
Tij-dingen

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen
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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
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: 
telefonische wachtdienst 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 10 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 – tot 
eind 2014”

Getijden maart

dag hoogwater laagwater
za 1 00.25 en 12.48 07.26 en 19.44
zo 2 01.06 en 13.31 08.08 en 20.25
ma 3 01.49 en 14.14 08.50 en 21.07
di 4 02.32 en 14.59 09.33 en 21.49
wo 5 03.18 en 15.47 10.16 en 22.32
do 6 04.06 en 16.37 10.59 en 23.15
vr 7 04.56 en 17.30 11.44 en 23.59
za 8 05.51 en 18.26 12.35
zo 9 06.52 en 19.29 00.59 en 13.35
ma 10 08.02 en 20.46 02.09 en 14.44
di 11 09.28 en 22.10 03.33 en 16.14
wo 12 10.43 en 23.07 04.59 en 17.29
do 13 11.30 en 23.47 05.55 en 18.17
vr 14 12.06 06.37 en 18.52
za 15 00.19 en 12.36 07.10 en 19.19
zo 16 00.47 en 13.04 07.37 en 19.44
ma 17 01.14 en 13.31 08.05 en 20.13
di 18 01.43 en 14.02 08.37 en 20.48
wo 19 02.15 en 14.35 09.12 en 21.26
do 20 02.50 en 15.11 09.50 en 22.04
vr 21 03.28 en 15.50 10.28 en 22.43
za 22 04.09 en 16.33 11.09 en 23.26
zo 23 04.57 en 17.25 11.58
ma 24 05.59 en 18.43 00.22 en 13.01
di 25 07.27 en 20.12 01.37 en 14.14
wo 26 08.50 en 21.28 02.53 en 15.28
do 27 10.03 en 22.32 04.16 en 16.52
vr 28 11.02 en 23.23 05.30 en 17.56
za 29 11.49 06.22 en 18.43
zo 30 00.06 en 13.30 08.06 en 20.24
ma 31 01.47 en 14.12 08.47 en 21.05

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf zondag 30 maart om 08.06 u. in zomertijd.

Ken je dit beeld?
De aflevering februari van de 
wedstrijd “Ken je dit beeld?” is 
gewonnen door Daniël Legein 
uit Koksijde. Het was een 
moeilijke opgave! De foto toont 
een fragment uit het beeld De 
geboorte van beeldhouwer 
Stefaan Depuydt op de hoek 
van de Reginalaan en de 
Lehoucklaan in Oostduinkerke. 
Er waren 5 correcte antwoorden. 
Daniël gokte er het dichtst bij, 
goed voor de maandprijs!

De nieuwe opgave. Waar staat 
het beeld waaruit bijgaand 
detail op de foto? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 11 maart via 
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post naar Gemeentehuis, Ken je dit 
beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één inzending per persoon. 

Schiftingsvraag: hoeveel correcte antwoorden zal de redactie 
ontvangen? Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. Veel 
succes! Mooie prijs voor wie wint: een restobon van 25 euro!

DOE MEE
EN WIN
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Een schat…
Het Abdijmuseum Ten Duinen heeft 
een nieuwe “schat” binnengehaald, 
een grote unieke prent uit het begin 
van de 17de eeuw. De prent toont 
een “boom” met 40 “vruchten” van 
cisterciënzers die de marteldood 
stierven. Ze werden onthoofd, 
doorboord, verbrand, gespietst… Zo 
ook Thomas Dunensis ofte Tom van 
de Duinen. Waarheid of legende?

Koksijde in WO I
Koksijde lag in ’14-’18 niet aan het 
front, maar ook hier werd de oorlog 
beleefd. Navigo-museum zet een 
expo Zeeslag op. Er zijn voordrachten 
en optredens. Er is –naast het boek 
van de burgemeester- nog een boek 
in de maak. En op 2 en 3 augustus 
vindt op de Basis Koksijde het grote 
evenement Fly In plaats.

Kinderopvang
In de gemeentelijke kinderopvang 
worden enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Geen besparingen, 
wel een efficiëntere inzet van 
personeel. Geen opvang 
meer op momenten die de 
minimumbezetting niet halen, wel 
meer personeel op piekmomenten. 

Samen 80
Het project Samen 80 van het 
Sociaal Huis draait op volle 
toeren. Vrijwilligers sporen sociaal 
isolement en noodsituaties op bij 
alleenstaande 80-plussers uit onze 
gemeente. Bejaarden die het nodig 
hebben krijgen daadwerkelijke 
hulp!
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Tij-dingen viert zijn 150ste nummer…

Onze mensen maken het nieuws
Had u al oog voor onze cover? We hebben er bloed, zweet en tranen voor 
gelaten…. Driehonderd personeelsleden, burgemeester en schepenen samen 
krijgen voor de monumentale foto op kaft vooraan was geen sinecure. Maar het 
lukte wonderwel, en zonder regen, op maandag 10 februari op het Theaterplein 
aan het gemeentehuis. Ze vormen samen het cijfer het getal 150.

Deze Tij-dingen wordt een exemplaar om te koesteren. Nummer 150! 
Een feestexemplaar… Dit konden we niet zomaar laten voorbijgaan, 
Al 18 jaar wordt Tij-dingen geschreven door hoofdredacteur Jan 
Huyghe. Maandelijks kneedt hij de teksten tot leesbare stukken, steekt 
de puzzel in elkaar, volgt heel het productieproces op.
De fotoredactie wordt al 7 jaar verzorgd door Dirk Van Hove. Elk artikel 
wordt gescreend om een passende foto te kunnen bijvoegen. 
Sinds een aantal jaren vormen beide heren ook de maandelijkse 
redactieraad samen met diensthoofd Communicatie, Onthaal en 
Protocol Ilse Chamon en schepen van Communicatie Lander Van Hove.
Maar… het nieuws komt van “onze mensen”, het bestuur én personeel van 
gemeente en Sociaal Huis. Zij maken het nieuws, dag na dag, week na week, 
jaar na jaar!
Door hun inzet kan onze redactie maandelijks een magazine in elkaar 
boksen.
Hoog tijd dus om deze mensen op de cover te plaatsen!

Een totaalbeeld van de scène: driehonderd collega’s en mandatarissen schrijven 1 5 0. Met dank aan de brandweer,  
want zonder hulp van de ladderwagen lukt dit natuurlijk niet. 

Documenten en plannen verraden het 

ingenieus studiewerk dat aan deze stunt 

voorafging.

Diensthoofd Ilse Chamon, diensthoofd Technieken Neal 
Baelen en fotograaf Dirk Van Hove 
twintig meter van de grond om de 
figuranten te dirigeren en perfect 
in beeld te brengen. (Foto Hans 
Berkein)

Diensthoofd Technieken Neal 
Baelen geeft enkele collega’s 
toelichting bij zijn strategie en 
plannen.

Na de “150” werd ook 

het K-logo van Koksijde 

uitgebeeld en op de 

gevoelige plaat gezet. 

De redactieraad komt maandelijks samen: 

schepen van Communicatie Lander Van 

Hove, diensthoofd Communicatie, Onthaal 

en Protocol Ilse Chamon, hoofdredacteur 

Jan Huyghe en gemeentefotograaf Dirk 

Van Hove.



De burgemeester aan het woord
De weerkundige winter is voorbij. Maar winter… hebben we niet gehad. Geen graadje vorst, geen vlokje 
sneeuw, geen idyllische beelden van schaatsers op bevroren sloten… Wel veel regen, harde wind, een paar 
keer zelfs een heuse storm. De kans is klein dat maart ons nog met een winterprik zal verrassen. Hoe dan ook, 
een “brave” winter is voor iedereen best meegenomen op het vlak van verminderde stookkosten. Laat de 
lente maar komen…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Op zondag 2 maart vindt in 
Oostduinkerke de 60ste Carnavalstoet plaats Allen daarheen voor een 
gezonde portie volkse leute en plezier!”

T-d: “Burgemeester, de redactie van 
Tij-dingen is in feeststemming, er valt wat 
te vieren?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: 
“Inderdaad, dit is de 150ste editie 
van ons gemeentelijk infoblad, een 
lustrumnummer! De tijd vliegt snel, de 
eerste editie dateert van maart 1996. 
Een historische datum, inmiddels meer 
dan 18 jaar geleden. Toen was Tij-dingen 
nog tweemaandelijks, vanaf 2006 is er 
elke maand een nummer. Ons bestuur is 
verheugd dat ons gemeentelijk magazine 
uitgegroeid is tot het meest gelezen 
tijdschrift van de gemeente. Bij deze wens 
ik daarom ook het voltallig redactieteam 
van Tij-dingen, nl. Jan Huyghe, Dirk Van 
Hove en Ilse Chamon, en de schepen van 
Communicatie Lander Van Hove in de 
bloemetjes te zetten. We hebben ook de 
handen in elkaar geslagen om de lezer een speciale 
cover aan te bieden. Het voltallige schepencollege 
en driehonderd personeelsleden stonden op 10 
februari op het Theaterplein model om het getal 150 
uit te beelden onder het motto “Onze mensen maken 
het nieuws”. Met overigens bijzondere dank aan de 
technische dienst en de brandweer om deze foto te 
doen slagen! Dat het maken ervan heel wat voeten in 
de aarde had, is hiernaast te lezen.”

T-d: “In deze editie pakt de redactie ook uit met iets 
nieuws?”
Burgemeester: “Ja! Mensen met een smartphone of 
tablet krijgen voortaan een extraatje bij Tij-dingen. Via 
een QR-reader op hun toestel kunnen ze heel snel de 
pagina’s van de livestreaming gemeenteraad en de 
foto-albums opsnorren. Een extra digitaal laagje dus 
in ons infomagazine en vooral extra informatie direct 
voorhanden.“

“Tij-dingen is het meest gelezen magazine 
van de gemeente!”

T-d: “De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft 
het traject van buslijn 69 gevoelig gewijzigd?”
Burgemeester: “Juist. Er is daarvoor indertijd “een 
betoging” gehouden geweest door de mensen die 
nauw betrokken zijn bij het woon- en zorgcentrum 
Dunecluze aan de Ter Duinenlaan. Die manifestatie 
heeft nu toch zijn vruchten afgeworpen. De bus zal 
vanaf maandag 10 maart door de Ter Duinenlaan 
rijden. Dit is een klein maar belangrijk dossier dat 

toch wel grote genoegdoening biedt. Omdat goeie 
mobiliteit voor onze senioren enorm belangrijk 
is. Daarom ook dat de gemeente nog steeds 
het derdebetalersysteem toepast. De gemeente 
blijft betalen voor gratis tram en bus voor zijn 
inwoners tussen 60 en 65 jaar. Dit is primordiaal 
in kustgemeenten. Behalve voor Dunecluze is de 
gewijzigde lijn 69 ook heel interessant voor het 
Sociaal Huis, de serviceflats Maartenoom, het 
Abdijmuseum Ten Duinen, de OLV ter Duinenkerk en 
Cinema Koksijde, allemaal gelegen in dezelfde buurt.”

“Het nieuwe traject van buslijn 69 geeft ons 
veel genoegdoening!”

T-d: “Wat de feestagenda betreft, is carnaval in de 
eerste week van maart een hoogtepunt?”
Burgemeester: “Zeker! De krokusvakantie valt dit jaar 
laat op de kalender. Vandaar dat de Carnavalstoet 
op zondag 2 maart geprikt staat. Het wordt een 
bijzondere feesteditie want de stoet viert zijn liefst 
60ste editie! Het zal dus zeker de moeite lonen om 
op zondag 2 maart voor volkse leute en plezier naar 
Oostduinkerke af te zakken. Een ander hoogtepunt 
op de feestkalender volgt dan een maand later, op 
zaterdag 5 en zondag 6 april ter gelegenheid van 
Koksijde Kids in hartje Koksijde-Bad. Deze formule 
heeft zijn succes al bewezen, en wordt daarom 
behouden. Koksijde Kids is twee dagen lang het 
speelparadijs voor alle kinderen van Koksijde! Ik wens 
alle inwoners en tweedeverblijvers alvast een heel 
fijne krokusvakantie toe!”



Evaluatie parkeerbeleid leidt
tot toevoeging enkele bepalingen
Het nieuw parkeerbeleid, ingegaan op 15 juli 2013, werd na een half jaar door het 
autonoom gemeentebedrijf Koksijde geëvalueerd. Er werd rekening gehouden met 
adviezen van inwoners, 2de residenten, handelaars en belangenverenigingen. De 
evaluatie heeft geleid tot enkele nieuwe bepalingen die op 17 februari door de 
gemeenteraad goedgekeurd werden en die op 1 april van kracht gaan. Hier volgt 
een overzicht van de wijzigingen.

A. Wijziging betaalperiode paarse zone
- betalend vanaf 1 april tot en met 30 september  
tijdens weekends, feestdagen en Vlaamse 
schoolvakanties

- tussen 1 oktober tot en met 30 maart betalend  
 tijdens de Vlaamse schoolvakanties

B. Wijziging van de tarieven
1) Tarief paarse zone
Bovenop de huidige mogelijkheid om voor 5 
opeenvolgende uren of 10 opeenvolgende uren te 
betalen, wordt de mogelijkheid geboden om voor 1 
uur te betalen aan het tarief van 1 euro
2) Gemeentelijke parkeerkaart voor inwoners en 
tweederesidenten
Tarief 50 euro voor eerste 2 kaarten, dan 125 euro 
vanaf de derde kaart en volgende; schrappen van 
het tarief van 250 euro
3) Werkabonnement
Uitbreiden van het werkabonnement naar alle 
handelsexploitaties in Koksijde; alle kaarten aan 
125 euro; schrappen van het tarief van 250 euro 
voor een tweede kaart

C. Controle op blauwe zone in Koksijde-Dorp en 
Oostduinkerke-Dorp
De controle op de blauwe zone valt onder de 
bevoegdheid van het autonoom gemeentebedrijf 
Koksijde, dat de controle laat uitvoeren door 
zijn privé-partner Rauwers Controle NV. Het 
retributiereglement op het parkeren in een 
zone met beperkte parkeertijd-periode 2014-
2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 
december 2013, is hiervoor van toepassing.

D. Wijziging van groene tot rode zone in Sint-
Idesbald
Het Grardplein en de Oostendelaan vanaf de 
Koninklijke Baan tot aan huisnummer 9 (ter hoogte 
van de Rimini) worden rode zone in plaats van 
groene zone.

E. Straten toegevoegd tot de 
betalende zone (het reglement 
treedt hier pas vanaf 1 juni in 
voege)
1) Sint Idesbald
a) Toevoegen tot de groene 

zone: H. Christiaenlaan 
vanaf Strandlaan tot 
aan Kerkepanneweg / 
Zwaluwenstraat / Meesjesweg

b) Toevoegen tot de paarse zone: H. 
Christiaenlaan vanaf de Kerkepanneweg tot de 
Koninklijke Baan / Goffinlaan vanaf het kruispunt 
met de H. Christiaenlaan tot het kruispunt 
met de Koninklijke Baan / Smeyerslaan vanaf 
het kruispunt met de H. Christiaenlaan tot het 
kruispunt met de Wulpstraat / Koninginnelaan 
tussen de Koninklijke Baan en de H. 
Christiaenlaan / Prof. Blanchardlaan tussen de 
Koninginnelaan en de Koninklijke Baan

2) Oostduinkerke
a) Toevoegen tot de groene zone: Leopold II-laan 

tussen Bruggestraat en Rozenlaan
b) Toevoegen tot de paarse zone:
 - de volgende straten ten zuiden van de Albert I- 

laan en begrensd door de Zeebermlaan:  
F. Timmermanslaan / Clos Fleuriweg / Alfred 
Devoslaan / Westdiephelling / Duinparklaan / 
Uitkijkweg / Oostdijkweg / Cotagelaan

 - Karthuizerduinenweg en Zeebermlaan.
 - Astridlaan

3) Groenendijk - Toevoegen tot de paarse zone:
-  de Zeedijk vanaf de Noordenwindhelling tot de 
Kinderlaan

-  de Kinderlaan vanaf de Spreeuwenberg tot het 
kruispunt met de Louisweg

De parkeershop in het gemeentehuis is open vanaf 
1 maart (zelfde openingsuren als het gemeentehuis, 
dus ook op zaterdag van 9 tot 12 u.).

Gemeente koopt grond voor  
uitbreiding speelplaats school
In zitting van 20 januari ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de 
aankoop jegens mevr. Godelieve Lamoot van een perceel achtergrond 
aan de Polderstraat 4 voor uitbreiding van de speelplaats van de 
gemeenteschool Oostduinkerke. Die uitbreiding is noodzakelijk omdat de 
speelplaats na de bouw van de nieuwe kleuterschool te krap geworden is. 
Het stuk grond is 940,82 m2 groot en de prijs bedraagt 165.434 euro.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

(toelichting, 
zie bl. 7)



Voortaan ook QR-code in Tij-dingen
Bekijk de extra’s op de pagina’s 6, 36 en 37! Scan de QR-code..!

Gewezen politiek mandataris
Ives Boullet (62) overleden

De 150ste Tij-dingen is meteen ook een goeie gelegenheid om een technologische nieuwigheid te 
introduceren. Voortaan zal in elk nummer van Tij-dingen op sommige bladzijden ook een QR-code 
verschijnen. Aan de hand van deze QR-code kunt u nog meer info of beelden over het betrokken onderwerp 
oproepen! De QR-code is interessant voor lezers die beschikken over een smartphone of tablet.
In dit nummer alvast twee toepassingen. 

Op woensdag 5 februari is de bekende streekgenoot Ives Boullet in het AZ Sint-
Jan in Brugge aan de gevolgen van ziekte op 62-jarige leeftijd overleden.

Blz. 6: Snippers uit de gemeenteraden van 20 januari en 17 februari
Op blz. 6 is een extra digitale laag voorzien voor lezers met een smartphone of tablet. Aan de 
hand van de QR-code worden “de snippers” levende materie en ziet u de raadsleden echt aan 
het werk!
Installeer een QR-codescanner, richt de camera van uw telefoon op de QR-code, en neem 
hiervan een foto. De code wordt door een QR-lezer in uw toestel omgezet naar de website 

www.tv.koksijde.be. Zo komt u op ons digitale platform en kunt u de gemeenteraadszitting ook echt bekijken.
Agendapunt per agendapunt! Hebt u moeite om de live streaming te 
bekijken op uw smartphone of tablet? Installeer de gratis app Puffin Free.

Blz. 36 en 37: De voorbije maand in woord en beeld
Bekijk de extra foto’s op deze pagina! Scan de QR-code.
Ook op deze bladzijden is een extra digitale laag voorzien 
voor lezers met een smartphone of tablet. Zin om meer foto’s 
te zien? Installeer een QR-codescanner, richt de camera 
van uw telefoon op de QR-code, en neem hiervan een foto. 

U komt zo op onze fotoalbums terecht!

Ives Boullet werd geboren in Poperinge op 15 september 1951. Met zijn ouders 
en broers bracht hij zijn jeugd door op de wijk Voorstad in Veurne. Als jongeman 
ontpopte hij zich tot een talentrijk voetballer wat zou leiden tot een vaste 
stek bij de eerste ploeg van KSV Veurne en KVV Koksijde. Voetbal was een 
constante in zijn leven. In een latere periode (jaren ’80-’90) was hij in Veurne 
voortrekker van het jaarlijks internationaal voetbaltornooi van FC De Botermand 
in het Pinksterweekend. Legendarisch waren de enkele live-concerten die The 
Butterstones toen verzorgden, gelegenheidsband waarvan hij drummer was.
Beroepshalve was hij treinbestuurder wat hij zou blijven tot hij met pensioen ging, amper een paar jaar 
geleden.

Politiek actief
Een andere drijfveer in zijn leven was zijn onvoorwaardelijke inzet voor het gedachtegoed van de Vlaamse 
Beweging. Hij was overtuigd Vlaamsgezind en derhalve jaren actief voor de Volksunie, later N-VA. Lange tijd 
was hij lid van de partijraad, voorzitter en secretaris van het arrondissementeel bestuur Oostende-Veurne-
Diksmuide. Begiftigd met artistiek talent ontwierp hij een paar keer monumentale podiumdecors voor 
nationale VU-congressen.
Op lokaal politiek vlak bekleedde hij twee mandaten: OCMW-raadslid voor d’88 van 1989 tot 1995, en 
gemeenteraadslid van 1995 tot 2000. In die tijd was hij bedenker van het gemeentelijk muziekrepetitielokaal 
De Muze, verbonden aan de jeugddienst.
Ives Boullet was vader van een dochter en een zoon, en grootvader. Bovenal was hij een trouwe strijdmakker 
en vriend voor al wie hem gekend heeft.
De uitvaart vond onder groot medeleven plaats op woensdag 12 februari in de aula van uitvaartcentrum 
Kesteloot in Veurne. Het gemeentebestuur biedt de familie zijn blijken van medeleven aan bij zijn heengaan.





Vanaf maandag 10 maart zal de reisweg 
van buslijn 69 wijzigen, vooral in Koksijde-Bad. 
Vanaf rotonde Fontein zal de bus rijden via 
de Bliecklaan, Lauwersstraat, Begonialaan, Ter 
Duinenlaan en Koninklijke Prinslaan naar Ster der 
Zee. Het oude tracé vanaf de rotonde Fontein was 
Lejeunelaan, Koninklijke Baan richting Ster der Zee.
Vanaf de locatie Ster der Zee blijft het huidige 
tracé behouden.
Door de wijziging zal de bus dus door de Ter 
Duinenlaan rijden en zullen enkele publieke 
functies met het openbaar vervoer beter bediend 
worden zoals het Sociaal Huis, rusthuis Dunecluze, 
serviceflats Maartenoom, cinema Koksijde en de Duinenabdij. De halte 
komt ter hoogte van het Sociaal Huis aan de ene kant, en ter hoogte 
van de Dunecluze aan de andere kant.
Door de nieuwe reisweg zal de nieuwe halte dichter bij museum van 
de Duinenabdij liggen dan de huidige ter hoogte van Ster der Zee. 
Uiteraard blijft ook deze halte behouden.
Meer info over lijn 69 op www.delijn.be of tel 070 220 200 (0,30 euro/
minuut). Lijnfolder ter beschikking in het gemeentehuis en Sociaal Huis 
of via lijnfolders.wvl@delijn.be

Reiswegwijziging lijn   
Oostende - Nieuwpoort - Koksijde (Sint-Idesbald) - Veurne

Vanaf 10 maart 2014 krijgt lijn 69 in Koksijde een nieuwe 

reisweg. Met de nieuwe halte “Koksijde Sociaal Huis” in de

Ter Duinenlaan maken wij het sociaal huis, het rusthuis 

Dunecluze, de cinema en het Abdijmuseum Ten Duinen beter 

bereikbaar. Het gewijzigde traject van lijn 69 loopt via de 

Albert Bliecklaan, Lauwersstraat, Begonialaan, Ter Duinenlaan 

en Koninklijke Prinslaan naar de halte Koksijde Ster der Zee. De 

halte Koksijde Albert Bliecklaan wordt verplaatst. De haltes 

Koksijde Bad en Koksijde Lejeunelaan vallen weg. Aan de halte 

Koksijde Ster der Zee stap je over op de Kusttram.

Meer info over lijn 69 vind je op www.delijn.be, of bel 070 220 200 

(€ 0,30/min). Je kunt een lijnfolder krijgen bij het stadhuis en Sociaal 

Huis, of via een mail naar lijnfolders.wvl@delijn.be. 
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Gemeente betoelaagt verder
openbaar vervoer voor inwoners

OMNIPAS – Gratis vervoer met tram en bus voor de inwoners van 
Koksijde tussen 60 en 65 jaar. De nieuwe kaartjes worden vanaf eind 
maart/begin april per post door de dienst Burgerzaken gezonden 
aan alle inwoners tussen voormelde leeftijd. Aan de nieuwe inwoners 
die binnen dezelfde leeftijdsgroep vallen worden deze kaartjes ook 
automatisch gezonden. De doelgroep boven 65 jaar heeft een gratis 
OMNIPAS door tussenkomst van het Vlaams Gewest die geldig was tot 
31december 2012 en voorlopig geldig blijft.
De diensten van De Lijn zijn volop bezig met de vervallen kaartjes 
voor personen boven 65 te vervangen door een MOBIB-KAART. Iedere 

65-plusser krijgt binnenkort een brief om de MOBIB-kaart aan te vragen. Dit kan door een bijdrage van 5 
euro over te schrijven op het rekeningnummer van De Lijn. Na de betaling ontvangt iedere 65-plusser dan 
de nieuwe MOBIB-kaart om gratis te reizen met tram en bus in het Vlaamse Gewest.
BUZZYPAZZ – Is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag 
je onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn, behalve op de Limburgse snel-lijnen. Als je 12 
jaar of ouder bent, mag je als abonnee bovendien maximaal 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar gratis 
meenemen. Het gemeentebestuur Koksijde voorziet een tussenkomst van 25% in de kostprijs van de 
abonnementen voor zijn inwoners tussen 6 en 24 jaar.
CAMPUSKAART – Met deze kaart kan je 5 heen- en terugritten maken met de trein op een vast traject 
binnen een periode van max. 7 weken. Ideaal voor kotstudenten die wekelijks de trein naar en van 
hun studiestad nemen. Het gemeentebestuur verleent een tussenkomst van 25% in de kostprijs van de 
abonnementen voor zijn inwoners tussen 0 en 26 jaar. De gebruiker betaalt dus 75% van de prijs aan 
de loketten van de NMBS. Bij de eerste aanvraag dient een “moederkaart” aangekocht. Wie voor de 
eerste keer gebruik maakt van de campuskaart moet zich op de dienst Burgerzaken met een recent 
schoolattest aanbieden. Op basis daarvan krijgt de aanvrager op de dienst Burgerzaken een bijzonder 
aanvraagformulier dat gevalideerd wordt. Met dit aanvraagformulier bekomt men vervolgens de 
campuskaart aan een NMBS-loket.

Buslijn 69 rijdt door 
Ter Duinenlaan

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 januari om weer een financiële 
tussenkomst te voorzien voor de inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer.



Samen de schouders zetten onder een of ander initiatief (vb. 
nieuwjaarsreceptie, zomerbarbecue enz.) verbetert de sfeer 
in de buurt, straat of wijk. Een omgeving waar iedereen elkaar 
kent loopt veel minder kans om te verzuren. Wie samen heeft 
gezeten, gebabbeld, gelachen en gefeest, zal elkaar ook 
gemakkelijker aanspreken als er problemen of vragen zijn. In 
zo’n verdraagzame buurt kan je immers dingen uitpraten.
Aan het verkrijgen van de subsidie zijn enkele voorwaarden 
verbonden die na evaluatie herwerkt werden voor 2014. Het 
buurt-, straat- of wijkfeest moet zich richten tot alle inwoners 
van minstens één volledige straat of een aaneengesloten 
straatgedeelte van tien geografisch gegroepeerde en 
geregistreerde huisnummers van de gemeente en maximum 
vijf volledige en aaneengesloten straten of straatgedeelten.
Het feest heeft een privaat karakter, zonder commerciële 
doeleinden en is specifiek gericht naar de bewoners.

De gemeente verwacht ook dat de activiteit in de buurt ruim bekendgemaakt wordt en dat elke bewoner 
een uitnodiging ontvangt. Daarnaast komt op alle promotiemateriaal de vermelding dat de activiteit door 
de gemeente gesteund wordt.
De subsidie dient uiterlijk acht weken vóór de activiteit aangevraagd te worden. Het gemeentebestuur kent 
de subsidie van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 250 euro toe zolang er in dat werkjaar 
nog budget is. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Elke buurt kan slechts één keer 
per kalenderjaar een aanvraag indienen.
Volledig reglement en aanvraagformulier op www.koksijde.be/veiligheidenpreventie.
Info: dienst Veiligheid en Preventie, T 058 53 38 96

Horeca Koksijde en Horeca Oostduinkerke hebben een 
akkoord bereikt om vanaf heden hun aparte werking te laten 
samenvloeien in één vereniging. Voortaan bestaat er in onze 
gemeente dus maar één horecavereniging meer, nl. Horeca 
Koksijde-Oostduinkerke.
Voor 2014 werden de functies als volgt verdeeld. Luc Blanquart, 
voorzitter van gewezen Horeca Koksijde, zal het voorzitterschap 
van de gefuseerde vereniging waarnemen. Etienne Vanneste, 
voorzitter van gewezen Horeca Oostduinkerke, wordt 
ondervoorzitter. Sofie Vandamme, secretaris van gewezen 
Horeca Koksijde, blijft deze functie uitoefenen. Daniel Bedert, 
secretaris van gewezen Horeca Oostduinkerke, wordt 
schatbewaarder van de nieuwe vereniging.
In 2015 zullen op de algemene vergadering alle mandaten 
voor herverkiezingen opengesteld worden.
Het bestuur van de nieuwe Horeca Koksiide-Oostduinkerke 
hoopt de lokale horecaondernemer met deze beslissing nog 
meer te kunnen steunen.

Gemeentesubsidie van 250 euro
voor buurt-, straat- of wijkfeesten

Horeca’s Koksijde en Oostduinkerke
vloeien samen tot één vereniging

Zoals vorig jaar geldt weer het gemeentelijk reglement ter subsidiëring van elk initiatief dat het 
gemeenschapsgevoel kan stimuleren. Op die wijze wil het gemeentebestuur buurt-, straat- of wijkfeesten 
aanmoedigen om de goede sfeer, de verstandhouding en de onderlinge verbondenheid onder inwoners 
van dezelfde omgeving te bevorderen! De subsidie bedraagt max. 250 euro.



Unieke 17de-eeuwse prent
voor het Abdijmuseum

Lucas Vorsterman is een van de bekendste graveurs 
uit de tijd van Rubens. Hij inspireerde zich voor talloze 
prenten op werk van de grote Antwerpse schilder 
en zijn tijdgenoten. Enkele zijn opgedragen aan abt 
Campmans van Ten Duinen. Het Abdijmuseum kon 
hiervan enkele jaren geleden al een exemplaar 
bemachtigen.
Maar er zijn dus ook relaties met zijn voorganger 
Cancellier (1610-1623). Minder bekend, maar niet 
verwonderlijk, want ook Cancellier was een van de 
“grote” abten. Het is aan hem dat duinheer Carolus 
Devisch een biografie wijdde, die ook al recent 
aangekocht werd en intussen in een tentoonstelling 
in het museum te zien was.
De nieuwste aanwinst (55,2 x 45,3 cm) toont 
Bernardus van Clairvaux, staand voor een boom 
met 40 cirkels met afbeeldingen van cisterciënzers 
die de marteldood stierven, in groep of individueel. 
De voorstelling is plastisch, met zwaarden die 
hoofden afhakken of lichamen doorboren, 
verterende vlammen en galgen of boomtakken met 
opgeknoopte monniken. Onderaan staan twee grote 
groepen slachtoffers: “allen hebben zich door hun 
getuigenis voor het geloof bewezen” luidt een Latijns 
bijbelcitaat.

In de boom heeft ook de zalige “Thomas Dunensis” 
een plaatsje gekregen. Een martelaar uit Koksijde? 
Helaas, de vorige eeuw is al aangetoond dat die 
Thomas een gevluchte Engelse monnik was die 
wel in de Duinenabdij verzeilde, maar dat hij zeker 
de marteldood niet gestorven is. “Een legende uit 
de tijd van de contrareformatie” noemde Viaene 
het. Maar zo had ook Ten Duinen toch mooi haar 
martelaar. En opvallend: we vinden hem pas bij de 
Spaanse monnik Chrysostomus Henriquez … die ook 
verzen voor Vorstermans prent én de opdracht aan 
Cancellier opstelde!
De drukprent is een erg waardevolle aanwinst voor 
het Abdijmuseum. Ze illustreert hoe de legende van 
martelaar Thomas omstreeks 1620 ingang vond, maar 
ook is ze een zeldzame getuigenis van het culturele 
netwerk van abt Cancellier met zijn kunstenaars-
tijdgenoten.
En natuurlijk is het ook gewoon een erg mooie, vroeg-
17de-eeuwse prent die vanaf de paasvakantie in het 
abdijmuseum te zien zal zijn.

Sint-Bernardus en de cisterciënzers die hun leven gaven voor hun geloof. Dat zien we op de prent die 
Koksijde op een Brusselse veiling voor het Abdijmuseum Ten Duinen verwierf. Het is een bijzonder mooi 
exemplaar van een steendruk door Lucas Vorsterman, opgedragen aan Adriaan Cancellier, abt “van de 
oude en zeer eerbiedwaardige” Duinenabdij.

Een fragment uit de unieke prent (begin 17de eeuw) die het Abdijmuseum ten Duinen op de kop wist te tikken. 
“Martelaar” Thomas Dunensis, die een ijzer door zijn borst krijgt, staat aan de rechterzijde in het midden.



Derde editie kunstproject Getij-Dingen

Bestuursverkiezingen bij
de Vrienden visserijmuseum

Getij-Dingen ontsproot in 2009 aan de geest van 
Ingrid Sinnaeve. De kunstwerken in het strandwater 
zijn onderhevig aan de werking van de getijden: ze 
verweren in dialoog met de bewegingen van eb en 
vloed, worden anders in harmonie met de zee. In 
de edities van 2009 en 2012 konden mensen een 
artistieke wandeling maken tussen hoog en laag tij. 
Op de stranden van Sint-Idesbald tot Oostduinkerke 
ontmoetten zij kunstwerken die elk hun verhaal 
in relatie met zijn schepper en de zee te vertellen 
hadden.
In 2015 vindt dus de derde editie plaats met een 
voortentoonstelling in juli 2014 in het gemeentehuis.
Alle disciplines zijn toegelaten. Het artistieke aspect 
van het ontwerp is belangrijk voor selectie, maar 
ook de manier van fixatie. Het werk moet dus echt 
stevig zijn.
De organisatie richt dus een warme oproep naar 
kandidaat-deelnemers. Dossiers van originele 
ontwerpen (CV en visuele uitwerking van de maquette) dienen vóór vrijdag 16 mei 2014 aangeboden bij 
de dienst Cultuur t.a.v. Valerie Vandamme, Zeelaan 303. Deelnemers van vorige uitgaven mogen ook weer 
meedoen.
Partners in dit project zijn de gemeentelijke dienst Cultuur, de Maritieme Dienst afdeling Kust van Oostende 
en de deelnemende kunstenaars.
Info: cultuurfunctionaris Kunsten valerie.vandamme@koksijde.be (T 058 53 34 40), of ingridsinnaeve@skynet.be 
(T 0472 51 16 83), website www.getij-dingen.be

De jaarlijkse algemene vergadering van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke op 
zondag 19 januari ging ook gepaard met driejaarlijkse bestuursverkiezingen. De stichting van de Vrienden 
dateert van 4 december 1976. Eerste voorzitter was wijlen Honoré Loones op 29 januari 1978. Wijlen Marcel 
Cloet nam als voorzitter de fakkel over op 25 januari 1981. Derde voorzitter werd Andreas Cavyn op 20 
januari 2001. Opmerkelijk is dat de vereniging dus nog maar drie voorzitters kende in 37 jaar.
Tijdens de vergadering werden ook volgende vaste leden verkozen: Freddy Beun, Jackie Beun, Andreas 

Cavyn, Rudy De Clerck, Danny 
Delaey, Jadrana Demoen, Corinne D’ 
Hulster, Eddy D’ Hulster, Jan Huyghe, 
Willem Lanszweert, Bie Loones, Jan 
Loones, Pierre Nolf, Jean-Paul Petit, 
Edgard Samyn, Willy Versluys en Marc 
Wybo. Van ambtswege zijn schepen 
Albert Serpieters en NAVIGO-
directeur Maya Wolny vast lid van de 
vereniging.
Voor de periode 2014–2016 worden 
de bestuursfuncties bekleed door 
Andreas Cavyn (voorzitter), Jan 
Loones (eerste ondervoorzitter), Eddy 
D’ Hulster (tweede ondervoorzitter), 
Willem Lanszweert (secretaris), Jean-
Paul Petit (penningmeester).

In het voorjaar van 2015 vindt voor de derde maal het maritieme kunstproject Getij-Dingen plaats. In dit 
artistiek concept worden kunstwerken van voor- tot najaar bevestigd aan stevige palen op een zandbank 
of in het midden van een diepe plas. In juli 2014 loopt in het gemeentehuis een expo van de maquettes/
voorstellen van werken die in 2015 aan Getij-Dingen zullen deelnemen.

“Zeemeermin” van Wim Galicia uit de editie 2012 staat 
momenteel nog altijd bloot aan de kracht van de zee.

Bestuursleden en vaste leden van de Raad van Bestuur van de 
Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, en andere 
leden ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe. 



U en uw kinderen kunnen helpen bij
voorbereiding expo Zeeslag ’14-’18 op zee

De Westkust tijdens WO I

De herdenking van WO I gaat niet onopgemerkt voorbij. 
Naast Flanders Fields bestaat ook Flanders Waters. Met de 
zomertentoonstelling ZEESLAG: ‘14-‘18 op zee plaatst het NAVIGO-
museum i.s.m. het Koninklijk Legermuseum de relatie tussen mens, 
zee en oorlog centraal. De expo loopt van 21 juni tot 16 november 
en vertelt het vaak onbekende verhaal van de Belgische zeelui 
tijdens de oorlog. Ook de heldendaden van de vissersgemeenschap 
en de rol van Vlaamse havens en de binnenwateren worden niet 
vergeten.
Een speelse opstelling, met een knipoog naar het bekende 
gezelschapsspel Zeeslag, verzacht de harde oorlogsrealiteit. De 
tentoonstelling zal dus ook effectief gespeeld kunnen worden.

Ateliers voor kinderen
Omdat Zeeslag een échte familie-expo moet zijn, nodigt NAVIGO 
enthousiaste kinderen uit om te helpen met het vertellen van dit 
verhaal. Ben of ken jij iemand uit het 5e of 6e leerjaar met een 
open blik? Kriebelt het om te helpen bij de opbouw van een echte 
tentoonstelling? Schrijf je dan in voor de reeks kinderateliers op de 
woensdagen 12 maart, 2 april, 7 mei en 11 juni, telkens van 14 tot 16 u., en vrijdag 20 juni om 20 u., via 
musea@koksijde.be of bel 058 51 24 68. Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks!

Voorwerpen en verhalen
Het is een stevige traditie dat het NAVIGO-team voor zijn grote expo inbreng van onze inwoners zoekt.
Hebt u objecten die in WO I in contact kwamen met zeewater? Kent u straffe en intrigerende verhalen 
over WO I op en aan zee? Laat het weten, misschien maakt uw inbreng wel deel uit van de nieuwe expo! 
Uiteraard krijgt u uw voorwerp achteraf terug! Iedereen die een voorwerp of tip bezorgt, wordt uitgenodigd 
voor de vernissage van de tentoonstelling. Voorwerpen of tips zijn welkom aan de balie van het museum, of 
via T 058 51 24 68, of info@navigomuseum.be of per post naar P. Schmitzstraat 5 in 8670 Oostduinkerke.
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Op uitnodiging van het Davidsfonds Koksijde brengt historicus Johan Termote op dinsdag 25 maart 
om 20 u. in c.c CasinoKoksijde een causerie De Westkust tijdens WO I. Over wapens, water, zand en 

zieken. Aansluitend zal burgemeester Marc Vanden Bussche een preview geven van zijn boek in wording 
Leven en dood Bachten de Kupe tijdens WO I.
Tijdens de Grooten Oorlog nam onze Westkust een aparte positie in. Het gebied vormde een militaire grenslijn 
en een mogelijke corridor bij een Duitse doorbraak of landing. De regio, in volle toeristische ontwikkeling 

(nieuwe verbindingswegen, 
verblijfsinfrastructuur..), was een 
gegeerde verblijfplaats voor 
zowel soldaten als vluchtelingen. 
Toch bleef het militaire aspect 
doorwegen (hospitalen, 
oefenkampen, winning 
grondstoffen, zand, drinkwater enz.).
Het uitgebreide verdedigingsnet, 
gebouwd door Franse en Belgische 
troepen, bleef wonderwel bewaard.
Het boek van de burgemeester 
brengt een verslag over het 
uitbreken van de oorlog, de 
aankomst van de vluchtelingen en 
de soldaten, de Slag aan de IJzer 
en de stabilisatie van het front.
Toegang niet-leden 10 euro.Soldaten in het “Kamp Goffin” aan de Zeepanne (rotonde R. 

Vandammestraat/Leopold III-laan/Ten Bogaerdelaan)
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Boek over oud-strijders, 
militaire en burgerlijke slachtoffers WO I

Dit is uiteraard een hele opgave 
waarbij het redactieteam via Tij-
dingen de hulp van betrokken 
gemeentegenoten vraagt… 
Bent u familie van een van 
onderstaande personen? Hebt 
u informatie over een van hen? 
Kent u nog andere personen 
die hier niet vermeld staan? 
Laat het de archiefdienst 
weten, men wil niemand 
vergeten. Het team zoekt: foto’s, 
brieven, soldatenboekjes, 
bidprentjes, rouwbrieven, enz. 
over onderstaande personen, 
maar ook over oud-strijders en 
vuurkruisers die WO I overleefd 
hebben. Eventueel kan 
iemand bij u langs komen.
Contact: archiefdienst, 
Zeelaan 303, T 058 53 34 30, 
archief@koksijde.be

KOKSIJDE
Militaire slachtoffers: 
Alleweireldt Jozef, Butseraen Henri, Calcoen Achiel, 
Calcoen ?, Cuveele Camiel, Demaziere Edmond, 
Desaever Henri, Freyne Amand, Maes Albrecht, 
Plaetevoet Lieven, Rathé Karel, Suber Vital, Ternier 
Arthur, Ternier Georges, Titeca Remi, Vanbillemont 
Amand, Vandewoude Jeroom, Vanhee August, 
Verhaeghe Edmond, Vermoote Engel, Vermoote 
Jeroom, Vilain Cyriel, Zonnekein Albert
Burgerslachtoffers: Calcoen Idesbaldus, Delanghe 
Camiel, Kemynck Hermine, Looten Zenobie, Rys 
Madeleine, Vossaert Martha, Zwertvaegher Mathilde

OOSTDUINKERKE
Militaire slachtoffers (+ geboortejaar): Ackerman 
David (1887), Arnoys Polydore (1893), Calcoen David 
(1893), Calcoen August (1894), Callecoen Louis 
(1898), Cloet Camiel (1898), Corteel Theodoor (1895), 
Coulier Frans (1894), Coulier Louis (1895), Deceuninck 
Louis (1897), Dedrie Sabin (1888), Dekeyser Camiel 
(1896), Demunck Henri (1892), Desaever Arthur (1894), 
Desaever Louis (1892), Duytschaever Maurice (1891), 
Engelbeen Honoré (1896), Geryl Marcel (1892), Ghys 
Henri (1897), Legein Louis (1890), Lemaire August 
(1892), Lemaire Henri (1885), Lemaire Victor (1899), 
Lousberg Edmond (1897), Lycke Henri (1887), Lycke 
Jules (1884), Maes Alfons (1888), Provoost Jozef 

(1892), 
Puystjens David (1891), Pyliser 
Kamiel (1896), Sarrazyn Omer (1894), Sarrazyn Richard 
(1896), Scholaert Medard (1885), Treve François 
(1889), Ureel Edouard (1894), Kamiel Ureel (1895), 
Vanneuville Kamiel (1889), Vercruysse Leon (1896), 
Vercruysse Richard (1893), Vermoote Engel (1888), 
Verplancke Edmond (1888), Vieren Camiel (1894), 
Vieren Camiel (1895), Vieren Louis (1897), Weerbrouck 
Louis (1893)
Burgerslachtoffers: Hoornaert Edmond, Huyghebaert 
Jules, Permeke Maurice, Roose Madeleine, Vermoote 
Eugenia, Calcoen Karel, Meganck Louis

WULPEN
Militaire slachtoffers: Debal Camiel, Deruytter Prosper, 
Desaever Louis, Desaever Michel, Despodt Remi, 
Devroe Remi, Faes Remi, Gesquiere Louis, Hancke 
Oscar, Kuyle Honoré, Reynaert Joris
Burgerslachtoffers: Bonte Henri, Chamon Rochus, 
Delanghe Henri, Demolder Adèle, Devroe Pharailde, 
Dumarey Julia, Loonis Martha, Overberghe Achiel, 
Overberghe Medard, Rabaey Cyriel, Rabaey 
Godelieve, Rabaey Pieter, Rabaey Elisabeth, Vandaele 
Euphrasie, Vandenberghe René, Vandenberghe 
Angèle

In 2014 herdenkt onze planeet het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ook in Koksijde staan initiatieven 
in de steigers om eer te betuigen aan de slachtoffers van de oorlog, o.m. een publicatie over de oud-
strijders, de gesneuvelde soldaten en de burgerlijke slachtoffers van onze gemeente. Deze publicatie wordt 
samengesteld door Luc Vanacker i.s.m. het gemeentelijk archief en zijn archiefcommissie.
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Fly In op de basis op 1, 2 en 3 augustus:

“Kom ons vliegensvlug versterken!”

Jeugdkoren zingen oorlogs- en vredesliederen

Het vliegveld van Ten Bogaerde was 
in WO I start- en landingsplaats voor 
oorlogsvliegtuigen. Hoofdthema van de 
Fly In is dan ook het luchtvaartgebeuren 
tijdens en vlak na de oorlog.
Bedoeling is om een event te 
creëren voor luchtvaartliefhebbers, 
luchtvaartbedrijven, piloten èn voor het 
grote publiek! Daarom is het evenement op verschillende pijlers gestoeld:
-  enerzijds gaat er aandacht naar de luchtvaart (o.m. static shows voor het publiek van de vroegere 

airshows)
-  daarnaast is er een luik WO I, met een heus WO I-dorp en een serene herdenking van de slachtoffers van 

WO I
-  een tentoonstelling over de geschiedenis van de basis Koksijde en het vliegveld Ten Bogaerde
-  activiteiten voor gezinnen, jongeren en kinderen (workshops, grime, voorstellingen enz.)
De Fly In wordt dus een uniek evenement voor onze gemeente. Het wordt ook een grote organisatie die het 
zonder vrijwilligers niet kan stellen en daarom deze oproep. Er zijn vrijwilligers nodig vanaf maandag 28 juli 
voor o.a. opbouw en ontmanteling, kassa’s, permanentie, sanitair, begeleiding vips enz..

Het WO I-dorp
Een belangrijk onderdeel van de Fly In wordt het WO I-dorp op 2 en 3 augustus. Dit dorp zal de sfeer van 
een eeuw geleden ademen. Uiteraard moet het dorp bewoond worden met acteurs en figuranten. De 
organisatie zorgt voor de prachtige kostuums en alle nodige uitleg.

Voor wat hoort wat
Elke vrijwilliger geniet volgende tegemoetkomingen: een vrijwilligersvergoeding (32,71 euro per dag),  
eet- en drankbonnen, een uitnodiging voor de “arrivalparty” op vrijdagavond 1 augustus.

Inschrijven
Hebt u tijd om vrijwilliger te zijn als medewerker bij de praktische uitvoering van dit evenement?
Surf dan naar www.flyinkoksijde.be, vul het bijgevoegd formulier in met o.a. vermelding van uw voorkeur, en 
zend het terug naar de organiserende dienst Cultuur.
Info: an.dieleman@koksijde.be

Met medewerking van onze gemeente brengen de jeugdkoren van het Sint-Jan 
Berchmanscollege Brussel op woensdag 9 april om 20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk 
hun koorconcert “No war will stop us singing”. Het koor is op tournee langs de 
frontlijn in Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Aldus brengen ze optredens in o.m. 
Beauvais, Boulogne, Verdun, Koksijde en Langemark.
De jongeren brengen een programma met muziek, poëzie, getuigenissen en beeld. 
Ze vertolken oorlogs- en vredesliederen van 1914 tot 2014, meer bepaald vanuit 
de invalshoek van kinderen en jongeren. Het koorensemble o.l.v. Sergio Agreda 
bestaat uit 65 jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar, allen humanioraleerlingen. Het 
concert is gratis. Na afloop kan men een vrijwillige bijdrage schenken ten voordele 
van het levenswerk “Vivir en Amor“ van Eva Verstraete, dochter van Albert en 
Jeanine Verstraete-Vandaele uit Koksijde. Ze is al tien jaar werkzaam in Guatemala 
en bouwde er met internationale hulp al twee volwaardige ziekenhuisposten uit.

In het kader van de herdenking Honderd jaar Eerste Wereldoorlog organiseert onze gemeente in 
samenwerking met de West Aviation Club (WAC) op 1,2,en 3 augustus op de luchtmachtbasis een nieuw 
project met als naam Fly In Koksijde. De organisatie lanceert bij deze een oproep tot vrijwilligers om mee 
te werken!
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Heemkundige Jackie Beun:

“Wat de Gilles van Binche verkregen,
verdienden onze paardenvissers ook!”
Woensdag 4 december 2013, een mijlpaal in de annalen van 
onze gemeente: UNESCO voegt de garnaalvisserij te paard 
van Oostduinkerke toe aan de Representatieve Lijst van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Lang is de lijst 
van personen en instanties die daartoe hebben bijgedragen. 
Maar wie of wat stak het vuur aan de lont? Het antwoord op die 
vraag leidde ons naar het heemkundige vuur van Jackie Beun 
uit Nieuwpoort.

Echte Nieuwpoortnaar Jackie Beun (74), broer van 
eregemeentesecretaris Freddy Beun en oom van 
afdelingshoofd Ann-Sofie Beun van Cultuur en Jeugd, 
is geboren met de Westkust in zijn maag. Zijn vader 
Martial was decennialang perscorrespondent voor 
diverse dag- en weekbladen, de meesters in de klas 
ontwikkelden bij de jonge Jackie de liefde voor de 
streek.
Jackie Beun: “In de beginjaren van de 
Garnaalfeesten was mijn vader jurylid bij de 
verkiezing van Mieke Garnaal. Ik mocht met hem 
mee en was als jongen danig geïmponeerd door de 
figuren van de paardenvissers: Mang Van Billemont, 
de Rosten Durang, Victor Geryl, Edmond Ollieuz en 
zoveel anderen. Clement Cusse, leraar geschiedenis 
in het college, heeft mij op dat vlak ook gevormd. 
Na elke les vroeg hij wat er in Nieuwpoort gebeurde 
in een bepaald tijdvak. Zo is de liefde voor de 
geschiedenis en vooral voor de visserij van onze 
Westkust gegroeid.”

Op jacht
Beroepshalve werd Jackie opvoeder in het internaat 
van de Hotelschool van De Panne. Daar ontmoette 
hij leraar André Goossens die postkaarten over 
garnaalvissers te paard verzamelde. “Hij heeft mij 
besmet”, lacht Jackie. “Ik begon ook te verzamelen, 
postkaarten, documenten, archiefstukken, 
hoofdzakelijk in verband met de visserij. Zoveel jaren 
later ben ik nog altijd een trouwe bezoeker van veel 
rommelmarkten in de streek, op jacht!”
Een hoogtepunt uit Jackie’s carrière als heemkundige 
is ongetwijfeld de postzegelreeks over de Vlaamse 
vuurtorens in 2005. Hij had vastgesteld dat België 
het enige Europees land was zonder postzegels 
met vuurtorens. Om daaraan te remediëren 
schreef hij de betrokken gemeentebesturen en de 
kustparlementairen aan om een duwtje te geven. Met 
succes want korte tijd later verscheen de reeks met 
de vuurtorens van Knokke, Blankenberge, Nieuwpoort 
en Oostende.

Garnaalvisserij te paard
In datzelfde jaar 2005 brak hij als lid van de raad 
van beheer van de Vrienden van het Nationaal 
Visserijmuseum een lans om initiatieven te starten 
voor de erkenning van de garnaalvisserij te paard als 
immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Jackie Beun: “Dat gebeurde op 23 januari 2005, 
op de jaarvergadering van de vrienden. De echte 
aanleiding was het feit dat de Gilles van Binche 
enkele weken voordien dat statuut verkregen 
hadden. Ik vond dat onze paardenvissers dat ook 
verdienden. Het gemeentebestuur heeft vervolgens 
een werkgroep in het leven geroepen, er werd een 
dossier samengesteld, een aanvraag ingediend voor 
erkenning door de Vlaamse overheid, daarna bij de 
Unesco zelf, enz. Onze gemeenschap heeft uiteindelijk 
tot december 2013, bijna negen jaar, op de 
erkenning moeten wachten. Maar het is toch gelukt.”

Grote oogst
In zowat 40 jaar heemkundig werk heeft Jackie Beun 
een rijke heemkundige oogst bijeengeschreven: 
een 300-tal artikels in diverse tijdschriften: 
Mededelingenblad (van de Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum), Biekorf, Graningate 
(heemkundige kring Middelkerke), Bachten de 
Kupe. Op zijn naam staan ook 14 monografieën van 
telkens 24 bladzijden, allemaal over de maritieme 
geschiedenis van Nieuwpoort en omliggende: de 
visserij, de haven van De Panne, de garnaalvissers te 
paard, de vuurtorenwachters, de sprotrokerijen…
En hij is niet uitgeschreven. “Ik heb nog onderwerpen 
in petto. Zolang de gezondheid het toelaat zal 
ik blijven schrijven over onze dierbare kuststreek. 
Maar dat is winterwerk, voor de lange avonden. 
Lezen, schrijven, verbeteren. Dat geeft mij veel méér 
voldoening dan TV-kijken”, filosofeert Jackie.
Gelijk heeft hij zeker. Want: wie schrijft…, die blijft.

Heemkundige Jackie Beun.



Bib schakelt over naar ID-kaart
De bibliotheek was uitzonderlijk gesloten op dinsdag 25 februari. 
Vanaf maart 2014 schakelt de bibliotheek over naar het gebruik van 
de identiteitskaart (ID-k) om materialen te ontlenen. Registreer uw 
ID-k aan de balie en u kan er aan de zelfuitleenbalies onmiddellijk 
materialen mee ontlenen.

Cursussen in 
de bibliotheek

Beauvarletkoor Koksijde
brengt Requiem van Mozart

MS Office Word 2010 - Op donderdag 3, 
vrijdag 4, maandag 7 en dinsdag 8 april, 
van 13.30 tot 16 u., prijs 20 euro.
Hoe orde houden op je pc? – Op 
donderdag 17, vrijdag 18 en dinsdag 22 
april, van 13.30 tot 16 u. Prijs 15 euro.
Picasa - Foto’s ordenen op donderdag 24 
april, van 13.30 tot 16 u., prijs 5 euro
Facebook – Op maandag 28 april en 
dinsdag 29 april, van 13.30 tot 16 u.
Algemeen – Voor deze cursussen geldt 
persoonlijk inschrijven aan de balie in de 
bibliotheek. Inschrijven kan vanaf vrijdag 7 
maart. Men moet lid zijn van de bib. Breng 
uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met 
een automaat (geen biljetten hoger dan 10 
euro).
Meer op www.bibliotheek.koksijde.be. Klik op 
de homepage op de knop “activiteiten” aan 
de rechterzijde van het scherm.

Onder leiding van Griet De Meyer brengt het vooraanstaande 
Beauvarletkoor Koksijde op zaterdag 5 april om 20 u. in de OLV ter 
Duinenkerk het wereldberoemde Requiem van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Dit requiem is het laatste werk dat Mozart componeerde, 
samen met de al even beroemde opera Die Zauberflöte. Het requiem 
wordt in samenwerking met het kamerorkest TY uitgevoerd.
Het Beauvarletkoor bracht Mozarts Requiem eerder al zeven jaar 
geleden, hoog tijd dus voor een herneming.
Kaarten (18 euro in vvk / 20 euro add) via Beauvarlet@gmail.com of 
0476 59 42 99.

De jeugdboekenweek vindt 
plaats van 15 tot 30 maart met 
als thema “gevaar!”. Leerlingen 
van de lagere graad van de 
Westhoekacademie verzorgen 
daarover een tentoonstelling in 
de bib. Het gaat om tekeningen, 
schilderijen of knutselwerken. De 
begeleidende leerkrachten zijn Trui 
Martens, Chantal Grard en Elisa 
Deleersnyder. Vrij te bezoeken tijdens 
de openingsuren.
Gevaar in de bib? Doe mee aan het 
spel “Protestpetitie tegen het sluiten 
van de Jeugdbib”. Het bestaan van 
de jeugdbib is namelijk in gevaar. 
Iedereen vindt toch dat de jeugdbib open moet blijven!? 
Alle dappere deelnemers krijgen een leuke verrassing.

Benieuwd naar wat er nog allemaal gebeurde in 1914 
behalve het begin van WO I ? Elke maand gaat de bib 
op zoek naar een belangrijke gebeurtenis uit 1914. Zo 
werd in België op 27 maart 1914 de eerste succesvolle 
bloedtransfusie uitgevoerd door Albert Hustin. Deze 
Brusselse dokter stond later mee aan de wieg van het 
eerste bloedtransfusiecentrum van het Belgische Rode 
Kruis. De thematafel over het Rode Kruis en de medische 
vooruitgang toont over dat onderwerp een boeiende 
collectie boeken.

Belangrijke feiten 
uit maart 1914 in de kijker

Jeugdboekenweek: 
tentoonstelling WAK



Ghesellen van de Kastelnij Veurne
organiseren wedstrijd “kunstzitbank”

Website Visit-Koksijde.be

Twee cursussen elektrisch fietsen

“Kastelnij” (ook “kasselrij”) is het oude woord voor een 
bestuurlijk arrondissement uit het Ancien Régime, dus van 
vòòr 1789. Het huidig werkgebied van de Ghesellen omvat 
de gemeenten Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, 
Alveringem en Lo-Reninge. De vereniging zal het winnende 
ontwerp vanaf 2015 in elk van deze vijf gemeenten, als 
geschenk, realiseren, dus ook in Koksijde.
Al wie zich geroepen voelt om een artistieke zitbank voor 
minstens twee personen te ontwerpen, moet zijn dossier op 
zaterdag 29 maart 2014 tussen 10 en 12 u. in een gesloten 
box afgeven op het adres Sint-Idesbaldusstraat 29 in 
Veurne.
Een jury zal over de ingediende ontwerpen beraadslagen 
met aanduiding van een eindwinnaar en genomineerden. 
De voorstelling van alle kunstwerken en de bekendmaking 
van de uitslag zal plaatsvinden op 24 mei. In oktober 
volgt een tentoonstelling van de ontwerpen. Alle 
genomineerden worden ook uitgenodigd op de jaarlijkse 
intronisatieplechtigheid van de nieuwe Ghesellen op 17 

oktober, met huldiging van de bekroonde ontwerper (die 1.500 euro wint) en eervolle vermelding voor de 
andere winnaars. De eerste Ghesellenbank wordt ingehuldigd in het lustrumjaar 2015.
Info, o.a. wedstrijdreglement: www.ghesellen.be, info@ghesellen.be (Herman Vanheste)

Visit-Koksijde.be is een informatieve site voor de bezoekers waarin de deelnemende handelaars informatie 
zoals activiteit van de zaak, foto’s, openingsuren, speciale acties enz. kunnen promoten met directe link naar 
de eigen site en integratie van de sociale media. De site zet ook alle activiteiten in Koksijde extra in de verf. 
Eind maart volgt een infoavond voor alle handelaars.
Inschrijven aan voordeeltarief kan tot 31 maart.  Voor inschrijvingsformulier en andere info: 
info@hotels-koksijde.be

Gezinsbond - Op woensdag 26 maart om 14.30 u. (spreekbeurt) in de 
parochiezaal, Tulpenlaan 41 in Koksijde-Bad. Inschrijven bij Patrick Descan, A. 
Bliecklaan 17, T 058 52 18 92, koksijdegezinsbond@telenet.be. Toegang: leden 3 
euro, niet-leden 5 euro.
Okra - Op donderdag 3 april van 9 tot 11.30 u., en van 14 tot 16.30 u. in de 
zaal van het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34. Men kiest voor de voormiddag 
of de namiddag (telkens max. 25 deelnemers). Iedereen krijgt de kans om 
enkele elektrische fietsen uit te testen op een behendigheidsomloop op het 
Marktplein. Gratis. Info en inschrijven: Laurens Feddema, laurens-alain@skynet.
be, T 058 52 34 43.

De vereniging Ghesellen van de Kastelnij Veurne (GKV) schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen van 
een kunstzitbank. Dit initiatief past binnen de doelstellingen van de GKV. De Ghesellen werken immers 
aan de uitstraling van Veurne en Veurne-Ambacht op economisch, toeristisch, sociaal-cultureel en/of 
enig ander gebied.

Onder impuls van de vzw Koksijde Hotels en in samenwerking met de VVV en handelaarsbonden 
van Koksijde, alsook Horeca Koksijde en Unizo wordt de site www.Visit-Koksijde.be in definitieve vorm 
gegoten. De site gaat op 1 april online.

De Gezinsbond en Okra-Trefpunt organiseren allebei een activiteit over de 
elektrische fiets. De deelnemers kunnen er een en ander opsteken over o.a. 
aankoop en gebruik, soorten, aangepaste keuze, rijtechniek, reglementering, 
veiligheid…

Een mooi voorbeeld van een artistieke zitbank: de 
Slapersbank (1959) in het Veurnse stadspark.



Kinderopvang op maat in Koksijde
Er heerste de voorbije maand commotie op facebook omtrent de gemeentelijke kinderopvang in onze 
gemeente. De kritiek en bezorgdheid komt voornamelijk van ouders met kinderen vanaf het tweede leerjaar. 
Ze vrezen dat het bestuur deze leeftijdsgroepen uit besparingsmaatregelen in de kou laat staan en hen 
geen opvang meer kan aanbieden tijdens de vakanties. Dit verhaal klopt niet. Het gemeenbestuur wil deze 
vrees weerleggen met een overzicht van de werking.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: 
“Koksijde wenst opvang op maat van 
elk kind en hecht veel belang aan het 
kunnen samenspelen met vriendjes en 
deelnemen aan allerlei activiteiten. Lagere 
schoolkinderen en kleuters hebben immers 
andere spelverlangens, waardoor het 
tegelijk opvangen van kleuters en lagere 
schoolkinderen niet zo optimaal is voor de 
kinderen zelf.”
In BKO De Speelplekke kunnen elke 
vakantiedag 94 kinderen terecht. Als men 
weet dat er in Koksijde 1.291 kinderen zijn 
tussen 2,5 en 12 jaar en dat er daarnaast 
nog talrijke kinderen zijn die hier niet wonen 
maar wel schoollopen (en dus vriendjes 
hebben) of waarvan de ouders er werken, 
dan is het duidelijk dat er onvoldoende 
opvangplaatsen zijn in de BKO zelf. Zonder 
voorrangregelbeleid voor kleuters en doorverwijzing 
naar alternatieven (intern of extern) voor kinderen 
vanaf het 2de leerjaar belanden heel wat kinderen 
op de wachtlijst. Dit wil het gemeentebestuur 
oplossen.

T-d: “Concreet, wat met ouders van kinderen vanaf 
het tweede leerjaar?”
Schepen Stéphanie Anseeuw van Kinderopvang: 
“Niemand blijft in de kou staan. Aangezien de 
gemeente zelf andere opvangmogelijkheden 
voorziet voor kinderen vanaf het tweede leerjaar of 
samenwerking zoekt met externe organisaties die de 
invulling op zich nemen, wordt in BKO De Speelplekke 
voorrang gegeven aan kinderen tot het tweede 
leerjaar. Voor de eerstkomende vakantieperiode 
moesten we een samenwerking vastleggen met een 
externe partner omdat er geen gemeentelijk aanbod 
was uitgewerkt. Naar volgend jaar toe worden 
ruimere mogelijkheden onderzocht. De kinderen die 
worden doorverwezen naar een alternatief aanbod 
kunnen wel terecht voor opvang voor en na hun 
activiteit in De Speelplekke en worden ook persoonlijk 
van en naar hun activiteit begeleid. Alle Koksijdse 
schoolkinderen ontvangen binnenkort een folder 
met alle mogelijkheden per leeftijdsgroep voor de 
paasvakantie 2014. En dit wordt ook zo verder gezet 
voor alle vakanties.”
Schepen Lander Van Hove van Jeugd: “Sinds de 
zomer 2013 zitten verschillende gemeentediensten 
geregeld samen om een gevarieerd en 
leeftijdsgebonden aanbod uit te werken voor 
de Koksijdse jeugd. Het gaat om de sportdienst, 
jeugddienst, cultuur, BKO, dienst voor onthaalouders, 

milieudienst, …). Dit is uniek in de regio! Het project 
wordt na elke vakantie geëvalueerd en waar mogelijk 
aangevuld met nieuwe mogelijkheden in externe of 
in eigen regie.

Algemene veranderingen in de opvang
De veranderingen in het opvangbeleid zijn geen 
besparingsmaatregel, alle personeelsleden 
bleven in dienst. Een efficiënter inzet van personeel 
werd het uitgangspunt. Op 1 februari werden de 
openingsuren van de opvang aangepast op basis 
van bezettingscijfers. Het bestuur besliste om geen 
opvang meer te voorzien op die momenten waar 
de minimumbezetting niet gehaald werd. Zo komen 
personeelsuren vrij voor extra inzet op piekmomenten. 
Door het inzetten van één extra begeleider op 
piekmomenten kunnen daar tot 14 kinderen per 
opvangmoment meer terecht.
Concreet: 1. Koksijde is nagenoeg de enige 
gemeente die elke zaterdag, zondag en feestdag 
opvang voorziet tussen 7.15 en 19.15 (behalve op 
Kerstdag en Nieuwjaar). / 2. Op woensdagnamiddag 
is er opvang mogelijk tot 19.15 u. en er kan een 
warme maaltijd genuttigd worden. / 3. Op elke 
vakantiedag is er opvang mogelijk van 6.45 tot 19.15 
u. Het bestuur opteerde bewust om geen collectieve 
sluiting in te lassen zoals wel het geval is in veel 
kinderopvanginitiatieven. / 4. Kinderen die gebruik 
maken van BKO De Speelplekke op schooldagen 
worden vanuit de opvang begeleid van en naar 
allerhande buitenschoolse activiteiten binnen 
de gemeente (dansles, muziekles, dictie, dactylo, 
zwemles, tennis, ballet, WAK en MUWOK).
Info: BKO-diensthoofd patricia.beddeleem@koksijde.be



Openbare werken: stand van zaken
Bedekkingslagen dossier 2013
Na de winter wordt het laatste deel van dit dossier 
aangevat. Het betreft de heraanleg van een slechte 
zone in de Koninginnelaan vanaf de rotonde 
Sloepenlaan tot de Zeemeeuwenstraat. In die 
zone wordt ook de parkeerstrook (in dallen) door 
grasdallen vervangen.
Vervolgens wordt een nieuwe asfaltlaag gegoten 
in de Demanlaan en de Bugeaudlaan, Pieter 
Pourbuslaan inbegrepen. Als laatste deel wordt ook 
een stuk vernieuwd in de Middenlaan tussen de 
Abdijstraat en de Van Buggenhoutlaan.

Heraanleg Weldadigheidstraat 
met KP Polderstraat / Aanpassing 
verkeersplateau Polderstraat bij 
de Noordzeedreef
De riolering in de Potvisstraat en de drukriolering in de 
Guldenzandstraat (achterkant IWVA) is aangelegd. 
Momenteel is men volop bezig met de aanleg van 
rijweg.
Het laatste item van dit dossier is de herschikking 
van het verkeersplateau ter hoogte van de 
Noordzeestraat.
Deze drie straten krijgen dan tegelijk een nieuwe 
asfaltlaag. Wellicht is het dan al half maart.

Strandlaan
Fase 1
Begin maart zijn de werken zover gevorderd dat enkel 
nog het asfalt dient gegoten. Dat zal tegelijk met fase 
2 gebeuren.

Fase 2
Half februari werd in het gedeelte vanaf de W. 
Elsschotlaan tot aan de Hermesstraat de aanleg 
van de rioleringen voltooid. Momenteel is men dus 
bezig met het aanbrengen van de fundering van de 
wegenis. Als het weer het toelaat zullen hier begin 

maart ook de betonnen kantstroken ter plaatse 
kunnen gestort worden. Pas daarna kunnen de 
voetpaden aangelegd worden.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.

Afslag Toekomstlaan
Dit project is een samenwerkingsverband (of een 
zogeheten verbintenisdossier of koepelmodule) 
tussen de Administratie Wegen en Verkeer 
(AWV) en de gemeente Koksijde. De eerste 
coördinatievergadering vond plaats op 12 februari. 
Op die vergadering werd de gemeente op de hoogte 
gebracht van de noodzakelijk uit te voeren werken 
aan de nutsleidingen. Het is de bedoeling dat deze 
werken, samen met het verplaatsen van de bomen, 
vòòr de paasvakantie zullen uitgevoerd worden. Na 
de paasvakantie start de uitbreiding (wegenis) van 
het kruispunt. In laatste instantie zal men het volledig 
vernieuwde kruispunt affrezen en nieuw asfalt gieten.
De verkeersregeling zal meegedeeld worden via de 
website en een afzonderlijk persbericht.

Afrit autosnelweg Nieuwpoort/
Oostduinkerke (Kinderlaan)
In opdracht van de Administratie Wegen en Verkeer 
(AWV) wordt in de Kinderlaan de ingekokerde 
Koolhofvaart onder het wegdek vervangen. De 
werken zullen uitgevoerd worden in twee fasen om 
de doorgang van het verkeer te garanderen. Er zal 
plaatselijk enige hinder zijn door versmalling naar 
één rijstrook. Deze werken zijn intussen begonnen en 
zullen duren tot de zomer.

Oplossen lokale problemen 
wateroverlast in Oostduinkerke / 
aanleg riolering Burgweg
Dit dossier bundelt een aantal kleine werken waarvan 
de volgende al uitgevoerd zijn:
-  bijkomende drainage als waterbuffer in de 

Huldelaan en de Doornlaan
-  bijkomende drainage als waterbuffer in de 

Lehoucklaan
De aanleg van een drainageriool in de 
Guldenzandstraat is in uitvoering.
De herprofilering van de gracht Hazebeek tussen de 
Zouterweg en de Leopold II-laan om wateroverlast te 
vermijden, verschuift naar de zomer omdat het terrein 
in het voorjaar te drassig is.
De aanleg van vuilwaterriolering in de Burgweg zal 
ten vroegste half maart kunnen beginnen.
Volg het dossier op www.koksijde.be/wegenwerken.



Diverse bestratingswerken in 
Koksijde
Dit dossier bundelt volgende werken: 1. Heraanleg 
van de Rouzéstraat en een stukje Jorisstraat / 2. 
Aanleg van een schoolinrit in de Abdijstraat en de 
heraanleg van de speelplaats / 3. Kleine aanpassing 
ter hoogte van de school in de Helvetiastraat 
/ 4. Aanleg van een bushalte in de Zeelaan 
rechtover het politiekantoor / 5. Heraanleg van het 
Wilderozenvoetpad.
De coördinatievergadering vindt plaats in maart. In 
elk geval staat nu al vast dat de werken schoolinrit en 
schoolspeelplaats tijdens het zomerreces uitgevoerd 
zullen worden. We kunnen ook meedelen dat de 
werken in de Rouzée- en de Jorisstraat in het voorjaar 
2015 zullen beginnen.

Dossier Leeuwerikstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat.
Op 3 juni 2013 verleende de hogere overheid de 
bouwvergunning onder bepaalde voorwaarden. 
Op 23 december vond de aanbesteding 
plaats. De gunningsprocedure duurt langer 

dan verwacht, waardoor de aannemer nog niet 
aangesteld kon worden. Er was dus ook nog geen 
coördinatievergadering. Daarom kon de planning 
nog niet opgemaakt worden.
Vermoedelijk zal de uitvoering pas kunnen beginnen 
bij de laagste grondwaterstand, en dat is na het 
zomerreces.

Aanleg omgevingswerken 
clubhuis Koksijde Golf ter Hille
Dit dossier omvat de aanleg van de verharding en 
voetpaden rond het clubhuis, evenals de aanleg van 
een parking voor een 90-tal auto’s en drie bussen, 
verder ook een fietsenstalling. Het geheel wordt met 
groen omkaderd.
Over de straatgracht en de walgracht rond het 
clubhuis-hoeve worden nieuwe bruggen gelegd. Er 
komt ook een bufferbekken langs de Hof ter Hillestraat 
om een goede waterhuishouding van de omgeving 
te verzekeren. De Hof ter Hillestraat zelf wordt ook 
verbreed en vernieuwd van de Nieuwpoortsteenweg 
tot de toegang naar de nieuwe parking van het 
clubhuis. In dit gedeelte zal ook een nieuwe riolering 
gelegd worden om het clubhuis op de bestaande 
riolering te kunnen aansluiten.
Deze werken zouden duren van maart tot aan de 
zomer.

Meer en actuele info: 
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.



De politie stelt nochtans vast dat er 
misverstanden bestaan over de rechten 
en plichten op deze oversteekplaatsen. Die 
misverstanden kunnen voor onveilige situaties 
zorgen. In Koksijde liggen op bepaalde 
plaatsen (bv. in de Zeelaan) de zebrapaden 
en de oversteekplaatsen voor fietsers nogal 
dicht bij  elkaar.

Verschil tussen voorrang verlenen op een 
oversteekplaats voor fietsers en op een 
oversteekplaats voor voetgangers
Bestuurders die een zebrapad naderen 
moeten dit met een matige snelheid doen 
en moeten voorrang verlenen aan de 
voetgangers die er zich op begeven of op het 
punt staan zich erop te begeven. Voetgangers 
krijgen daarmee een zekere mate van 
bescherming.

Bestuurders die een oversteekplaats voor 
fietsers naderen zijn niet verplicht om 
voorrang te verlenen aan fietsers die op het 
punt staan om zich op een oversteekplaats 
voor fietsers te begeven. Fietsers krijgen dus 
geen bescherming. Zij mogen zich slechts op 
een oversteekplaats voor fietsers begeven met 
inachtneming van de naderende voertuigen. 
Bestuurders die een oversteekplaats voor 
fietsers naderen moeten uiteraard de fietsers 
die er zich op bevinden de kans geven om 
het oversteken te beëindigen.

Als fietser oversteken via het zebrapad
Fietsers mogen op een zebrapad oversteken, 
maar als fietser krijg je enkel voorrang bij het 
oversteken door af te stappen (met de fiets in 
de hand word je voetganger). Ze zijn echter 
niet verplicht om af te stappen (ze moeten 
zich niet in de beschermde positie van de 
voetganger plaatsen), maar dan genieten 
ze niet dezelfde rechten en bescherming 
als voetgangers. Afstappen blijft dus de 
oplossing!

Verplicht gebruik van zebrapad
De politie maakt u er ook nog eens op attent 
dat u als voetganger verplicht bent om het 
zebrapad te gebruiken wanneer u zich op 
minder dan 30 meter van een zebrapad 
bevindt.

Zebrapaden en oversteekplaatsen
voor fietsers zijn niet hetzelfde!!
In zijn maandelijks verkeerspraatje wil commissaris Jos Oyen van de Politie Westkust de lezer wijzen op het 
duidelijk verschil tussen oversteekplaatsen voor voetgangers (zebrapaden) enerzijds, en oversteekplaatsen 
voor fietsers anderzijds. Tussen beide is er een duidelijk onderscheid in reglementering.

Mag maar onveilig! De fietser mag al fietsend oversteken op een 
zebrapad maar verkeert daarbij niet in een beschermde positie 
zoals een voetganger wel.

Correct! De voetganger steekt over op het zebrapad, de fietser op 
de fietsoversteekplaats…

Overtreding! De voetganger is verplicht om op het zebrapad over 
te steken aangezien ze zich er minder dan 30 m van bevindt.



Vast VIP-team voor PZ Westkust

Actie voor plasticvrij strand

Het VIP-team (Very Irritating Police) zal o.a. ingezet 
worden om de grenscriminaliteit te bestrijden. Door 
de akkoorden van Doornik krijgen de politiediensten 
in België en Frankrijk immers meer bevoegdheden 
over de grens.
In 13 jaar tijd daalde de criminaliteit in de zone 
Westkust met 43%, maar omdat in het zuiden van 
onze provincie veel ramkraken, homejackings en 
carjackings worden gepleegd met daders van 
over de grens, wil de PZ Westkust preventief werken. 
Politiezones krijgen immers meer en meer te maken 
met rondtrekkende dadergroeperingen. Bovendien 
krijgt de zone ook veel Franse toeristen over de vloer. 
Daarnaast is de PZ Westkust ook een belangrijke 
transitzone o.m. vanwege de snelweg A18/E40 die via de Chunnel Noord-Europa met het Verenigd Koninkrijk 
verbindt.
Het team zal in een anonieme zwarte wagen, voorzien van een systeem van nummerplaatherkenning, 
aan weerszijden van de Frans-Belgische grens patrouilleren en optreden. De apparatuur voor de 
nummerplaatherkenning is verwerkt in het koetswerk om zo onopvallend mogelijk te opereren. De wagen 
werd volledig gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (80 000 euro).

De Politiezone Westkust is vanaf 1 april operationeel met een 8-koppig perfect tweetalig VIP-team dat aan 
beide kanten van de Frans-Belgische grens zal patrouilleren. Het team wordt gerekruteerd uit de huidige 
personeelseden van de zone.

Op meer dan 1.000 locaties over heel de wereld wordt tijdens het eerste weekend van de lente het strand 
schoongemaakt. Ook in onze gemeente kun je op zondag 23 maart vanuit de surfclubs Sycod, Windekind 
en Koksijde Yachting Club (KYC) je steentje bijdragen tijdens de Clean Beach Cup.

De surfers willen de alarmbel luiden omdat de 10 miljard kg plastic die jaarlijks in zee belandt, er voor altijd 
blijft. Tachtig procent daarvan is aan land gedumpt en spoelt via rivieren naar zee. De kunststof is niet 
biologisch afbreekbaar en drijft jaren rond tot ze zich aansluit bij een van de vijf in de oceanen tollende 
afvalcontinenten, of uiteindelijk zinkt en de zeebodem verstikt. Na verloop van tijd blijven enkel kleine stukjes 
plastic over die nauwelijks met het blote oog te zien zijn. Op sommige plaatsen is er zes keer meer plastic 
dan plankton, de basis van de voedselketen. Zo belandt ons afval uiteindelijk op ons eigen bord.
Alle helpende handen zijn welkom op zondag 23 maart vanaf 14 u. Afspraak bij surfclub Windekind 
(Zuidenwindhelling 1 op Groenendijk) of Sycod (Alfred Devoslaan 50 in Oostduinkerke) of KYC (Dumontlaan 
8 in Sint-Idesbald). Afvalzakken en handschoenen zijn voorhanden.



Boeiend voorjaar in het Duinenhuis
Kunstige Natuur, dinsdag 11, 18 en 25 maart van 14 tot 16.30 u.
Bestudeer de natuur met potlood, houtskool en aquarel en evolueer van kijken 
naar zien, met docent Pieter Denuwelaere van de WAK. Tekenen, schetsen 
en schilderen naar waarneming (duinflora, landschap en marine). Geen 
voorkennis nodig. Bijdrage 25 euro, incl. materialen en technieken
Inschrijven bij lode.demey@koksijde.be, T 058 53 27 00. 
Org.:Westhoekacademie (WAK) i.s.m. Duinenhuis.

Workshop Creatief met snoeihout, zaterdag 15 maart van 13.30 tot 16.30 u.
Leer van Peter Swyngedouw hoe u een mooie vlecht– of takkenwal in uw 
tuin bouwt. Bijdrage 5 euro, max 16 deelnemers. Inschrijven vóór 12 maart bij 
nathalie.haentjens@koksijde.be, T 058 53 30 97.

(Ver)bouw met kennis van zaken, zaterdag 22 en 29 maart, van 9 tot 17 u.
In deze tweedaagse opleiding geven deskundigen van Dialoog info over 
duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. In het InfraxBouwTeam ontdek je de 
geheimen van doorgedreven isolatie, ventilatie, efficiënte verwarming, voor- en 
nadelen van bouwmaterialen en installaties. Geen voorkennis vereist. Kostprijs 
40 euro, incl. cursuspakket en 2x broodjeslunch. De gemeente betaalt de helft 
van het inschrijvingsgeld terug aan deelnemers uit Koksijde. Inschrijven bij 
duinenhuis@koksijde.be, vóór 15 maart via www.bouwteams.be, T 016 23 26 49.

Voordracht “Mars One - van Aard- tot Marsbewoner”, vrijdag 4 april om 19.30 
u.
Het Nederlandse project Mars One wil tegen 2023 vier mannen en vrouwen 
naar Mars te sturen om er een permanente kolonie te stichten. Elke 
aardbewoner kan zich aanmelden voor deze reis zonder terugkeer. Roel 
Kwanten, vrijwilliger bij Cosmodrome, is met vijf andere Belgen geselecteerd 
voor de tweede ronde… Alles achterlaten…? Roel zelf komt daarover vertellen. 
Toegang 4 euro. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, of T 058 52 48 17.

Expeditie@natuur, van woensdag 16 tot vrijdag 18 april
Actie, uitdaging en natuurbeleving voor 13- en 14-jarigen. Ontdek met 
nog enkele gasten en toffe begeleiders de natuur aan de Westkust. 
Voer uiteenlopende opdrachten uit die telkens een tip opleveren om het 
streekraadsel te ontsluieren… Org. Duinenhuis en vzw De Boot. Kostprijs 45 euro. 
Inschrijven bij info@deboot.be, T 0486 49 45 73, info www.duinenhuis.koksijde.be

Yoga op het dak van de duinen, 14, 15, 17 en 18 april van 9.30 tot 10.30 u.
Onthaasten én één worden met de natuurelementen in de Schipgatduinen. 
Maak werk van je gezondheid, energie en lenigheid via Hatha Yoga. 
Speciale aandacht voor houding en symmetrie brengt al van ’s morgens 
vroeg evenwicht in je lichaam. Zowel voor beginners als mensen met 
ervaring. Lesgeefster is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga instructrice. 
Meebrengen: matje, deken en kussentje. Draag makkelijke kledij. Kostprijs 
5 euro per sessie, 15 euro voor de volledige reeks. Inschrijven duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17.

Natuur-In-Zicht, van 23 april tot 25 juni, op woensdag van 19 tot 22 u.
Cursus voor wie later natuurgids wil worden. Deskundige lesgevers en 
begeleiders van excursies. Fraai handboek. Programma:
- Dieren: les op 23 april, excursie op 30 april
- Planten: les op 7 mei, excursie in de Schipgatduinen op 14 mei
- Landschappen en biotopen: les op 21 mei, fietstocht op 28 mei
- Duizendsoortendag op 24 mei
- Ecologie: les op 4 juni, excursie in Hannecartbos op 11 juni
- Biodiversiteit: les op 18 juni, excursie in de Doornpanne op 25 juni
Lessen in het Duinenhuis, max. 25 deelnemers. Kostprijs 60 euro incl. digitaal 
handboek en powerpoints. Inschrijven –bij ann.dheedene@c-v-n.be, 050 82 57 
26, www.c-v-n.be. Org. Centrum voor Natuur- en milieueducatie (CVN) i.s.m. 
Duinenhuis en gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen.



Bezoek de Sterrenjutter

Fotowedstrijd 
Natuur in Beeld tot 31 mei

Laat het zoemen met bloemen

West-Vlaamse Plantendag

Inzamelcampagne oud elektro

Tijdens de nationale sterrenkijkdagen op vrijdag 7 en zaterdag 8 
maart kan iedereen kennis maken met de nieuwe sterrenwacht op het 
dak van het Duinenhuis. Van 19 tot 23 u. kan men er bij helder weer 
een kijkje nemen door het oog van een professionele telescoop. De 
amateurastronomen van de Vereniging voor Sterrenkunde Afdeling 
Koksijde vertellen er honderduit over hun passie.
Ook elke tweede donderdag van de maand (donderdag 13 maart 
om 20 u.) is de Sterrenjutter voortaan vrij toegankelijk.

Deelnemen kan in vijf categorieën: Mens en natuur, Macro, 
Natuurlijk Koksijde, Wild van dieren, Wereldwijd. Per categorie een 
categorieprijs, verder een prijs voor de algemene winnaar (+ 16 
jaar) en voor aanstormend talent (- 16 jaar). Foto‘s bezorgen 
via duinenhuis@koksijde.be (of via www.wetransfer.be). Org. 
Duinenhuis i.s.m. de Westhoekacademie; de jeugddienst en 
Natuurpunt Westkust. Info: www.duinenhuis.koksijde.be.

De provincie West-Vlaanderen biedt alle tuinliefhebbers opnieuw een 
kennismakingspakketje aan met twee bijenvriendelijke bloemenmengsels:
-  voor uitsluitend eenjarige planten, ideaal mengsel voor wie een stukje grond 

als bloemenakker wil
-  voor hoofdzakelijk meerjarige wilde planten om een bloemenweide aan te 

leggen.
Bestellen vanaf 15 maart via gratis nummer 0800 20 021 of via www.west-
vlaanderen.be/bijen.

Op zaterdag 29 maart organiseert de provincie van 10 tot 17 u. in het VTI, 
Boeschepestraat 44 in Poperinge de tweede West-Vlaamse Plantendag “Zorg 
dat je er BIJ bent”. Aanbod: plantenmarkt, bijenvriendelijke planten door kwekers, 
stands over honing, bijen en natuur, workshops insectenhuisjes en wilgenhutten, 
lezingen over solitaire bijen en de ecologische siertuin, 100 jaar imkervereniging de 
Westerbie, gratis bijenplant voor elk gezin, kinderanimatie en doorlopend cafetaria. 
Voor de kinderen: knutselen, kaarsen, zaadbommen, insectenhotelletjes, enz.

Onze gemeente neemt tussen 21 en 29 maart deel aan de nationale 
inzamelcampagne van oud elektro. Neem afscheid van kapotte 
elektro-apparaten die u niet meer gebruikt en batterijen die blijven 
liggen in kasten, op zolder, in tuinhuis of garage. Niet gebruikte 
elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Gooi ze dus 
niet bij het restafval, maar breng ze (gratis) naar het containerpark 
of de elektrowinkel. Recupel zorgt voor recyclage tot nieuwe 
bruikbare grondstoffen. De gemeente met de meeste ingezamelde 
kilo’s per inwoner in deze periode wint een reuzeontbijtpicknick 
voor zijn inwoners. Info: milieu@koksijde.be of 058 53 30 98, www.
samenrecycleren.be, www.koksijde.be.



Jaarplanning gemeentelijke werkgroep 
voor Geestelijke Gezondheid 
en Suïcidepreventie

Oproep tot deelname aan drempelprijs
toegang gebouwen voor andersvaliden

Deelnemers aan de vergaderingen zijn Jan Leye, Herman Vanheste, Caroline 
Van Raes, Pascale Baeselen, Stefaan Demoen (voorzitter), Evelien Sys, Rita 
Gantois en 1ste schepen Jan Loones.
Begin 2014 werd een planning voor het komende jaar opgesteld.

Agendapunten
-  Er wordt uitgekeken om in Koksijde zo mogelijk een plaatselijke groep te starten van de werkgroep 

‘VERDER’. Deze groep bestaat op een aantal plaatsen in Vlaanderen (waaronder Roeselare en Kortrijk), en 
is een forum voor mensen die nabestaanden verloren door zelfdoding (www.werkgroepverder.be)

-  Om op een overzichtelijke en snelle manier bij de juiste hulpverlening te komen, zal de GW-GGS een 
wegwijzer in steekkaartformaat ontwikkelen waarin mogelijke hulpverlenende instanties opgelijst zullen 
worden.

-  Er zal voor het gemeentepersoneel en professionelen die bij de gemeente werken een vorming op het 
getouw worden gezet, om op een gepaste manier te leren ingaan op signalen van psychisch onwel 
bevinden.

-  Het stilaan bekende toneelstuk Charlotte (gebracht door jongeren), over psychische problemen en 
suïcidaliteit bij jongeren, zal nog dit voorjaar in Koksijde opgevoerd worden. De Kopergieterij ging akkoord 
om een extra voorstelling in te lassen. Later meer daarover.

-  De overheid heeft een nieuw centraal T-nummer gelanceerd in het kader van suïcidepreventie. Dat 
nummer is 1813. Steeds bereikbaar voor wie acuut nood heeft aan een helpend gesprek (www.
zelfmoord1813.be).

Sedert 2003 organiseert het gemeentebestuur van Koksijde de Drempelprijs, anders 
gezegd een prijs voor eigenaars of huurders van een publiek niet-openbaar 
gebouw die zich verdienstelijk hebben gemaakt om hun gebouw ècht toegankelijk 
te maken voor personen met een handicap. Het bedrag van deze prijs bedraagt 500 
euro en een oorkonde. Het betreft een initiatief van de gemeentelijke andersvaliden-
adviesraad (AAK).

De bijeenkomsten van de gemeentelijke werkgroep Geestelijke Gezondheid en 
Suïcidepreventie (GW-GGS) vinden nog steeds op geregelde tijdstippen plaats.

Nog steeds worden andersvaliden op het vlak van toegankelijkheid geconfronteerd met bepaalde 
tekortkomingen: een onvoldoende brede lift voor de rolstoel, een te hoog toilet, een onoverbrugbaar 
hoogteverschil, een gevaarlijk obstakel... Het is belangrijk dat de gehandicapten als sociale groep er blijven 
op hameren dat ook zij op een normale manier aan het maatschappelijk leven willen deelnemen.
De prijs is uitsluitend uitgeschreven voor eigenaars/huurders van privé-gebouwen met een “openbaar” 
karakter. In onze gemeente zijn er dat honderden: hotels, restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als 
ze voor de prijs in aanmerking willen komen, dan moeten ze aantonen dat in hun gebouw de faciliteiten 
voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Een jury beoordeelt de kandidaturen. De winnaar ontvangt 
500 euro en een oorkonde. Op zijn gevel en in zijn briefwisseling mag de laureaat dan ook de vermelding 
gebruiken “Laureaat Drempelprijs gemeente Koksijde”.
Uiteraard kunnen alle eigenaars/huurders die verbeteringen inzake toegankelijkheid hebben aangebracht, 
zich voor de Drempelprijs kandidaat stellen. Maar er zijn ook andere personen/groepen die “een gebouw” 
als kandidaat kunnen voordragen: personen met een verminderde mobiliteit / erkende verenigingen voor 
personen met een handicap / verenigingen die handelaars, uitbaters van vrijetijdscentra, scholen en 
andere opleidingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk gericht aan het gemeentebestuur van Koksijde, t.a.v. de 
andersvalidenadviesraad, Zeelaan 303, op uiterlijk 30 april, op daartoe bestemde formulieren. De bijzondere 
verbeteringen moeten ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar vòòr de indiening van de kandidatuur, en 
moeten uiteraard een blijvend karakter hebben.
Info en reglement: marleen.verslype@telenet.be, T 058 51 81 80



Vrijdag 14 maart startdag
van Levensloop Koksijde

Dansnamiddag voor senioren

Toespraak mentale veerkracht
op AV van de seniorenadviesraad

Levensloop Koksijde is een 24 uur durende wandel- of loopestafette waarin de deelnemers samen 
met vrienden, collega’s, sportclub of bedrijf in teamverband de strijd tegen kanker aangaan. Op de 
startontmoeting van 14 maart komen belangstellenden alles te weten over het hoe en waarom van 
Levensloop. Het programma vermeldt volgende items.
- 18.30 u., onthaal
- 19 u., verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche
- 19.10 u., voorstelling van de Stichting tegen Kanker door Jean-Marc Mullie
- 19.20 u., Levensloop Koksijde, toelichting door voorzitter Siska Christiaens
- 19.30 u., “Een team vormen, hoe doe je dat?” door Geert Pype
- 19.40 u., “Vrijwilligers gevraagd!” een warme oproep door Sofie Magherman
- 19.50 u., Levensloop Koksijde steunen, door fundraiser Christel Vervenne
- 20 u., voorstelling van de peter van de organisatie
Daarna mogelijkheid tot inschrijving en een glaasje.

Kaarting
Ten voordele van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke vindt op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart, telkens vanaf 
16 u., ook een boter- en camembertkaarting plaats in café Sportcentrum bij Mireille en Didier, Zeelaan 59 in 
Koksijde-Dorp. Gratis tombola.
Info: www.levensloop.be, levensloopkoksijde@hotmail.com. Contact: Siska Christiaens (0477 89 72 08) of 
Christel Vervenne (0476 24 82 13)

De seniorenadviesraad organiseert zijn dansnamiddag op donderdag 13 
maart in c.c. CasinoKoksijde.
Glenn Degeselle, jong muzikaal talent uit Oostduinkerke, staat in voor live 
muziek van vroeger en nu, en animatie van 14.30 u tot 17.30 u. Deuren 
open om 14 u.
Voortaan krijgt elke dansvereniging uit Koksijde de mogelijkheid om een 
kleine dansdemonstratie te verzorgen. Dit jaar zal dansvereniging De Golfbrekers de spits afbijten.
Toegang: 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Kaarten in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) en in 
de dienst Toerisme (gemeentehuis).
Info: seniorenloket, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42

De jaarlijkse algemene vergadering (AV) van de seniorenadviesraad (SAR) vindt 
plaats op vrijdag 4 april om 10.30 u. in c.c. CasinoKoksijde. De vergadering is 
openbaar, alle Koksijdse senioren zijn welkom.
Na de vergadering, om 11 u., houdt professor Michael Portzky een 
interessante uiteenzetting over mentale veerkracht, dat is de mate waarin 
men zich kan wapenen tegen de uitdagingen en de tegenslagen van het 
leven, en terug kan veren na een tegenslag of ontgoocheling. Michael 
Portzky is gespecialiseerd in de neuropsychologie. Als auteur van de enige 
Nederlandstalige vragenlijsten om mentale veerkracht te meten wordt hij 
vaak betrokken in studies daarover. Vanaf 2014 zal de Vlaamse overheid 
zijn vragenlijsten gebruiken om de mentale gezondheid te meten via de 
vernieuwde Fit In Je Hoofd website.
Om 12 u rondt een receptie de AV af. Deelname is gratis, inschrijven is 
noodzakelijk, bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058  53 43 42

De grote manifestatie Levensloop Koksijde-Oostduinkerke, die op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 
plaatsvindt op de Basis Koksijde in het kader van fondsenwerving in de strijd tegen kanker beleeft 
op vrijdag 14 maart zijn officiële start, kick-off, om 18.30 u. in zaal ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche zal er het startschot geven.

Professor Michael Portzky



Ook Koksijde bezoekt alleenstaande 80-plussers

Vereenzaming opsporen
met het project Samen 80

Alle 80-plussers ontvangen vooraf een brief waarin een 
huisbezoek wordt aangekondigd. De vrijwilligers maken 
zich kenbaar aan de hand van een officiële badge. 
Een half jaar gaan ze, belangeloos zonder vergoeding, 
op bezoek bij 80-plussers. Ze luisteren naar de senioren, 
polsen naar hun interesse om bijeenkomsten voor ouderen 
bij te wonen, en geven ook uitleg, o.a. over diverse 
thuiszorgdiensten. Alle senioren ontvangen bij het bezoek 
een map met nuttige informatie.

Hulpverlening
Als uit het verslag blijkt dat de senior hulp of informatie 
nodig heeft, gaat een verantwoordelijke van het Sociaal 
Huis langs om de nodige hulp aan te bieden. Momenteel 
zijn al ca. 300 bezoekjes afgelegd. De projectbegeleiding 
krijgt stilaan zicht op de noden en behoeften. Veel 
hulpvragers mogen dagelijks ervaren dat het Sociaal 
Huis heel wat hulp kan bieden aan hulpbehoevende 
bejaarden. De trend om zolang mogelijk thuis te blijven 
wonen, draagt Koksijde hoog in het vaandel.

Sociaal isolement
Naast hulp bieden staat het opsporen van sociaal 
isolement ook vooraan. Want naast het project Samen 80, 
loopt momenteel ook het project Samen Sterk. Dat project 
spitst zich toe op het in kaart brengen van vereenzaming. 
Momenteel brengt een 20-tal enthousiaste vrijwilligers van 
Samen Sterk maandelijks bezoekjes aan mensen om zo 
hun sociaal isolement te doorbreken.

Nog vrijwilligers welkom
Door het opsporen van het sociaal isolement via 
Samen 80 is er nog meer vraag naar bezoekjes. De 
projectbegeleiding is dan ook nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die het isolement bij de Koksijdse senior 
willen helpen doorbreken door een huisbezoek en 
een aangenaam gesprek. Indien interesse, contacteer 
vrijblijvend:
-  seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.

be, T 058 53 43 42
-  verantw. vrijwilligerswerking annesophie.dedeckker@

sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10
-  www.sociaalhuiskoksijde.be

Het project Samen 80, een initiatief van het Sociaal Huis, draait al sedert begin december 2013 op volle 
toeren. Een 25-tal actieve vrijwilligers staat in om sociaal isolement en noodsituaties bij alleenstaande 
80-plussers uit Koksijde op te sporen. In Koksijde wonen 1.780 80-plussers waarvan meer dan 800 
alleenstaanden. Alleen wonen, vereenzaming en zorgbehoevend zijn, gaan vaak samen.

Mevrouw Leontine Leclercq krijgt bezoek van Francine 
Vercruysse, vrijwilliger van het project Samen 80.

Vrijwilliger Redgy Lambersy op huisbezoek bij mevrouw 
Marie-Madeleine Vaneenooghe



Getuigenis Luk Hendrickx  
(vrijwilliger Samen 80 en PPS)
“Op de eerste vergadering was ik echt onder 
de indruk van het feit dat er ongeveer 800 
alleenstaande 80-plussers hier in onze gemeente 
zijn. Het is een ambitieus plan is om al deze 
mensen in de eerste helft van 2014 te bezoeken. 
Ik was direct bereid om mee te helpen. Na 
een infovergadering over hoe zo’n gesprek bij 
senioren aan huis te voeren, werden ons de 
eerste adressen bezorgd. Het doel is om uit te 
zoeken waar er noden en behoeften zijn en waar 
men hulp kan bieden op het vlak van poetsen, 
maaltijden, boodschappen, medische verzorging 
enz.
De bezoeken en gesprekken bij de senioren 
waren zeer aangenaam. Er werd over van alles 
gepraat. Toen ik na één uur zei dat ik moest 
opstappen, hadden we altijd het gevoel dat we nog niet uitgepraat waren. Ik heb veel geleerd over hoe Sint-
Idesbald vroeger was. Spijtig genoeg heb ik niet de tijd om bij die mensen regelmatig langs te gaan omdat 
ik nog andere bezoeken moet afleggen. Eén ding heb ik zeker geleerd: veel 80-plussers zijn enorm blij dat 
iemand aandacht aan hen schenkt. Zelf gaf het mij veel voldoening om deze mensen te leren kennen en hen 
te mogen uitleggen op welke diensten zij in onze gemeente een beroep kunnen doen.”

Getuigenis Maaike Van Craen (vrijwilligster Samen 80 en PPS)
“Voor een eerste kennismaking is tijd nodig. Elk bezoek duurde minstens een uur. Telkens ondervond ik 
dat mensen op hun privacy gesteld zijn en in het begin dus wat achterdochtig zijn. Hun vrees bestaat dat 
buitenstaanders in hun privé leven willen binnendringen is begrijpelijk. Het is dus belangrijk dat we ons eerst 
voldoende voor- en openstellen vooraleer de nodige informatie in te winnen. Die informatie is vrijblijvend en 
dient ook met discretie behandeld te worden. Het is m.i. niet nodig diepgaande gesprekken te voeren, maar 
luisteren en alert zijn is de boodschap. Dat kan nu eenmaal niet als we haastig zijn en onvoldoende tijd voor 
een gesprek vrijmaken. Het is ook niet altijd mogelijk om je strikt aan het informatieformulier te houden.
Mijn boodschap is: je bent niet alleen en indien nodig, zijn wij er voor jou, door dit bezoek weten we dat je er bent.
Ik hoop dat ik deze doelstelling bij elk nieuw bezoek kan bereiken.”

Enkele vrijwilligers van Project Samen 80, vlnr: Redgy Lambersy, Daniel 
Du Four, Francine Vercruysse, projectleider Katleen Calcoen, OCMW-
voorzitter en schepen van Senioren Greta Suber-Delie, Maaike Van 
Craen, projectleider Anne-Sophie De Deckker en Luk Hendrickx.

Toneel Geluk op grootmoeders wijze!
theater en ontspannend programma
Op uitnodiging van het Sociaal Huis en in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) 
brengt het toneelgezelschap De Zingende Sterren op donderdag 20 maart om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde 
het theaterstuk Geluk op grootmoeders wijze. Dit educatief theater zet aan tot denken over de eigen 
geestelijke gezondheid en de manier waarop men deze het best kan bewaken.

Het toneelstuk speelt zich af in een cafeetje. Een groepje 
bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst. Ook 
deze week... Op een ludieke manier komt het thema geestelijke 
gezondheid aan bod. Hoe blijf je als senior fit in je hoofd? Dit 
toneel voor en door senioren zal de bezoeker attent maken op het 
belang van een goede geestelijke gezondheid aan de hand van 
de 10 tips uit de “Fit in je hoofd”-campagne (www.fitinjehoofd.be). 
Vind jezelf oké, praat erover, maak vrienden, durf neen zeggen,... 
zijn tips die op een levendige manier aan bod komen.
Het toneel duurt 50 minuten. Daarna is er pauze, gevolgd door 
een ludiek en ontspannend programma met muziek, moppen en 
sketches (45 minuten).
Toegang: 2 euro, koffie en taart inbegrepen.
Inschrijven en betalen is nodig bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 42
Info: www.sociaalhuiskoksijde.be.



Speelplein in de paasvakantie

Vijfstedentreffen in 
La Charité-sur-Loire

Nieuwe voorraad taxicheques

Skatetoestellen 
krijgen tweede leven

Doelgroep - Speelveugel pasen is er voor kinderen van het 

eerste tot en met het zesde leerjaar.

Inschrijven - Reserveren is verplicht. Er zijn enkele 

voorrangsregels:
a) inwoners van Koksijde: vanaf maandag 10 maart

b) kinderen die school lopen in Koksijde of waarvan de ouders 

er werken: vanaf maandag 17 maart.

c) kinderen van niet-inwoners: vanaf maandag 24 maart

Openingsdagen – Van dinsdag 8 tot vrijdag 11 april / van 

maandag 14 tot donderdag 17 april

Openingsuren - Telkens van 9-17 u. Vooropvang is mogelijk 

vanaf 8 u en naopvang tot 17.30 u.

Wie langer voor- of naopvang nodig heeft, kan terecht in de Speelplekke (Oostduinkerke). Er rijdt een bus 

tussen Taf Wallet en de Speelplekke voor kinderen die extra opvang nodig hebben.

Betaling - Gebeurt bij reservatie. Zes euro per dag. Warme maaltijd en vieruurtje inbegrepen.

Openingsuren jeugddienst - Van maandag tot donderdag: 9-12 / maandag en woensdag 13.30-16 u. / 

vrijdag: 9-12 en 13.30-19 u.
Info: 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.be

Zoals elk jaar organiseren de vijf 

verbroederingsgemeenten Wépion, La 

Charité, Biedenkopf, Neustadt en Koksijde/

Oostduinkerke een vijfstedentreffen, deze keer 

in Biedenkopf van 2 tot 4 mei. Twaalf jongens 

en meisjes uit Oostduinkerke of Wulpen, 

geboren tussen 1998 en 2001, kunnen mee, 

zelfs gratis.
Twee ervaren monitoren begeleiden 

de jongeren op deze trip. Inschrijven: 

jeugddienst, Kursaallaan 28.
Info: joyce.debruyne@koksijde.be

Vanaf maandag 3 maart mogen Koksijdse jongeren tussen 

16 (°1998) en 21 jaar (°1993) jaar een pakket taxicheques 

afhalen bij de jeugddienst. Elk pakket is 30 euro waard. 

Daarmee kan je in het weekend en op feestdagen een 

Koksijdse taxi nemen. Er wordt een bijdrage van 5 euro 

gevraagd, om te vermijden dat de cheques ongebruikt in 

de kast blijven liggen. Je krijgt dus 6 cheques van 5 euro. 

Breng je identiteitskaart mee en een officieel document 

met je adres op.
Info: jeugddienst@koksijde.be

Enkele skatetoestellen uit het vroegere skatepark 

in Oostduinkerke staan in Zonnewende in Veurne. 

Zonnewende is een begeleidingstehuis voor jongeren. 

Op vraag van het tehuis, besliste het gemeentebestuur 

om de toestellen aan deze organisatie te schenken. Na 

jaren trouwe dienst in Oostduinkerke, zorgen ze nu voor 

skateplezier bij de jongeren in Zonnewende.

Muziekbeurs: 
standhouders gezocht
Heb je een mooie 
collectie muziek die je 
wil doorverkopen? Op 
zondag 11 mei vindt 
in de PIT van 10 tot 17 
u. een tweedehands 
muziekbeurs plaats 
met aan- en verkoop 
van tweedehands cd’s, 
elpees, instrumenten 
enz. Standhouders 
kunnen zich inschrijven 
via jeugddienst@
koksijde.be.

Voor lagereschoolkinderen is er speelpleinwerking in de 

paasvakantie. De werking vindt plaats op het domein Taf 

Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.



Jeugdhuis de PIT 
in nieuw kleedje

Singstar Summerfun is Krokusfun

Kinderfilm Zambezia

De medewerkers van de PIT namen in januari het 

interieur van hun jeugdhuis onder handen. Het resultaat 

mag er zijn. Het interieur oogt fris en luchtig. De ideale 

aftrap voor het voorjaar. Vers decor, verse activiteiten en 

verse drankjes. Kom een kijkje nemen.

In plaats van een klassieke karaoke, 

pakt de PIT uit met een singstar 

challenge op vrijdag 7 maart om 21 u.

Zing je als een nachtegaal of een 

mottige duif? Het maakt niet uit. Daag 

iemand uit of zing een solonummer. 

Alles is mogelijk. Gratis toegang. Meer 

info: zie item voorjaarsprogramma.

Maak iets leuks voor jezelf. Op vrijdag 7 maart, van 9 tot 16 

u., mag je workshoppen in JOC de PIT met Joyce en Carine, 

de creatieve tandem van de jeugddienst. Maak je eigen 

memobord. Want een agenda op een smartphone is alweer 

passé. Of ontwerp je eigen handtas of rugzak.

Voor jongeren van 10 tot 15 jaar, maximum 20 deelnemers. Snel 

zijn dus! Inschrijven kost maar 6 euro.

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

Info: www.depit.be/yamakasi of www.facebook.com/

summerfun13

Op donderdag 6 maart om 14.30 u. in JOC de 

PIT. Meer dan een uur filmplezier voor 2,50 euro.

De valk Kai leidt een saai leven. Op een dag 

hoort hij van een echte vogelstad, met kansen 

voor een vogel met zijn talent. Zijn strenge vader 

is tegen, maar toch gaat Kai naar Zambezia. 

Daar krijgt hij een baantje in het leger. Hij moet 

de stad beschermen tegen ongewenst gespuis 

zoals Budzo, een leguaan die eieren eet….

Reserveren: carine.baert@koksijde.be of  

058 53 34 44.

Voorjaarsprogramma de PIT
Het voorjaarsprogramma van jeugdhuis de PIT werd in een 

overzichtelijk boekje gebundeld. Het ligt gratis ter beschikking in de PIT 

of bij de Jeugddienst en in Koksijdse handelszaken. Voor jongeren van 

16-18 jaar voorziet de PIT iets extra’s. Een overzicht van alle activiteiten 

en andere info op www.depit.be of www.facebook.com/joc.depit.



Onze gemeentelijke adviesraden
Onze gemeente telt heel wat adviesraden die burgemeester, schepenen en 
gemeenteraadsleden informatie verstrekken en advies geven over het te voeren beleid. Dat 
is modern bestuur: luisteren naar de burger en hem bij de besluitvorming betrekken. In deze 
reeks geven we om beurt het woord aan de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden. In 

dit nummer Christine Monsieur van de gemeentelijke raad voor Internationale Samenwerking 
(GRIS), ook Kokos & Wulloks genoemd.

DOSS
IER

“Met kleine projecten,  
kan men grote resultaten boeken”
Christine Monsieur–De Vliegher vestigde zich met haar gezin 
in 1995 in Oostduinkerke. Ze is de fiere moeder van twee 
dochters en vijf kleinkinderen. In 2007 trok Christine met 
vier Nieuwpoortse vrienden naar Ayacucho-Peru om een 
weeshuis en dispensarium te steunen. Zo kwam ze in contact 
met de raad voor Internationale Samenwerking van Koksijde. 
In 2011 aanvaardde ze het voorzitterschap van deze raad, die 
in Koksijde toepasselijk “Kokos en Wulloks” genoemd wordt.

T-d: “Mevrouw Monsieur, waarom is een 
gemeentelijke raad voor Internationale 
Samenwerking in Koksijde nodig?”
Christine Monsieur: “Deze raad is opgericht 
ter ondersteuning van het gemeentelijk 
beleid inzake internationale samenwerking en 
ontwikkelingssamenwerking .De raad groepeert 
immers elf verenigingen en verder individuele leden 
die binnen de gemeente actief zijn op het vlak van 
de internationale- en ontwikkelingssamenwerking.”

T-d: “Wat is de opdracht van de raad voor IS?”
Christine: “De raad heeft verschillende taken, namelijk 
het adviseren van de gemeente over uiteenlopende 
thema’s, het sensibiliseren, openstellen voor noden 
en waarden van anderen en het informeren van 
de bevolking van Koksijde. Verder coördineert en 
stimuleert de raad de activiteiten van de plaatselijke 
verenigingen, actief in internationale samenwerking 
en ontwikkelingssamenwerking.”

T-d: “Hoe is de raad samengesteld?”
Christine: “ De raad telt 23 leden die actief zijn 
op het vlak van internationale samenwerking, zo 
bevoorbeeld in Indië, Peru, Roemenië, Ruanda, 
Senegal, Suriname, enz. Schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking en gemeentelijke 
ambtenaar-coördinator Cyriel Caudron zijn uiteraard 
ook lid van de raad.”

T-d: “Is dit niet vaak een “ver van mijn bed”-show?”
Christine: “Zeker niet voor wie een open visie 
heeft en niet onder de kerktoren wenst te blijven. 
Niettegenstaande armoede en noodsituaties niet 
altijd ver gezocht moeten worden is het goed zich 
te realiseren dat we toch in een welvaartstaat 
wonen. Ieder jaar wensen wij onze vrienden en 
familieleden een goede gezondheid, maar we 
realiseren ons niet altijd dat gezondheid afhangt van 

voeding, opleidingsniveau en medische opvolging. 
Koksijde is een gemeente die het goed stelt en ook 
internationale uitstraling heeft. Ik denk bv. aan de 
internationale wielerwedstrijden en het tennistornooi 
Flanders Ladies Trophy. Maar Koksijde is ook een 
gemeente, die zijn ervaring en visie met anderen 
wenst te delen, en oog heeft voor de waarden van de 
bevolking van andere landen.”

T-d: “Hoe kunnen de Koksijdenaars hun steentje 
bijdragen in meer welzijn voor de minder begoede 
mensen uit het zuidelijk halfrond?”
Christine:  “Iedere inwoner kan zich beslist 
terugvinden in een of meer projecten, gebundeld in 
onze GRIS. Dit kan met financiële steun of persoonlijke 
inzet. Dit kan ook door een kijkje te komen nemen op 
onze activiteiten. Zo vindt op 26 juli op het strand van 
Oostduinkerke het wereldfeest Dunia plaats en in het 
najaar organiseren we een filmavond over Palestina. 
Daarnaast is er ook nog de Stedenband met Galibi 
en Albina in Suriname, maar dat is een verhaal 
apart!”

Christine Monsieur, voorzitter van de raad voor 
Internationale Samenwerking in Koksijde.



Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Depla-Vanderperre
Zaterdag 1 februari was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Willy Depla 
(°Roeselare) en Thérèse (Maria) Vanderperre (°Roeselare) ter gelegenheid van de viering van hun gouden 
huwelijksfeest (Roeselare, 31 januari 1964). Willy werkte eerst voor het sportbedrijf Snauwaert in Roeselare, 
later was hij onderhoudsman van het zwembad in Koksijde. Thérèse werkte in de cafetaria van het 
zwembad. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Dieusaert-Esther
Jan Dieusaert (°Koksijde) en Hilde Esther (°Veurne) beloofden elkaar vijftig jaar geleden (Koksijde, 31 
januari 1964) eeuwige trouw! Jan was apotheker, Hilda verpleegster. Na hun huwelijk beheerden ze in 
Congo zeven jaar een apotheekdepot. Terug in het thuisland baatten ze een apotheek uit in Wijtschate. 
Jan is de bekende Koksijdse beeldhouwer van zowel kleine als monumentale bronzen beelden. Ze hebben 
drie kinderen en vier kleinkinderen.

Lentewandelzoektocht
Het feestcomité Koksijde-Bad heeft in samenwerking met de 
gemeentelijke VVV en de dienst Toerisme van Veurne de nieuwe 
editie klaar van de lentewandelzoektocht die loopt van vrijdag 21 
maart tot en met zondag 20 april.
De zoektocht is 6 km lang, start aan het toerismekantoor in Koksijde-
Bad, gaat naar Sint-Idesbald en terug. Zoals vorige jaren moeten 
foto’s, genomen van bepaalde onderwerpen langs het traject, 
gezocht en gerangschikt worden. De hersenbrekers worden opgelost 
in de stopplaats, waar ook een waardebon (in map) kan gebruikt 
worden. Een schiftingsvraag dient beantwoord in het toerismekantoor 
in Koksijde-Bad. De zoektocht is relatief gemakkelijk. Iedere deelnemer die het antwoordblad indient heeft 
recht op een prijs. Er zijn tal van mooie prijzen te winnen. Prijsuitreiking in c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 25 
april om 20 u.
Deelnemingsformulieren in de toeristische infokantoren in Sint-Idesbald, Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad.

Standbeeld van Sint-Idesbald



Sportelen: sport voor 50-plussers

Uitleendienst volksspelen

Paassportkamp

Jeugdsportacademie

Netbal - Sportelen presenteert netbal op woensdag 12, 19 en 26 maart van 9.30 tot 
10.30 u. in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Netbal wordt gespeeld op een 
volleybalveld met 2 teams van 5 spelers. Doel is om door samenspel te proberen om 
de bal aan de andere kant van het net bij de tegenspelers op de grond te krijgen 
en ook te verhinderen dat de bal op je eigen veld op de grond valt. Bij netbal wordt 
de bal niet getoetst maar mag je ze vangen. Netbal is dus technisch eenvoudig en 
aldus heel toegankelijk.
Deelnameprijs (verzekering in: 4,50 euro voor drie lessen. Inschrijven bij de 
sportdienst.
Zumba gold – Op dinsdag 22 en 29 april en 6 mei van 9.30 tot 10.30 u. in de 
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Zumba Gold is een swingende workout 
speciaal voor actieve ouderen. Wie aan Zumba Gold doet kan gegarandeerd 
op een veilige en effectieve manier zijn fitheid en conditie verbeteren en tegelijk 
genieten van de typische zumba-partysfeer op ritmes van dansen zoals merengue, 
salsa, cumbia, rumba, tango enz. Deelnameprijs (verzekering in): 9 euro voor drie 
lessen. Inschrijven bij de sportdienst.

Wie op zoek is naar een leuke activiteit om een feest of evenement compleet 
te maken, kan bij de sportdienst volksspelen uitlenen. Volgende spelen zijn 
beschikbaar: krulbol, pierbol, trou-madame, tonspel, toptafel, tafelkegel, sjoelbak en 
schuiftafel.
Via www.sport.koksijde.be kunt u de spelen digitaal reserveren. U vindt er ook een 
scoreblad en een overzicht van de spelregels. Gratis uitlening aan inwoners van 
Koksijde, een waarborg van 50 euro dient betaald bij afhaling van het materiaal. 
Vraag de spelen tijdig aan!

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 april organiseert de sportdienst het 
jaarlijkse paassportkamp voor jongens en meisjes van het 3de tot het 6de 
leerjaar.
Het kamp vindt plaats in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, elke dag van 9 
tot 16 u. (gratis opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.). Deelnemen kost 
55 euro. Sportmateriaal, verzekering, verplaatsingen en dagelijks een drankje 
inbegrepen.
Inschrijven enkel bij de sportdienst of via www.sport.koksijde.be en is pas 
definitief na betaling. Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 m 
is een vereiste om te kunnen deelnemen.
Volgende sporten staan o.m. op het programma: kajak, golf in Golf ter Hille, 
rafttocht, oriëntatieloop op de Basis Koksijde, schermen, mountainbiketocht,… 
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Op 12, 19 en 26 maart sluit de sportdienst de 
jeugdsportacademie van dit schooljaar af 
met atletiek. De deelnameprijs (verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 4,50 euro 
voor de reeks van drie lessen. De activiteit vindt 
plaats van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de 
leerjaar (volzet), en van 15.15 tot 16.30 u. voor 
het 4de tot 6de leerjaar. Vooraf inschrijven bij de 
sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 
T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be



Zomersportkampen

VDK-Driedaagse 
De Panne–Koksijde

Paasstages 
golf voor kinderen

In de zomer wordt het aanbod sportkampen uitgebreid:
-  zomersportkamp 1 van dinsdag 1 tot vrijdag 4 juli
-  zomersportkamp 2 van maandag 7 tot donderdag 10 juli
-  zomersportkamp 3 van maandag 14 tot vrijdag 18 juli
De sportkampen zijn voorbehouden voor kinderen die in september 2014 naar het 1e leerjaar gaan tot en 
met kinderen die naar het 1e middelbaar gaan.
Aanbod
-  1ste en 2de leerjaar: strand- en omnisport 

(bv. beachsoccer, viking kubb, petanque, 
beachtennis, atletiek, balsporten, hockey, 
circustechnieken...)

-  Vanaf het 3e leerjaar: omnisport en 
watersport (bv. vlotten, raften, golfsurfen, 
skimboarden, bodyboarden,…)

Inschrijven vanaf dinsdag 18 maart via het 
inschrijfformulier op www.sport.koksijde.
be.

Info: www.sport.koksijde.be, sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01.

Op 1, 2 en 3 april is er weer de internationale rittenwedstrijd 
VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde voor eliterenners.
-  dinsdag 1 april: rit 1 De Panne-Zottegem
-  woensdag 2 april: rit 2 Zottegem-Koksijde (aankomst in 

Oostduinkerke-Dorp t.h.v. de Spar)
-  donderdag 3 april: rit 3a De Panne-De Panne
-  donderdag 3 april: rit 3b tijdrit De Panne-Koksijde-De 

Panne
Info: (met o.a. de omloop) op www.veloclub-depanne.be

Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je graag eens kennismaken 
met de golfsport? Dan is een juniorstage voor beginners op 
Koksijde Golf ter Hille in de paasvakantie misschien iets voor 
jou!
Paasstage 1: van woensdag 9 tot vrijdag 11 april van 10.30 tot 
12.30 u.
Paasstage 2: van woensdag 16 tot vrijdag 18 april van 10.30 
tot 12.30 u.
Kostprijs 70 euro per deelnemer. Inschrijven op 
golfsecretariaat@koksijde.be met vermelding van de periode, 
naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoon. 
Informeer ook naar de zomerstages in juli en augustus!



De voorbije maand in woord en beeld

Gemeentegenoot Peter Paelinck (midden op de foto) en zijn 
muzikale vrienden Yves Bondue en Luc Vanhoucke hebben een 
nieuwe cd klaar die luistert naar de titel WXll (Westhoek 12). Het 
trio heeft zich in de Westhoek 12 maanden op 12 locaties in 
2012 laten onderdompelen in de omgeving en de grillen van de 
seizoenen. Hun koffers volgeladen met instrumenten en zonder 
vooraf gemaakte afspraken, hebben ze gezocht naar een 
leidraad tussen de muziek, locatie en mens. Soms verrassend, 
soms droevig, soms geweldig, soms ontevreden hadden ze 
nooit het gevoel dat ze eigenlijk muziek aan het maken waren. 
Langzaam maar zeker kregen de locaties en de seizoenen een 
grip op hen. De uitdaging om opnieuw de natuur te trotseren, 
werd verslavend. Ook de Zuid-Abdijmolen van Koksijde werd in 
hun project opgenomen. De cd is geboren en puur ‘westhoekig’! 
Te koop (15 euro) bij Peter Paelinck (0477 57 91 67 of via 
p7n@skynet.be), bij Luc Vanhoucke (0474 50 74 04) en in de 
Standaard Boekhandel Koksijde.

Op de jaarlijkse receptie voor de 
vrijwilligers schonk ere-OCMW-voorzitter 
en gewezen gemeenteraadslid Noël 
Paelinck enkele objecten uit de tijd van 
WO I aan de gemeente. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche mocht o.a. 
een statief, een verrekijker en een 
scheermes in ontvangst nemen.

Op maandag 6 januari 
bracht het gemeentebestuur 
naar jaarlijkse traditie hulde 
aan de vrijwilligers voor hun 
trouwe inzet op gemeentelijke 
manifestaties. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche 
sprak zijn erkentelijkheid uit 
omdat zij allen bijdragen 
tot een aangename en 
veilige leefomgeving en een 
samenhangende gemeente. 
In het bijzonder bracht hij 
hulde aan vier personen: 
voorzitter Noël Deprez van 
het feestcomité Koksijde-
dorp, voorzitter Jean-Marie 
D’Haenen van het comité 
Koksijde in de Bloemen, 
polyvalent gids Arnold Torsy, 
en voorzitter Cultuurraad 
Christiane Bailleul die ook 
leesmoeder is en bestuurslid 
van de handelaarsbond 
Oostduinkerke-Bad.

(toelichting, 
zie bl. 7)



Onze jumelagegemeente Bad 
Schallerbach uit Oostenrijk plant een 
bezoek aan Koksijde op 16, 17 en 18 mei. 
Bij de besprekingen van het programma 
werd gemeld dat het muziekkorps El Fuerte 
grote schade leed door het onweer op 
25 januari. El Fuerte bezocht al regelmatig 
Bad Schallerbach. Burgemeester 
Baumgartner vertoonde veel medeleven 
bij het vernemen van dit nieuws en 
zond een cheque van 200 euro om het 
muziekkorps te steunen. Luc Deltombe 
en Greta Cambier, resp. voorzitter en 
secretaris van het jumelagecomié Koksijde, 
namen de eer waar om dit bedrag op 
de benefietactie van 2 februari aan Jurrie 
Delporte te overhandigen.

Op de Zeedijk van Oostduinkerke 
vond op maandag 10 februari de 
eerstesteenlegging plaats van het 
nieuwe stranddienstencentrum 
en openluchtzwembad. Het 
stranddienstencentrum wordt 
gerenoveerd volgens het uitzicht 
uit zijn beginperiode omdat het 
een beschermd gebouw is. Het 
openluchtzwembad krijgt een facelift 
in een gewijzigde configuratie, waarin 
vooral het apart gelegen ploeter- en 
peuterbad zal opvallen. De uitvoering 
zal langer duren dan gepland 
omdat het dak, aangetast door 
betonrot, volledig dient vervangen. Zo is de heropening voorzien voor juni 2015. De prijs bedraagt 4,3 miljoen 
euro, waarvan 912.000 euro restauratiepremie voor het stranddienstengebouw. Op de foto burgemeester 
Marc Vanden Bussche en schepenen, Karel Lambert van de THV Furnibo-Visser & Smit Hanab–Van Laere, 
zwembadbeheerder Marc Supeley, ing. Stephan Wydooghe e.a.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Elle-Marie Vanbillemont
Oostende, 15 januari
dochter van Dominique en van 
Magalien Bruneel uit Oostduinkerke

Ethan Stemput
Veurne, 17 januari
zoon van Alan en van Florence 
Burlet uit Koksijde

Sahmi Ali
Veurne, 20 januari
dochter van Akbar en van Mahfuza 
Begum uit Oostduinkerke

Gaspar Vantomme
Ukkel, 22 januari
zoon van Karel en Maria Bilotte uit 
Oostduinkerke

Otis Asante
Veurne, 25 januari
zoon van Nana en van Jessica 
Pieters uit Koksijde

Lisa Pillen
Veurne, 3 februari
dochter van Jelle en van Tineke 
Vandenbosch uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Bruno Vervaecke en Stéphane 
Blary, beiden uit Koksijde 
(1 februari)

OVERLIJDENS
Roger Rotty - 76 jaar
echtgenoot van Rosa Banckaert

Yolanda Vanhaelewyn - 78 jaar
echtgenote van Raphaël Schoolaert

Maria Robberechts - 94 jaar
weduwe van Roger Van Stappen

Didier Demunter - 44 jaar
echtgenoot van Mia 
Vandenbussche

Simonne Van Glabeke - 85 jaar
weduwe van Maurice Wormleighton

Lida Detaille - 91 jaar
weduwe van Albert Denys

Magdalena Cornelis - 86 jaar

Eugène Leprince - 67 jaar

Vital Mahieu - 89 jaar

Petrus Vermote - 73 jaar
echtgenoot van Jeannine Houckx

Nicole Pauporté - 77 jaar
echtgenote van Henri De Meester

Jean Brausch - 67 jaar
echtgenoot van Liliane Debast

Monique Steynen - 64 jaar
echtgenote van François Van Reeth

Rochus Vandooren - 84 jaar
weduwnaar van Agnés Billiouw

Charles Pommé - 87 jaar
echtgenoot van Germana Degrave

Willy De Maeseneire - 82 jaar
weduwnaar van Juliette Eeckhout



Nog carnavalpret tot 5 maart!

Lustrumgala JCI Veurne-Westkust

De carnavalfeesten, die begonnen op 22 februari, lopen nog door tot 5 maart. Hier volgt het resterend 
programma.

The Great JCI-lustrumgala met banket en dans op zaterdag 29 maart vanaf 19 u. in c.c. CasinoKoksijde is 
een van de hoogtepunten van het 40-jarig bestaan van JCI Veurne-Westkust in 2014.

ZONDAG 2 MAART: 14.30 u., 60ste GROTE 
CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-
Bad naar dorp (aankomst voorzien rond 
16.30 uur) met prachtige wagens en 
groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na 
de stoet rondgang met bezoek aan de 
plaatselijke kroegen voor deelnemers en 
sympathisanten, prijsuitreiking om 18.30 u. 
in café/bar Moustache
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 te 
Koksijde, tel. 058 51 29 10. Org. VVV i.s.m. 
feestcomité Oostduinkerke-Dorp

MAANDAG 3 MAART: 20 u., ZOTTE 
MAANDAG, c.c. CasinoKoksijde, live concert 
met John Dennis, DJ Fabrice, happy hour 
van 20.30 tot 21.30 u., toegang 15 euro in 
vvk, 20 euro add / VIP-arrangementen voor 
6 personen à 150 euro / tickets: clubhuis 
KVVC, clubhuis TCK, bakkerij Dirk & Pascale, 
Westkustmedia, Hairstyling V’ro (org. KVVC)

DINSDAG 4 MAART: vanaf 20 u., VETTE 
DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in 
Oostduinkerke-Dorp met een prijzenpot van 875 
euro voor de 40 beste maskers. Jurering in de 
plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro met 
gratis basisconsumptie, start aan cafetaria sporthal 
Hazebeek. Om 01.30 u. prijsuitreiking in café 
Leopold. (Info: voorzitter feestcomité Oostduinkerke-
dorp Jan Van Den Broucke, Molenwal 16 te 
Oostduinkerke, tel. 0477 67 47 72)

WOENSDAG 5 MAART: 14 u., 
KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het Kerkplein 
in Koksijde-Bad. Omloop: Kerkplein, J. Van 
Buggenhoutlaan, Zeelaan, Zeedijk, Zouavenplein, 
Koninklijke Baan, Zeelaan, c.c. CasinoKoksijde, 
alwaar om 15 u. gratis kinderanimatie in de 
feestzaal. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen! 
Org. feestcomité Koksijde-Bad i.s.m. de VVV.

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, 
fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

JCI of Junior Chamber International is een internationale 
organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen tussen 18 
en 40 jaar. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren 
van creatieve projecten groeien zij uit tot toekomstgerichte 
ondernemers. JCI Veurne-Westkust is gekend als de “Kamer van de 
Vriendschap”. Ieder jaar zorgen tal van commissies voor diverse 
activiteiten en projecten. Daarnaast organiseert de werkgroep 

ontspanning elk jaar diverse bijeenkomsten zoals het galabal, de paasbrunch, enz.
De spijskaart van het banket vermeldt: bouillabaise met Noordzeevis / jonge eend uit Challans met zalf van 
zoete aardappel, rode biet, ijskegel en enoki champignons / tatin van appel met roomijs van rozemarijn en 
gebrande room / koffie en versnaperingen / aangepaste wijnen en dranken (uitgezonderd sterke drank) tot 
3.30 uur. Gratis parking
Een All-In toegangsticket kost 85 euro.
Info: www.jci-vw.be, info@jci-vw.be



Zaterdag 5 en zondag 6 april
Plezier verzekerd op Koksijde Kids!

Speeldorp voor de 
kleinsten!
Voor de kleinsten is er 
een echt kleuterdorp met 
diverse springkastelen, 
een klauterparcours en 
een draaimolen. Laat je 
omtoveren tot een echte 
prinses of superman aan 
de gratis grimestand.
Ook de kleuters kunnen 
zich naar hartenlust 
uitleven op de kleuterfietsen 
of in de springkastelen. Er is 
een speelbed voor kleuters, 
een echte circustrein van 
maar liefst 19 meter lang 
en er zijn aangepaste 
hindernissenbanen.

Klim- en klauterplezier!
Aan klimmen zal het tijdens Koksijde Kids 
niet ontbreken. De opblaasbare klimtoren, de 
krokodilslide en enkele survivalbanen nodigen 
uit tot uren speelplezier. Beleef dolle pret op de 
verschillende gekke fietsen of probeer je evenwicht 
te houden op de rodeokameel. Verkleed je als 
een echte brandweerman en leg een foutloos 
blindloopparcours af!

Ook voor tieners en waaghalzen!
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen. Er is 
de 4-in-1 acro-benji, een echte klimtoren of maak 
een spannende rit in de mini-quads. Of verleg 
je grenzen op de death-ride twin! Als een echte 

avonturier glijd je pijlsnel langs een staalkabel naar 
beneden, met 2 personen tegelijk van 10 m hoog.
Wie zich wil wagen aan een opwindende 
lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal 
van het c.c.CasinoKoksijde, waar je in een 
spannend decor je tegenspelers met een laser-gun 
kan uitschakelen.

Bijna alles gratis
Alle attracties zijn bovendien gratis toegankelijk. 
Enkel voor de death-ride en de lasergame betaal je 
slechts 1 euro per persoon per attractie.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303,  
T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Slagbomen Zeedijk
Tussen 10 maart en 4 april worden op de Zeedijk alle slagbomen vernieuwd. Dat betekent dat personen die 
met een badge toegang hebben tot de Zeedijk hun badge moeten inleveren en vervangen. Deze personen 
zullen per brief door het Technisch Bureau verwittigd worden, maar onze administratie beschikt niet over alle 
adressen van badgebezitters. Vandaar dit bericht ook via Tij-dingen.
Bezitters van een badge worden dus verzocht zich te melden in het Technisch Bureau met het per brief 
toegezonden formulier (ingevuld), samen met het betalingsbewijs van de waarborg. Mits het voorleggen 
van uw huidige toegangsbadge ontvangt u een nieuwe.
Tussen 10 maart en 4 april zal u beide toegangsbadges nodig hebben, gezien dan systematisch alle 
slagbomen zullen aangepakt worden. Met andere woorden, afhankelijk van de locatie hebt u in die periode 
de oude of de nieuwe toegangsbadge nodig. Volgens de huidige planning zullen de werken afgerond 
worden vòòr de paasvakantie die start op 5 april. Vanaf dan geldt enkel de nieuwe toegangsbadge.
Technisch bureau (gemeentehuis, Zeelaan 303): ma-vr open van 9 tot 12 u.; op maandag en woensdag 
ook van 13.30 tot 16 u.

Geen zin om je te vervelen? Wees er dan zeker bij op Koksijde Kids, hèt coolste kinderevenement tijdens 
de paasvakantie! Kom op zaterdag 5 en zondag 6 april naar Koksijde Kids en beleef er een supertof 
weekend met de leukste attracties voor alle leeftijden.



Veteraan Roland en nieuwkomer Tiny Leg Tim

Blues van bij ons!

Over hoe liefde ‘werken’ wordt…

Komedie van slechte manieren!

Ook Vlaanderen telt blues-grootheden. Er is natuurlijk 
Roland Van Campenhout. Een getalenteerde gitarist, een 
groot liedschrijver en een zeer sympathieke muzikant. Maar 
nieuwkomer Tiny Legs Tim (Tim De Graeve) getuigt van veel 
vakmanschap. Genoeg reden om een blues double bill 
samen te stellen op vrijdag 21 maart in c.c. CasinoKoksijde.

Liefde is in het begin allesoverheersend, maar of dat ook blijft duren… De tekst Becky Shaw van de New 
Yorkse schrijfster Gina Gionfriddo werd door regisseur Yahya Terryn bewerkt en de ijzersterke cast (Gilles De 
Schryver, Johan Knuts, Robrecht Vanden Thoren, Lien Maes en Eva Binnon) brengt dit mooie maar scherpe 
verhaal tot leven met veel empathie, maar met nog meer humor. Te beleven in c.c. CasinoKoksijde met 
gezelschap het KIP op zaterdag 5 april om 20 u.

Roland is goed thuis in blues, maar ook in reggae, country, 
jazz, wereldmuziek en folk. Hij is muzikaal erg nieuwsgierig. 
Carrière, planning en marketing liggen ver van zijn bed. Hij 
draait al 40 jaar mee, is samen met zijn generatiegenoten 
ouder geworden, maar heeft ook telkens weer bij nieuwe 
generaties aansluiting gevonden. Roland is dan ook een 
voorbeeld voor vele muzikanten, de ontdekker van velen zoals 
Pieter Jan De Smet, Steven De Bruyn, maar ook de ideale 
sidekick van velen, zoals Jean Blaute, Wannes Van De Velde en 
Charles & Les Lulus (Arno).
Tiny Legs Tim is een stuk jonger, maar heeft al een gevuld 
leven achter de rug. Op z’n 23ste werd hij zwaar ziek. Zes 
jaar lang verbleef hij in ziekenhuizen en keek hij de dood in de ogen. Gelukkig raakte hij er weer bovenop 
en begon hij zich opnieuw volledig aan de muziek te wijden, gedrevener dan ooit. Blues spelen is wat hij 
wil doen voor de rest van zijn dagen. “De spectaculaire bluessound die hij uit zijn gitaar schudde, de rake 
teksten die hij vanuit het hart zingt, de geloofwaardigheid van deze muzikant: het ging door merg en been”, 
aldus Het Nieuwsblad.
Roland en Tiny Legs Tim toveren de theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde om in een stomende 
bluestempel op vrijdag 21 maart. Tickets kosten 14 of 11 euro (www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99).

Regisseur Yahya Terryn: “Ik wil benadrukken dat ik zelf 
enorm onder de indruk ben van de sterkte van de tekst. Het 
is de eerste keer dat ik een tekst tegen kom die ik zo goed 
vind dat ik hem zelf wil brengen in plaats van zelf iets te 
schrijven. In Becky Shaw wordt ernst mooi afgewisseld met 
humor. In enkele krachtige scènes wordt een mooi, hard 
en ontroerend verhaal verteld, dat zich in een fijn tempo 
opbouwt.”
Citaat: “ “Becky Shaw gaat over de sleet die onvermijdelijk 
op liefde komt te zitten. Over hoe liefde op een gegeven 
moment ‘werken’ wordt. Over hoe dat hard aankomt, dat 
het helemaal niet fijn is en niet overeenstemt met hoe het 
in de films is. Maar dat het ook een mooie kant heeft, dat 
‘kiezen voor iets’ straf is, en kan leiden tot geluk en misschien iets groters. Toch is dit geen neerslachtige tekst. 
Dit komt door de vijf straffe personages en de ongelooflijk grappige pen van de schrijfster.”
Het KIP is het resultaat van de fusie tussen Toneelgroep Ceremonia (het gezelschap van de in 2010 
overleden Eric De Volder) en het GEIT, een jong collectief van acht spelers-makers. Voor het KIP moét theater 
ontroeren, zeer doen, durven, schuren, communiceren. En dat doet het ook!
Deze komedie van slechte manieren vindt plaats op zaterdag 5 april in de theaterzaal van het c.c. 
CasinoKoksijde. Tickets kosten 14 of 11 euro (www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99).

Blues-artiest Roland Van Campenhout 



Agenda MAART

1 – 8/03, Koksijde, Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 en Oostduinkerke, 
Navigo – Nationaal Visserijmuseum: 
Krokuskriebels

Zaterdag 22 & 29 maart, Koksijde Duinenhuis
9 – 17 u.: InfraxBouwTeamcursus / (ver)bouw met 
kennis van zaken
Inschr vóór 15 maart via www.bouwteams.be 

Luchtdopen of initiatievluchten 
Elk weekend: 
Wac, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang: 
Info: T 058 31 23 67,  T 0497 30 55 90

21/03 – 20/04, Koksijde-Bad, 
Lentewandelzoektocht (6 km)
Prijsuitreiking vrij 25 april 
c.c. CasinoKoksijde

27/02, 27/03, 24/04, 05/06, 26/06 Koksijde-Bad, 
Sociaal Huis, zaal De Brug, Ten Duinenlaan
Breinamiddagen telkens van 14-16.30 u.
Annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan, 8-13u.: Markt

3/03, Oostduinkerke, piste Sportpark Hazebeek
12de editie Start to Run
Info: www.macw.be 

Zazen
De vereniging Zazen heeft een 
nieuwe locatie in c.c. Taf Wallet aan 
de Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald 
(ingang aan de rotonde). Zazen is 
een zittende meditatie. Men kruist de 
benen en houdt de rug recht. In de 
diepe rust van de stilte raakt men zo 
de kern van de realiteit. 
Zazen is een spirituele weg, 
zonder dogma’s en staat open 
voor iedereen, ongeacht de 
levensbeschouwing of religie.
Info: Anne Dierckx, 
www.zenkoksijde.be

Zat 1 maart
9.30 – 15 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Tweedehandsbeurs voor baby- en 
kinderartikelen (kleding, speelgoed, 
kinderuitzet, kinderwagens, kinderfietsen, 
kinderboeken…. enz). Gratis toegang voor 
iedereen. Org: Gezinsbond Koksijde,  
T 058 51 41 39, desmedtronald@gmail.com 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum  
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling ‘ezels en pony’s 
in de Doornpanne’
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 38, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138 
en NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk. 
Info: musea@koksijde.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
Rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned) (gids inbegrepen in toegangsticket)
Info: info@navigomuseum.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleidingen voor individuele bezoekers 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 

Zon 2 maart
14.30 u.
Oostduinkerke-Bad
Grote Carnavalstoet - zie Tij-dingen blz 38
Info: dienst Toerisme

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal 
Visserijmuseum
Rondleiding voor de individuele bezoekers 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Fr)
Info: info@navigomuseum.be 

Ma 3 maart
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Voordracht ‘Madame est servie’ door 
Diane De Keyzer
Inkom: €7 – indien lid Okra €2 korting op 
vertoon Okra lidkaart. Org. OKRA, 
T 058 51 08 91, daniellajean@telenet.be 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Zotte maandag
www.kvvc.be

Di 4 maart
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Gratis geleide Water-Lopen!
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 38, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

20 u.
Oostduinkerke-Dorp
Vette dinsdag-maskerade
Inschr: café Sportpark Hazebeek, Hazebeekstraat
Deelname: €3 met gratis basisconsumptie
01.30 u. prijsuitreiking in café Leopold
zie Tij-dingen blz 38

Woe 5 maart
14 u.
Koksijde-Bad, Kerkplein
Kindercarnavalstoet gevolgd door 
kinderanimatie ‘Kids on the dancefloor’
Deelname stoet en inkom  feestzaal: gratis
Zie Tij-dingen blz 38

14 u.
Koksijde-Bad
Jong El Fuerte
Info: feestcomité Koksijde-Bad

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding voor individuele bezoekers 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@navigomuseum.be 

15 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleiding op kindermaat: ‘Pluis in het 
museum” en ‘Zandloper’ (krokuskriebels) 
voor kleuters en lagere school, €1 per kind 
en ouder dan 6 jaar, gratis voor leden van 
de Gezinsbond
Themarondleiding en creatief atelier: 
Lopen op geschiedenis (Krokuskriebels) 
10-12 jaar, €2 per kind, gratis voor leden 
Gezinsbond

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Blue Jasmine’
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

don 6 maart
14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan
Tekenfilm Zambezia €2,5 (frisdrank 
inbegrepen)
Vooraf reserv via carine.baert@koksijde.be , 
T 058 53 34 44

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
Info: info@tenduinen.be 

vrij 7 maart
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
14.30 u. 
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
14.30 – 16.30 u. 
‘Meneer Minuscuul en de walvis’: gratis 
vertelsessie en creatieve tekenworkshop 
voor kleuters en lagere school 
(Krokuskriebels)
15 u. 
family@navigo: workshop kids en rondleiding 
/ blik achter de schermen voor volwassenen
Info: info@navigomuseum.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater. ‘En…? Alles Goed?’ , Fried Ringoot
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 



zat 8 maart
Gastronomische wandeling: zoeken, 
proeven en nadenken.
Inschrijven van 9 tot 12 u. aan de 
onthaalbalie, dienst Toerisme in Koksijde-
Bad, 10 euro per persoon.
Antwoordformulieren uiterlijk om 17.30 u. 
afgeven in restaurant Alizé, Koninklijke Baan 
176a in Koksijde.
Prijsuitreiking om 18.30 u. in de Keunekapel, 
Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. 
Iedereen prijs.
Org. Culinaire Orde van de Sint-Jakobsmossel

10 – 11 u.
Koksijde, Tulpenlaan 41
Babymassage voor baby’s van 6 weken tot 
6 maand. (ook zaterdag 15 maart zelfde uur)
Leden gezinsbond: €10 voor 2 sessies.  
niet-leden: €20. Info en inschrijven bij 
Gerda Van den Steen, T 058 51 17 97, 
gerdavandensteen@telenet.be 

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Rondleidingen voor individuele bezoekers 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Fr)
info@tenduinen.be 

Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
14.30 u. 
Rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
14.30 – 16.30 u. 
Meneer Minuscuul en de walvis’: gratis 
vertelsessie en creatieve tekenworkshop 
voor kleuters en lagere school (Krokus-
kriebels). Info: info@navigomuseum.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Abba Gold
Info en tickets: T 0479 31 84 55, 
www.concertevents.be 

zon 9 maart
11 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, 
Ten Bogaerdelaan 12
Aperitiefconcert. ‘De dood en het meisje’, 
Dimitri Verhulst & Ensor Strijkkwartet
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / nationaal 
Visserijmuseum
Rondleiding voor de individuele bezoekers 
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Fr)
Info: info@navigomuseum.be

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Gratis rondleiding voor de individuele 
bezoekers (Ned) (gids inbegrepen in 
toegangsticket)
14.30 – 16.30 
‘Meneer Minuscuul en de walvis’: gratis 
vertelsessie en creatieve tekenworkshop 
voor kleuters en lagere school (krokus-
kriebels). Info: info@tenduinen.be 

di 11 maart
7.30 u.
Parking CinemaKoksijde
Bezoek VRT en Caroline Biss
Bedrijfsbezoeken en lunch, €55; niet-leden: €65

14.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, kerkstraat 20a
Praatcafé Dementie Pandora – voordracht 
Dementie en voeding
Spreker: Sandra Vanoverbeke, diëtiste bij het 
Wit-Gele-Kruis. Gratis deelname.
Info: www.praatcafedementiewvl.be 

woe 12 maart
13 u.
Bezoek met ‘da’s TOF’ aan de 
tentoonstelling ’60 jaar TV’ in Gent
Toegang: € 10 voor leden / €12 voor niet-leden
Info: Janine Jacquemyn T 058 51 62 23,  
Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘The Attack’
Info & tickets: infodienst Koksijde,  
T 058 53 29 99, cultuurcentrum@koksijde.be 

don 13 maart
19.30 u.
Koksijde-Bad, Parochiehuis O.L.V.-Tre-Duinen, 
Tulpenlaan 41
FeMma Naai-ateljee (4de sessie)
Info en inschr.: Len Devacht T 058 51 69 87, 
devacht.lena@skynet.be 

19.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Lezing: Vrouwen in de Groote Oorlog’
Inkom: €5, gantois.rita@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. ‘Hier is wat ik denk.’, Wouter Deprez
Info & tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be   

vrij 14 maart
19u.
Koksijde, Duinenhuis
Grote Natuurquiz
Info & org: Duinenhuis i.s.m.Natuurpunt West
Inschr. duinenhuis@koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor. ‘Hier is wat ik denk.’, Wouter Deprez
Info & tickets: info Koksijde , T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan
Café Foyer met The Green Glow 
(thema: St Patrick’s day!) 
(welkom in de foyer vanaf 19.30 u)
Info: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
reservatie@hetbedrijf.be 

zat 15 maart
13.30 – 16.30 u.
Koksijde, Duinenhuis
Workshop ‘Creatief met snoeihout’
Inschrijven vóór 12 maart 
duinenhuis@koksijde.be 

20 & 21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho 
Info en reservatie: Info Koksijde, 
T 058 53 3999, reservatie@hetbedrijf.be 

zon 16 maart
10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Lezing ‘feodaliteit in de regio Veurne 
Ambacht, door Jan Van Acker
Info: Familiares de Dunis, Daniël  Degryse, 
T 058 52 18 14, daniel2.degryse@skynet.be   

11 u
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, 
Ter Duinenlaan 32
Voordracht ‘op zondag in gesprek met…’
Spreker: Klaus Vanhoutte, vrijzinnig humanist
Org. VOC–de koepel Westhoek in 
samenwerking met HVV/OVM Westhoek
Info vanmuylem@skynet.be 

ma17 maart
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Gezongen vertelling ‘Aanvallen’ door 
Borsalino
Org. Neos. Leden: €5; niet-leden: €7
Info: J. Ranson, T 058 51 40 60, J. Nowé, 
T 058 51 33 01

di 18 maart
Daguitstap naar Antwerpen met 
multiculturele wandeling
Inlichtingen: 058 51 45 41 of 058 51 08 91, 
daniellajean@telenet.be 

19.30-21.30 u.
Koksijde, trefcentrum Liegerius, Zeelaan 29
FeMma ‘Stijladvies voor 45+’
Info en inschr.: G. Braem, T 0498 47 87 17, 
genevieve.braem@skynet.be 

woe 19 maart
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Digitale diamontages door Frans Calcoen
Cruise op de Middelandse Zee en Val de Loire
Org.: vl@s- Vlaamse Actieve Senioren 
Oostduinkerke. Info: freddy.bockstael@
skynet.be, T 058 51 27 20 

14 u.
Koksijde, ’t Parochiehuis, Tulpenlaan 41
Lentebezinning door de E.H. Charles  
Mommens
Org.: OKRA, T 058 51 08 91, 
daniellajean@telenet.be 

14- 15 u.
Koksijde-Dorp, turnzaal school, Bliecklaan
Kleuterturnen van de Gezinsbond
Ook op woensdag 26 maart en 2, 23 en 
30 april
Leden Gezinsbond: €15, niet-leden: €25
Aangepast schoeisel vereist, inschr: 
dhaveloose@hotmail.com 

14.30 u.
Koksijde, leesclub
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren – 
Koksijde. www.vlas.koksijde.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘Infancia Clandestina’
Info: info Koksijde, T 058 53 29 99
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Info: 

Jeugddienst
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T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Don 20 maart
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, 
Ter Duinenlaan 34
Darwin voor dames. Over feminisme en 
evolutietheorie
Toegang: €3 leden UPV Westkust, €4 voor 
niet-leden (koffie inbegrepen)
Info: M. Mortier, T 0475 97 21 98, 
marc-mortier@telenet.be 

19.30 u.
Receptie Kliniek Veurne
Bezoek rug- en nekkliniek, gratis toegang
Info en inschrijvingen: T 058 51 51 37, 
jacques.proot@skynet.be 

Vrij 21 maart
9u.
Station Koksijde
The Art of Brick en wandeling Marollen 
(Brussel)
Terugreis Koksijde om 18 uur. Org. Neos. 
Leden: €39; niet-leden: €45. Info: J. Ranson, 
T 058 51 40 60, J. Nowé, T 058 51 33 01

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek Double Bill. Roland (solo) & 
Tiny Legs Tim (solo)
Info & tickets: Info Koksijde, T 058 53 29 99, 
cultuurcentrum@koksijde.be 

Zat 22 maart
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling Knoppen en 
sprieten bij boom en struik
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 38, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

20 & 21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho
Info en tickets: info Koksijde, T 058 53 29 99 
of via reservatie@hetbedrijf.be 

Zon 23 maart
16 en 17 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho
Info en tickets: info Koksijde , T 058 53 29 99 
of via reservatie@hetbedrijf.be

10-17 u.
Oostduinkerke, watertoren Groenendijk
Opendeur
Kom kijken welke rol de watertoren speelt in 
het verhaal van ons kraantjeswater, elke dg 
opnieuw een topproduct, een delicatesse 
uit de kraan
Info: www.iwva.be, rika.driessens@iwva.be 

Di 25 maart
11 u.
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk
Eucharistieviering, nadien Paasfeest in 
zaal Witte Burg
Inschr vóór 16 maart, €20, 
Iban BE 30751203289711
Info en org: SOW, eric.caeyzeele@telenet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
De Nacht van de geschiedenis 
(Davidsfonds)
De Westkust tijdens WO I - Over wapens, 
water, zand, zieken, causerie door 
kunsthistoricus Johan Termote. Preview door 
burgemeester Marc Vanden Bussche over 
zijn boek Leven en dood. Bachten de Kupe 
tijdens WO I
Zie Tij-dingen, blz. 13 

Woe 26 maart
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Communautaire verschillen’ 
door Michel Capoen
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 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Film ‘La Pirogue’
Info: info Koksijde, T 058 53 29 99

14-16.30 u.
Koksijde, zaal de Brug
Breinamiddag en ontmoetingsnammidag 
inwoners Koksijde
Toegang: €2, koffie en cake inbegrepen
Annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be 

Vrij 28 maart
20 en 21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho
Info en tickets: info Koksijde , T 058 53 29 99 
of via reservatie@hetbedrijf.be

20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Lezing in het licht van de verkiezingen van 
25 mei
Prof. Dr. Carl Devos, politoloog, columnist en 
mediafiguur. Confederalisme? Federalisme? 
Separatisme? Info: vvbbachtendekupe@
icloud.com , T 0476 98 29 77

Zat 29 maart
13.30 u.
Sint-Idesbald, Ster der Zee parking (carpooling)
Natuurwandeling in ‘les Dunes Marchand’, 
Gids Robert Claes
Deelname: €3. Info: R. Claes, T 058 42 29 02, 
claes.guns@skynet.be
Org. : August Vermeylenfonds Koksijde-
Oostduinkerke

14.30u.
Koksijde, Zuid-Abdijmolen, 
Kruidenwandeling
Info: dienst Toerisme

20 en 21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho
Info en tickets: info Koksijde of via 
reservatie@hetbedrijf.be

Zon 30 maart
16 en 17 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
OTO speelt…. Hotel Tomelho
Info en tickets: info Koksijde of via 
reservatie@hetbedrijf.be

TENTOONSTELLINGEN

11/01 - 22/06
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum 
De Doornpanne
Tentoonstelling Nestkasten
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
rika.driessens@iwva.be, www.iwva.be 

01/03 – 07/04
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, 
Strandlaan
Tentoonstelling Petra Vandekerckhove , 
keramiek, Leffinge
Info: lievino@lievino.be 

Tot 31/05
Koksijde, Duinenhuis
Fotowedstrijd ‘Natuur in Beeld’
Info & org.: Duinenhuis i.s.m. Westhoek 
Academie Koksijde, Jeugddienst en 
Natuurpunt Westkust
Info: www.duinenhuis.koksijde.be 

29/03-01/06
Oostduinkerke, Art Gallery 
De Muelenaere & lefevere
Tentoonstelling Jonneke Kodde en Leo 
Jacob
Info: dml@skynet.be 

01-31/03
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Mathieu Weemaels, 
Harry van de Aart, Mapie
Info: www.yesartgallery.com 



10.30-18 uur10.30-18 uur
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Dienst ToToT erisme
Zeelaan 303 I B-8670 Koksijde
T 058 51 29 10 I F 058 53 21 22
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