
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne, 
vooraf inschrijven

Dinsdag 9 april
14.30 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138
Rondleiding voor indiv. bezoekers (vaste 
collectie, gids inbegrepen in toeg. Ticket) 
(Ned)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

Woensdag 10 april
14-17 u. - Koksijde-Dorp, Trefpunt Ligerius 
Zeelaan 29
FeMma kinderatelier ‘Recyclage egeltjes’ 
Info: Chris Verschoore, T 058 51 27 42 of 
ronndehaerne@hotmail.com

14.30 u. - Sint-Idesbald, Toerismekantoor, 
Zeedijk 26a
Geleide erfgoed wandeling  Sint-idesbald 
vanuit de ogen van Paul Delvaux (€1) 
(Ned en Fr)Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

15 u. - Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Skeelerwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar 
– (verschillende leeftijdsgroepen)
Inschrijven vanaf 14.30u. in lokaal rechts 
openluchtzwembad
Info: dienst Toerisme

15 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138
Kids@tenduinen: workshop ‘Lopen op 
geschiedenis’ (9-12 jaar) – deelname: €2 
– bij voorkeur inschrijven: T 058 53 39 50 of 
info@tenduinen.be 

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Kid’ – De Andere Film
Info: dienst Toerisme

Woe 11, don 12 en 13 april
Koksijde
expeditie@natuur: voor 13 en 14 jarigen
zie Tij-dingen, blz. 25.

Donderdag 11 april
14 u. - Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Gratis geleide wandeling ‘water-lopen
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33

14.30 u. - Koksijde, Joc de Pit, Jeugddeinst
Kinderfilm ‘Happy Feet 2
Toegang: €2,50 (drankje inbegrepen)
Info: Jeugddienst

14.30 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138
Rondleiding voor indiv. bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Ned)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Antonio zambujo - muziek
Info: dienst Toerisme

Vrijdag 12 april
10 u. - Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan 
t.h.v. de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘op ontdekking 
in bos en duin, we speuren naar sporen, 
proeven van eetbare planten, luisteren 
en geuren opsnuiven… een boeiende 
natuurwandeling! 
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Geleide erfgoed wandeling ‘Herinneringen 
aan een rijk verleden’
€1 (Ned)
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Urbanus – Urbanus zelf! - UITVERKOCHT
Info: dienst Toerisme

zaterdag 13 april
11 u. - Oostduinkerke
vtM WANDelDAG ‘let’s Get Fit’ 
zie Tij-dingen blz 34
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138, Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(vaste collectie, gids inbegrepen in 
toegangsticket) (Frans)
Info: Abdijmusuem Ten Duinen 1138

11 u - Oostduinkerke-Bad, Leopold II-Laan 
t.h.v. de Mariakapel
optreden jong el Fuerte
Info: dienst Toerisme

18.30 u. - Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Spaghetti-avond t.v.v. think Pink
Info: 0478 38 60 28

20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Urbanus – Urbanus zelf! - UITVERKOCHT
Info: dienst Toerisme

zondag 14 april
9.35 u. - Oostduinkerke, Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers + 
koken van de garnaaltjes op de zeedijk
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(Ned)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

15 u. - Koksijde-Bad, centrum
optreden jong el Fuerte
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 16 april
11 u. - Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Paasfeest van SoW
H. Mis en middagmaal in zaal  Witte Burg
Deelname: €20, inschrijven en betaling 
bij Norbert Boeve, I Florizoonelaan 8, 
Oostduinkerke, reknr. BE30 751 203289711

19-21 u. - Koksijde-Bad, Duinenhuis, 
Bettystraat
Workshop ‘verdachte kruiden’, oordeel zelf
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Woensdag 17 april
13.30 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Bezoek Fransmansmuseum in Koekelare 
om 14.30 uur
Inschrijven vóór 5 maart bij Janine 
Jacquemyn op T 058 51 62 23
+ overschrijven van €9 ( toegang + 
boterham met hesp en Doedel), op reknr. 
BE05 4748 1867 4175 van Vl@s– Koksijde, 
Zeelaan 276/402 met vermelding ‘Ieper’
Info: Hedwig Donceel T 058 51 75 43
Org.: vl@s, www.vlas.koksijde.be 

14 u. - Oostduinkerke, Witte Burg
Causerie ‘een lach en een traan’ door 
Mieke van Reeth
Toegang: €2 (koffie inbegrepen)
Org.: Vl@s Vlaamse Actieve Senioren 
Oostduinkerke
Info: freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 
27 20

20 u. - Koksijde-Bad, C.c. CasinoKoksijde
Film ‘on the Road’
Info: dienst Toerisme

Donderdag 18 april
14.30 u. - Koksijde-Bad, zaal De Burg, Sociaal 
Huis, Ter Duinenlaan 34
Discussienamiddag ‘zin of onzin van 
godsdiensten’, ingeleid door Hugo 
vangheluwe
Toegang: € 2,50, koffie inbegrepen
Info: depicker.maurits@skynet.be , T 058 51 
98 65

19.30 u. - Koksijde-Dorp, zaal ’t Oud 
Schooltje, Kerkstraat
voordracht ‘Slaapproblemen’
Door Marijke Merckx, 
gezondheidsbegeleider al jarenlang 
docent aan de Europese academie voor 
complementaire gezondheidszorg
Org: Vrouwenstemmen Koksijde-
Oostduinkerke, gantois.rita@skynet.be 

Vrijdag 19 april
20 u. - Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Willem vermandere & koor Wak maar 
Proper
Info: cm Koksijde-Oostduinkerke
Kaarten te verkrijgen bij dienst Toerisme, 
VVK: €18; ADD €20

zaterdag 20 april
9.30-11.30 u. - Koksijde-Bad, Duinenhuis, 
Bettystraat
infosessie vlinders in de tuin met johan 
Deblaere
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

10-13u. & 14-17 u.
Koksijde-Dorp, trefpunt Ligerius, Zeelaan 29
FeMma Bloemschikken voor iedereen
Info: Inge Fraeyman T 0486 38 95 81, inge.
fraeyman1@telenet.be 



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

dienst Toerisme 

T 058 51 29 10 

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

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

14 u. - Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
deDoornpanne
Gratis geleide wandeling ‘Kruid je gezond’
Info: bezoekerscentrum

20 u. - Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, 
Kerkstraat
lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde
Gratis toegang
Ingo: dienst Toerisme

20 u. - Oostduinkerke, Witte Burg
Concert Koninklijke Harmonie vrienden 
van de Brandweer oostduinkerke, Dirigent 
jeroen Hillewaere
Gratis toegang. Info: dienst Toerisme

20.30 u. - Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold 
II-Laan 9a
Concert lies lefever - Meisje van plezier
Info en tickets: dienst Toerisme &  Het Bedrijf, 
T 058 51 18 37, reservatie@hetbedrijf.be 

zondag 21 april
10-18 u. - Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138 en Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal 
Visserijmuseum
erfgoeddag
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

11 u. - Koksijde; Sociaal Huis, zaal De Brug, 
Ter Duinenlaan 32
op zondag in gesprek met…..
voordracht ‘Pijn, een knooppunt van 
lichaam, geest, omgeving, cultuur’
Spreker: Anne Flor Vanmeenen, vrijzinnig 
humanistisch consulent
Org. VOC Westhoek / Koksijde, voorzitter Bob 
Rossel
Info: Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30, 
vanmuylem@skynet.be

14.30 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef infoluifel
Gratis geleide wandeling ‘kom méér te 
weten over het Hannecartbos en al haar 
geheimen
Info: dienst Toerisme

14.30 u. - Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in het 
toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

15 u. - Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
theater tieret, vos en Haas (5+)
Info & tickets: dienst Toerisme

maandag 22 april
14 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Bedevaart naar Baaldjes Kruis
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Causerie ‘kruiden ondersteunen de 
gezondheid’, door Winiefred van Killegem
Info: Judith Ranson T 058 51 40 60 of 
Jeanine Nowé T 058 51 33 01
Org. Neos Koksijde

Dinsdag 23 april
19.30-22.30u. - Koksijde-Bad, Parochiehuis 
O.L.V.-ter-Duinenkerk, Tulpenlaan
FeMma Allemaal rokjes ‘A la madame 
zsazsa’. Naailessen voor beginners en 
specialisten (nog 2 sessies in mei)
Info en inschrijvingen: Lena Devacht, T  058 
51 69 87 of devacht.lena@skynet.be 

Woensdag 24 april
20 u. - Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘the Conspirator’ – De Andere Film
Info: dienst Toerisme

Donderdag 25 april
19 u. - Oostduinkerke-Dorp
24ste paëlla avond van de Ms liga 
Westhoek
Aperitief, voorgerecht, paëlla, dessert
€25 pp
Info: Greet Ardies, T 058 23 61 67 en Christine 
Monsieur, T 058 51 02 73

Vrijdag 26 april
19.30 u. - Sint-Idesbald, Kerkepannezaal 
Strandlaan128
FeMma Koksijde lentefeest
Sfeerrijke avond met Jo Arend, kip aan ’t spit 
en dansen
Info: Lena Devacht, T 058 51 69 87, devacht.
lena@skynet.be 

20 u. - Koksijde, c.c. Casinokoksijde, 
theaterzaal
Ultima thule speelt…1900
Info: dienst Toerisme

zondag 28 april
9.45 u. - Oostduinkerke, erfgoedhuis 
Bachten de Kupe
Daguitstap naar markante plaatsen en 
monumenten uit Wo i, tussen Nieuwpoort 
en Diksmuide
Org. Vlaamse Volksbeweging Bachten de 
Kupe
Inschrijvingen verplicht: roelensjohan@
telenet.be, prijs : €30 (autocar, gids en 
middagmaal inbegrepen)

11 u. - Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – 
Nationaal Visserijmuseum
‘Week van de zee’: Aquariumworkshop 
(9-12 jaar) en ‘Aquarium achter de 
schermen’ (volwassenen) – gratis 
deelname, reserveren verplicht: onthaal@
navigomuseum.be 

14.30 u. - Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in het 
toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

14.30 u. - Oostduinkerke-Dorp, André 
Geryllaan
Gratis geleide wandeling ‘een boeiend 
verhaal over de historie van de 
plaatselijke vissersbevolking in de 19de 
eeuw in de oostvoorduinen
Info: dienst Toerisme

Tentoonstellingen
29/03 – 28/04/2013
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
De Andere Academie - Diverse 
disciplines
Info: dienst Cultuur

26/04-30/09/2013
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 
1138
expo Herman van Nazareth
Info: info@tenduinen.be 

30/03 – 14/04
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor,  
Galerie Welnis
tentoonstelling erik Desombere
Info: dienst Cultuur

14/03 – 29/04
Sint-Idesbald, YES ART Gallery, Strandlaan 239c
tentoonstelling Pol Declercq en 
Xavier lorette–vandekerckhove (Fr) 
(schilderijen) en Agnès Urbain (Be) 
(sculpturen)
Info: www.yesartgallery.com 

April 2013
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, Strandlaan
tentoonstelling Cheyns Nicole – 
keramiek. Couthuin – Huy
Info: kapsalon Lievino

14/01 – 16/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
tentoonstelling Schone Slapers
In deze tentoonstelling kun je met leuke 
activiteiten en passende foto’s vernemen 
hoe het slapen verloopt bij mens en dier. 
Info: www.iwva.be/bezoekers, T 058 53 38 33

30/03 – 26/05
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere 
& Lefevere, Polderstraat 76
tentoonstelling Menno jonker & Pierre 
Debatty
Info: T 058 51 47 57,  T 047538 66 02,  
dml@skynet.be, www.dmlgallery.be 






