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Snippers uit de gemeenteraad van 16 januari
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Adm in i s t r a t i e

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is 
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden 
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.

1. GOEDKEURING (UNANIEM) VOOR 
VOLGENDE AANKOPEN:
- Een zeefdrukmachine voor het atelier 
vrije grafiek van de Westhoekacademie 
(raming 10.000 euro, BTW in).
- Een ventilatiesysteem in het 
atelier beeldhouwkunst van de 
Westhoekacademie, noodzakelijk in 
functie van veiligheid en hygiëne (raming 
10.000 euro, BTW in).
- Een straatveegmachine (klein model) 
met geïntegreerde hogedrukreiniger 
(raming 78.000 euro, BTW in, betoela-
ging vanwege OVAM mogelijk).
- Nieuwe gasketels en warmtewisse-
laars in het zwembad te Oostduinkerke 
voor een geraamd bedrag (BTW in) van 
50.000 euro. Thans wordt te veel uitge-
geven aan herstellingskosten. De ketel is 
meer dan twintig jaar oud, en vervang-
stukken zijn in de nabije toekomst niet 
meer verkrijgbaar.

2. Op het dak van het gemeentehuis zul-
len foto-voltaïsche cellen geïnstalleerd 
worden om de elektriciteitsrekening te 
drukken. De continue verbruiksstroom 
van elektriciteit op de hoofdteller van de 
site gemeentehuis, casino en bibliotheek 
bedraagt nu 60.000 kwh per maand; 
De foto-voltaïsche cellen kunnen onge-
veer 25% van dat maandelijks verbruik 
opwekken. Het project zal uitgevoerd 
worden bij middel van leasing. De kost-
prijs wordt geraamd op 2,5 miljoen 
euro. Een tussenkomst van de Vlaamse 
overheid is mogelijk via groenestroom-
certificaten.
3. De Intercommunale Kustreddings-
dienst West-Vlaanderen (IKWV) 
mag voor zijn administratie volgende 
gedeelten van het strandsportcen-
trum Windekind (op de Groenendijk) 
gebruiken: de volledige bovenverdieping, 
de vergaderzaal (minstens 2 keer per 

maand), de sanitaire ruimte beneden, 
één garagebox permanent en nog één 
indien nodig. Voor dat gebruik betaalt 
de IKWV elk jaar 7.000 euro aan de 
gemeente. Unaniem goedgekeurd.
4. Het reglement is unaniem goedge-
keurd voor toekenning van premies ter 
aanmoediging van de beveiliging van 
fietsen en bromfietsen tegen diefstal. 
Wie een slot met een ART-keurmerk 
koopt, komt in aanmerking voor een 
premie van 50% van de aankoopprijs, 
met een maximum van € 25. Dit regle-
ment geldt voor geregistreerde inwoners 
en ook voor eigenaars van een tweede 
verblijf.
5. In geheime zitting werd Bjorn Cools 
(29) met unanimiteit op proef bij wijze 
van aanwerving in statutair dienstver-
band benoemd tot afdelingshoofd 
Administratie (ter opvolging van José 
Chamon, met pensioen per 1 februari).

Bevolkingscijfer 1 januari 2008: aangroei met 94 personen
Per 1 januari 2008 telde de gemeente 
Koksijde 21.520 inwoners. Ten overstaan 
van 1 januari 2007 betekent dat een 
aangroei van 94 personen of 0,44%. 
De aangroei gedurende 2007 is zoals 
vorige jaren ook uitsluitend te wijten 
aan een positief migratiesaldo. In de 
loop van 2007 kwamen immers 1.460 
nieuwe inwoners zich in de gemeente 
vestigen terwijl er daarentegen 1.257 
de gemeente verlieten. Dat betekent 
een positief migratiesaldo van 203 per-
sonen.
Ook in 2007 is er geen geboorteover-
schot. In dat jaar werden er 128 meisjes 
en jongens in de Koksijdse registers 
ingeschreven, terwijl daartegenover 237 
vrouwen en mannen het tijdelijke met 
het eeuwige ruilden. Dat betekent een 
natuurlijk verlies van 109 personen.
Het positief migratiesaldo (+203) en het 

natuurlijk verlies (-109) zorgen samen 
voor de aangroei 2007 van 94 personen 
in het Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije 17 jaren kenmerkte de aan-
groei zich als volgt:
1991 + 392 2000 + 229
1992 + 509 2001 + 278
1993 + 207 2002 + 262
1994 + 107 2003 + 398
1995 + 248 2004 + 123
1996 + 182 2005 + 218
1997 + 82 2006 + 124
1998 + 131 2007 + 94
1999 + 113

Het gemiddelde over de laatste 17 jaren 
is + 217 personen per jaar.
De indeling naar de verschillende deel-
gemeenten geeft volgende cijfers :
Koksijde-dorp: 3.300 personen (1.646 
mannen en 1.654 vrouwen)

Koksijde-bad: 5.387 personen (2.603 
mannen en 2.784 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.119 (1.495 mannen en 
1.624 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.543 (4.211 mannen 
en 4.332 vrouwen)
Wulpen: 514 (269 mannen en 245 
vrouwen)
Totaal: 21.520 personen (10.572 man-
nen en 10.948 vrouwen)
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Autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert 
parkings, Hoge Blekkerzwembad en Casinosite

Op donderdag 10 januari vond in de Abt Eliaszaal de eerste vergadering van 2008 plaats van het directiecomité en de raad van 
bestuur van autonoom gemeentebedrijf, kortweg AGB. Het AGB werd opgericht in mei 2002 en heeft tot doel: de exploitatie van de 
parkeergelegenheden in Koksijde, de exploitatie van het Hoge Blekkerzwembad, en het patrimoniumbeheer van de site Casino I 
(jeugdontmoetingscentrum, bib, cc en ondergrondse parking).

Een AGB is dus in feite een dochter-
onderneming van een gemeente. Het 
vormt een afzonderlijke rechtspersoon 
waarin een gemeente bepaalde activitei-
ten kan verzelfstandigen om ze bedrijfs-
matig te beheren. Eind 2006 waren er 
in Vlaanderen 97 AGB’s. Dat betekent 
dat gemiddeld bijna 1 op 3 Vlaamse 
gemeenten al een AGB had opgericht.
Oorspronkelijk was het doel van een AGB 
beperkt tot activiteiten van industriële 
en commerciële aard, zoals opgesomd bij 
koninklijk besluit. Daarbij hoorden o.m.: 
“het verwerven van onroerende goede-
ren, de vorming van zakelijke onroerende 
rechten, de bouw, de renovatie, de ver-
bouwing, het verhuren of de financie-
ringshuur van onroerende goederen met 
het oog op de verkoop, de verhuur, de 
financieringshuur of andere juridische 
handelingen betreffende deze onroe-
rende goederen” en “het beheer van het 
onroerend vermogen van de gemeente”.
Het gemeentedecreet, dat een volledig 
vernieuwde regeling voor het AGB omvat, 
heeft dit verruimd tot alle mogelijke 
beleidsuitvoerende taken van gemeen-

telijk belang. De eigen rechtspersoon-
lijkheid en het afzonderlijk vermogen 
bieden het voordeel een “rollend inves-
teringsfonds” te kunnen creëren. Na 
ontwikkeling van een project kunnen de 
opbrengsten namelijk opnieuw worden 
geïnvesteerd in andere projecten, waar-
door autofinanciering ontstaat.
Een andere belangrijke troef van een 
AGB is de vlottere interne besluitvorming 
en werking. Er is een eigen bestuursor-
gaan en een eigen vermogen, waardoor 
sneller op opportuniteiten kan inge-
speeld worden. AGB’s kunnen zelfstan-
dig overeenkomsten sluiten met derden, 
leningen aangaan, goederen verwerven, 
tarieven en tariefstructuren vastleggen, 
enz. Bovendien kunnen operationele 
bevoegdheden worden gedelegeerd naar 
een directiecomité of een gedelegeerd 
bestuurder. Vermits de besluitvorming 
niet openbaar is, worden bepaalde beslis-
singen (bv. maximum uit te brengen bod) 
langer vertrouwelijk gehouden, waardoor 
economische belangen en kansen beter 
kunnen gevrijwaard en benut worden.
Verder is het ook mogelijk interne en 

externe deskundigen te betrekken in het 
bestuur van een AGB, wat de professio-
nalisering ten goede komt. Regels inzake 
onverenigbaarheden en belangenver-
menging blijven van toepassing.
Omwille van hun industriële en com-
merciële activiteiten zijn AGB’s ten slotte 
BTW-plichtig, wat hen toelaat de BTW 
op de inkomende facturen te recupere-
ren of te optimaliseren.

DE KOKSIJDSE AGB
Het AGB beschikt over een raad van 
bestuur met 12 bestuurders waarin elke 
politieke groepering uit de gemeen-
teraad vertegenwoordigd is. De leden 
ervan zijn: Freddy Beun (voorzitter), 
Ivan Vancayseele, Albert Serpieters, Jan 
Loones, Stephanie Anseeuw, Bieke Dalle, 
Chris Vanheule, Charlotte Castelein, 
Henri Dewulf, Paul Casselman, Katrien 
D’Haveloose en Kurt Deman.
De dagelijkse werking is toevertrouwd 
aan een directiecomité bestaande uit 
afgevaardigd bestuurder Freddy Beun 
en 4 bestuurdersdirecteurs: Lander Van 
Hove, Albert Serpieters, Ivan Vancayseele 

en Jan Loones. 
Secretaris van het 
AGB is Frederick 
Vens.
De gemeente en het 
AGB onderhande-
len momenteel om 
verdere taken toe te 
vertrouwen aan het 
AGB, zoals het bou-
wen van een nieuw 
openluchtzwembad 
in Oostduinkerke-
Bad.

Op de foto v.l.n.r. zittend Ivan Vancayseele, Albert Serpieters, Lander Van Hove, Frederick Vens (secretaris), Freddy Beun 
(voorzitter), Stephanie Anseeuw. Rechtstaand Charlotte Castelein, Henri Dewulf, Paul Casselman, Katrien D’Haveloose, 
Bieke Dalle en Chris Vanheule. Konden er niet bij zijn: Jan Loones en Kurt Deman.



Drempelprijs voor optimale toegang 
tot gebouwen voor andersvaliden
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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.

De gemakkelijke toegankelijkheid van 
vele gebouwen voor andersvaliden is nog 
in veel gevallen een dode letter, zowel bij 
bestaande gebouwen als na nieuwbouw, 
zowel in de openbare als in de privé-sec-
tor. Altijd opnieuw worden andersvaliden 
op het vlak van toegankelijkheid gecon-
fronteerd met bepaalde tekortkomingen: 
nu eens is de lift onvoldoende breed 
voor een rolstoelgebruiker, dan weer is 
een toilet te hoog, of er is een onover-
brugbaar hoogteverschil, of een gevaar-
lijk obstakel... Het is dus van belang 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 niet uitgeschreven voor open-
bare besturen, maar wel uitsluitend voor 
eigenaars/huurders van privé-gebouwen 
met een “openbaar” karakter. In onze 
gemeente zijn er dat honderden: hotels, 
restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscen-
tra, enz. Als ze voor de prijs in aan-

merking willen komen, dan moeten ze 
kunnen aantonen dat in hun gebouw de 
faciliteiten voor andersvaliden aanzien-
lijk uitgebreid zijn. Een 7-koppige jury 
beoordeelt na plaatsbezoek de kandi-
daturen en kent vervolgens de prijs toe. 
Wie de prijs wint, 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”, mits 
vermelding van het betrokken jaar.
Uiteraard kunnen alle eigenaars/huur-
ders die verbeteringen inzake toeganke-
lijkheid hebben aangebracht, zich kandi-
daat stellen voor de Drempelprijs. Maar 

er zijn ook andere personen/groepen 
die “een gebouw” als kandidaat kunnen 
voordragen: personen met een vermin-
derde mobiliteit / erkende verenigingen 
voor personen met een handicap / ver-
enigingen die handelaars, uitbaters van 
vrijetijdscentra, scholen en andere oplei-
dingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk 
gericht aan het gemeentebestuur van 
Koksijde, t.a.v. de andersvalidenadvies-
raad, Zeelaan 303, elk jaar op uiterlijk 
30 april, op daartoe bestemde formulie-
ren. De bijzondere verbeteringen moe-
ten ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar 
vòòr de indiening van de kandidatuur, en 
moeten uiteraard een blijvend karakter 
hebben.
Het volledige reglement en een kan-
didaat-inschrijfformulier liggen ter 
beschikking in het gemeentehuis, 
Zeelaan 303, bij Wilfried Deburchgraeve, 
tel. 058/53.30.70, die ook alle verdere 
info kan geven.

Diensten tijdens de Goede Week

Tijdens de Goede Week vinden volgende diensten plaats in de kerken.
Palmzondag 16 maart (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in Sint-Pieter (Koksijde-dorp)
- zaterdag 18 u., zondag 10 u. en zondag 18 u. in OLV-ter-Duinen (Koksijde-bad)
- zaterdag 16 u. en zondag 11.15 u. in Sint-Idesbald
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in Sint-Niklaas (Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
Biechtviering maandag 17 maart: voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Willibrord
Witte Donderdag 20 maart: om 18 u. in OLV-ter-Duinen; om 18 u. in Sint-Idesbald en om 20 u. in Sint-Niklaas
Kruishulde op Goede Vrijdag 21 maart: om 15 u. in Sint-Pieter, OLV-ter-Duinen, Sint-Idesbald en Sint-Niklaas
Passiespel op Goede Vrijdag 21 maart: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 22 maart: om 20 u. in OLV-ter-Duinen, Sint-Idesbald en Sint-Niklaas
Paaszondag 23 maart: om 11 u. in Sint-Pieter / om 10 en 18 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.15 u. in Sint-Idesbald / om 10 u. 
in Sint-Niklaas / om 9.30 u. in Sint-Willibrord



In 2000 verscheen in Tij-dingen een fotogalerij van de vroegere burgemeesters van al onze deelgemeenten. Afwezige in de rij 
van Oostduinkerkse burgemeesters was Carolus Maes, die de sjerp mocht dragen tussen 1885 en 1895. Gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum, ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Westkust, zocht en vond de ontbrekende foto 
in het kader van de uitgave van een boek over de voorouders van en de familierelaties tussen alle ruim 300 voormalige burge-
meesters uit het arrondissement Veurne.

Uit de oude doos: 
Burgemeester Carolus Maes
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Carolus Ludovicus Maes werd geboren 
in Oostduinkerke op 27 juni 1844 als 
zoon van Franciscus Maes en Henrica 
Rabaey. Hij stierf in Nieuwpoort op 
74-jarige leeftijd op 29 maart 1919. 
In 1875 huwt hij in Avekapelle met 
Octavie Zwaenepoel (1852-1935) en 
vestigt zich in de ouderlijke woning in 
Oostduinkerke, waar hij de molen van 
zijn ouders verder uitbaat. Uit dit huwe-
lijk worden in de 17 daaropvolgende 
jaren 16 kinderen geboren, waaronder 
een tweeling in 1885. Negen kinderen 
sterven, zoals toen veelvuldig voorkwam, 
binnen het eerste levensjaar. Het gezin 
zou echter niet van verdere tegenslagen 
bespaard blijven. In de nacht van 1 op 2 
februari 1891 sterven de 7-jarige Marie 
en de 10-jarige Achille, leerling aan 
het college van Veurne. De ouders zijn 
wellicht overmand van verdriet, getuige 

is het mooie gedachteniskaartje dat 
ze laten maken, met poëzie van Guido 
Gezelle.
In 1906 wordt de enige resterende doch-
ter Helene ziek en op 6 juni sterft ze, 24 
jaar oud. Uit het gezin waar ooit 16 
kinderen waren geboren blijven er nog 
4 over. Acht jaar later breekt de Eerste 
Wereldoorlog uit. In 1916 wordt de 
28-jarige zoon Alphonse opgeroepen als 
soldaat bij de 7de Compagnie van 
de 2de Grenadiers. Op 12 maart 
1918 sneuvelt hij in Sint-Joris en 
wordt vier dagen later begraven in 
Adinkerke. Enkele dagen tevoren 
was hij nog op bezoek geweest bij 
zijn ouders.
Een jaar voordien, in 1915, werd 
de molen Maes (gelegen langs de 
Koksijdesteenweg ter hoogte van 
de huidige Molenwal) door oor-
logsgeweld vernield.

Ondertussen was de oudste 
zoon Oscar in 1908 in Bulskamp 
gehuwd met Eugenie Debaeke, 
waardoor hij niet als soldaat werd 
opgeroepen. Eugenie was de zus-
ter van de in Oostduinkerke wel-
gekende dokter Camiel Debaeke 
(1890-1969).
De twee jongste zoons, Maurice 
(1890-1973) en Joseph (1892- 
1965), waren ondertussen aan 
een priesteropleiding begon-
nen in het Grootseminarie in 
Brugge. Zo komt het dat slechts 

één kind van de 16 uit het gezin Maes-
Zwaenepoel voor het nageslacht zorgde. 
Oscar Maes (1876-1945) en zijn echt-
genote Eugenie Debaeke (1888-1955) 
hadden maar liefst 17 kinderen ! De cir-
kel was rond en de toekomst verzekerd!

De familie Maes-Zwaenepoel rond 1899, met 
v.l.n.r. Oscar, Alphonse, moeder Octavie, 
Maurice, vader Carolus, Joseph en Helena.

Burgemeester Carolus Maes.
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Zaal Campmans voor tijdelijke tentoonstellingen

Abd i jmus eum

Op donderdag 31 januari vond in het Abdijmuseum Ten Duinen de officiële opening plaats van de nieuwe zaal voor tijdelijke ten-
toonstellingen. Deze nieuwe zaal werd “Campmanszaal” genoemd naar Bernard Campmans die de 40ste abt van de Duinenabdij 
was, van 1623 tot 1642. Het abdijmuseum verheugt zich over deze nieuwe noodzakelijke accommodatie die veel meer comfort 
biedt voor de organisatie van thema-exposities. De Campmanszaal meet 21 bij 13 m wat een oppervlakte van 273 m2 geeft. De 
tentoonstellingswanden zijn 90 m lang (40,49 m vaste wanden en 50 m mobiele wanden).

Bernard Campmans, afkomstig van 
Dowaai in Frans-Vlaanderen, werd in 
1607 aangesteld als provisor (beheer-
der) van de abdijdomeinen in de Vier 
Ambachten (Ambachten Hulst, Axel, 
Boekhoute en Assenede), het zogezegde 
Oostkwartier. Dit deel van het graaf-
schap Vlaanderen was een belangrijke 
producent van voedings- en nijverheids-
gewassen voor de stedelijke markten in 
de ruime omgeving. De enorme schade 

die werd toegebracht aan bezittingen 
van de Duinenabdij (en andere abdijen) 
door het oorlogsgewoel in het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
diende zo snel als mogelijk hersteld te 
worden om de abdijgemeenschap terug 
van een degelijk inkomen te voorzien. 
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621) slaagde provisor Campmans erin 
veel dijken en uithoven te herstellen. Het 
waren broodnodige inkomsten die ook 

broodnodig waren voor de heropbouw 
van de abdij. 
De monniken zien in Campmans dan ook 
de ideale man om het gehele domein van 
de abdij te herstellen en de abdij naar 
een nieuw hoogtepunt te voeren. Zo 
wordt hij op 18 mei 1623 abt gekozen. 
Maar uiteindelijk beseft men dat een 
abdij op het platteland niet verdedigbaar 
is en daarom opteert de gemeenschap 
ten slotte voor een hervestiging binnen 
de muren van een verdedigde stad. Het 
wordt niet Veurne, maar wel Brugge. Op 
3 mei 1627 wordt Ten Bogaerde (dat 
noodabdij was na de verwoesting van 
de Duinenabdij door de geuzen) verla-
ten. Op hun weg naar Brugge voert de 
kolonne in één der wagens, verborgen 
onder boeken en meubels, de grootste 
schat van de Duinenabdij mee: de loden 
kist met het ongeschonden lichaam van 
Idesbald van de Gracht, derde abt van 
de abdij. In het najaar 1623 werd die kist 
onder de puinen van de abdij gevon-
den… 
Vanaf april 1628 wordt vervolgens een 
“nieuwe” Duinenabdij gebouwd aan de 
Potterierei in Brugge…

Dienstbibliotheek Abdijmuseum open voor het publiek
De leeszaal van de bibliotheek van het abdijmuseum werd midden januari 2008 hergelokaliseerd onder het bezoekerscentrum. 
Hierdoor is het eenvoudiger voor bezoekers om er te komen lezen. Bibliotheekmedewerkster Anne-Marie Vermoote kan er –van 
maandag tot vrijdag (10-12 en 14-17 u.)– gecontacteerd worden om de museumbibliotheek te raadplegen. Dit gebeurt best 
per telefoon (058/53.39.55) of per mail (bibliotheek@tenduinen.be).
De bibliotheek van het abdijmuseum telt meer dan 6.282 boeken en 17 lopende tijdschrifttitels, voornamelijk Cisterciensia en 
middeleeuwse (monastieke) geschiedenis. Op woensdagnamiddag kan men de bibliotheek zonder reservatie bezoeken (14-17 
u). Raadpleging is gratis, ontlening is evenwel niet mogelijk.

Gastenkwartier gaat weer onder zand
Ter bescherming van de nog verder te onderzoeken bouwsporen werd beslist om de funderingen van het gastenkwartier van de 
Duinenabdij terug met zand te bedekken. Het gastenkwartier werd in 2002 opgegraven. Bedoeling was om er een tentconstructie 
over te plaatsen en de bezoekers de evolutie van dit oudste gebouw (tot nu toe teruggevonden) te tonen. Het gastenkwartier 
is zeker in de 12de eeuw in gebruik genomen en werd stelselmatig vergroot en aangepast aan de nieuwe noden tot het gebouw 
in 1578 verlaten werd. De monniken hebben het vloerniveau hier ook herhaaldelijk opgehoogd. De natte voeten die de paters 
parten speelden, is ook dit onderdeel van de ruïnes nefast geworden. Alles wordt terug onder het zand bedolven…

In de nieuwe expozaal Campmans hoort uiteraard een portret van de beroemde abt. Conservator 
Dirk Vanclooster presenteert het in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche, afdelings-
hoofd Vrije Tijd Ann-Sofie Beun, 1ste schepen Jan Loones en Nathalie Ghyselinck (publiekswerking 
museum).



Voltooiing restauratiecampagne abdijruïnes
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Begin 2007 werd gestart met de voor-
bereidingen voor de afwerking van de 
restauratiecampagne die in 2002 stil 
gevallen was door het faillissement van 
de toenmalige aannemer.
In essentie komt de restauratie neer op 
het behoud van het bekende muurvolu-
me door middel van een beschermende 
laag van nieuwe bakstenen die rond de 
oude muurresten gemetseld 
worden. Die beschermende 
laag is noodzakelijk. Als die 
laag niet wordt aangebracht, 
dan zouden de middeleeuw-
se muren verder stelselma-
tig afbrokkelen, en zou het 
slechts enkele jaren duren 
eer de ruïnes van de abdij 
volledig zouden verdwij-
nen… Er werd door de aan-
nemer veel tijd geïnvesteerd 
in het vooronderzoek van 
het metselverband, de vorm 
van de profielbakstenen en 
de te hermetselen zones. 
Hierbij werd ook teruggegrepen naar 
de middeleeuwse bouwtechnologie en 
werd geopteerd om met kalkmortels te 
werken. Deze zijn immers veel beter voor 
het behoud van de authentieke steen-

massa’s. Zij hebben geen nefaste invloed 
op de hen omringende steenmassa, maar 
helpen om de evacuatie van water uit de 
muurkernen te versnellen.
De restauratie van de kerk, bepaalde 
pandzones, waterput, lavatorium, keu-
ken, refter, lekenbroederstraat en leken-
broedersrefter is nu afgerond.
Een aantal belangrijke consolidatiewer-

ken zijn uitgevoerd en hebben meer 
inzicht gegeven in de restauratiecam-
pagnes van de voorbije decennia. Enkele 
fouten van vorige campagnes zijn her-
steld, zonder meerkost!

De belangrijkste aanpassing betreft het 
weer openbreken van de linker doorgang 
tussen de lekenbroedersstraat en de 
spreekkamer van de keldermeester. Die 
doorgang werd in de jaren 1980 dicht-
gemetseld. Net voor het voltooien van 
deze werken dook er een foto op, geno-
men tijdens de opgravingen in deze zone. 
Zo blijkt dat de lekenbroedersstraat in 

de loop van de geschiedenis van 
de abdij (allicht tijdens de ver-
bouwingen van de 15de eeuw) 
tot een gang van normale pro-
portie werd teruggebracht en 
dat die gang aan de rechterkant 
opgedeeld was in verschillende 
compartimenten.
De kostprijs van de huidige 
restauratiecampagne bedraagt 
ongeveer 1 miljoen euro. 
Aangezien de ruïnes beschermd 
zijn als waardevol archeologisch 
patrimonium, wordt 80% van 
de kosten betoelaagd door de 
hogere overheden (provincie 

West-Vlaanderen en Vlaams Gewest).
Voor een betere planning van het nood-
zakelijk onderhoud van deze ruïnes 
wordt nog van het jaar een beheersplan 
opgemaakt.

“Zandlopers”: nieuw pakket voor lager onderwijs
De dienst Publiekswerking van het abdijmuseum Ten Duinen pakt uit met een nieuw educatief pakket voor lagere scholen. 
Het heet “Zandlopers” en werd ontwikkeld door het Brugs bureau Idée Touchée. Dit nieuwe initiatief is niet onbelangrijk. 
Schoolgroepen maken immers één vierde uit van het totale bezoekcijfer van het museum. Het onderwijs is dus een belangrijke 
doelgroep. Om de stijgende lijn van de schoolbezoeken niet te doorbreken, was een nieuw educatief pakket aangepast aan de 
huidige noden en inzichten van het onderwijs, een noodzaak.

Opzet en inhoud - In een eerste deel van 
“Zandlopers” ontdekken de kinderen 
samen met een archeoloog-gids het 
ruïneveld. Door zelf voorwerpen op te 
graven, leren ze wat archeologie is, hoe 
een archeoloog te werk gaat en hoe 
de abdij er in de middeleeuwen uitzag. 
Daarna neemt de gids de kinderen 
mee naar het museum. Verkleed als 
monnik volgen ze het leven van een 
monnik uit de middeleeuwse abdij. Via 
allerlei opdrachtjes komen de kinderen 
te weten hoe de monniken elke dag 

doorbrachten.
Leskoffer - Na de rondleiding kan een 
leskoffer kosteloos uitgeleend worden 
(reservatie noodzakelijk - waarborg: 50 
euro). Via tips en materiaal worden aan 
de leerkrachten inspiratie en middelen 
aangereikt om de themaweek rond 
het leven in een middeleeuwse abdij 
zo boeiend mogelijk te maken. De 
handleiding geeft ook een overzicht van 
de eindtermen die toepasselijk zijn op 
“Zandlopers”. Nagenoeg in alle vakken 
kan het verhaal van het abdijmuseum 

aan bod komen: Nederlands, wiskunde, 
muzische vorming, godsdienst/zedenleer, 
wereldoriëntatie en ja, ook lichamelijke 
opvoeding. Met de leskoffer wordt de 
opgedane ervaring en kennis tijdens het 
museumbezoek dus zeker geen dode 
letter! 
Proef – Eind juni 2007 werd het pakket 
een eerste keer uitgeprobeerd met de 
leerlingen van het 1ste leerjaar van de 
gemeentelijke basisschool Koksijde. Tot 
grote tevredenheid van het museumteam 
en de leerkrachten.



“De Ultieme Afspraak - Ars Moriendi…”: 
één jaar lang kunst en cultuur over de dood
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Diverse diensten van de afdeling Vrije Tijd hebben “de dood” gekozen als jaarthema voor 2008. We kunnen “de dood” ook 
zachter omschrijven: “de ultieme afspraak”. Of in het Latijn: “ars moriendi” (= de kunst van het sterven)… Om het even welke 
omschrijving, het is een feit dat de dood de mens (en de kunstenaar) al eeuwenlang intrigeert en inspireert… Soms word je er 
diep door geraakt, bv. als het om een familielid gaat of een goeie vriend. Dan is er veel tijd nodig om dat afscheid te verwerken. 
Maar in andere gevallen word je er nauwelijks of zelfs niet meer door getroffen. Denk aan de beelden in het nieuws, de media, 
film en computerspelletjes. Hoe dan ook blijft de dood voor iedereen een grote onbekende. Een heel jaar lang organiseren de 
diensten Cultuur, Toerisme, Jeugd, Musea enz. variërende activiteiten over die ultieme afspraak… Hier volgt het aanbod voor 
maart/april.

VRIJDAG 7 MAART – Theater 
“Kopergietery – Oscar en Mamie Rose” - 
cc CasinoKoksijde, 20 u.
“Beste God, ze noemen me Eihoofd, 
ik zie eruit alsof ik zeven ben, ik lig in 
het ziekenhuis omdat ik kanker heb…” 
Oscar, 12 jaar jong, hoofd vol vragen 
en terminaal kankerpatiënt, schrijft van-
uit z’n ziekbed brieven aan God. Hij 
schrijft over het leven zoals hij dat 
zou willen meemaken… En over Peggy 
Blue, hartenverslindster van beroep… 
“Ontroerend en groots”, aldus een com-
mentaar in De Standaard.
Auteur: Eric-Emmanuel Schmitt; bewer-
king en spel: Joris Hessels, Sarah Vangeel 
en Ruth Beeckmans

ZONDAG 16 MAART – Concert “Der 
Tod” door het Spiegel String Quartet - 
Abdijhoeve Ten Bogaerde, 11 u.
Dankzij de volledige toewijding en de 
passie voor het strijkkwartetgenre, ver-
wierf het in 1996 opgerichte Spiegel 
String Quartet zeer snel nationale en 

internationale bekendheid. Al snel werd 
het quartet dè nationale trots op het 
gebied van strijkkwartetten. Het brengt: 
“Der Tod und das Mädchen” (Franz 
Schubert), “Black Angels” (1970, George 
Crum), “Molto adagio, sempre cantante 
doloroso”
Na het concert wordt een hapje en 
drankje aangebopden.

VAN 29 MAART TOT 18 MEI – 
Tentoonstelling “Doodstil, stervensdruk” 
- Abdijmuseum Ten Duinen
Doodstil, stervensdruk’ leidt u langsheen 
de rijkdom van het funeraire erfgoed 
van Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen. 
Niet alleen de militaire monumenten, 
ook de burgerlijke kerkhoven en begraaf-
plaats vormen een hoofdstuk apart in de 
plaatselijke geschiedenis. Ons funerair 
erfgoed begint al bij de Gallo-Romeinen 
en de middeleeuwers. De laatste drie 
eeuwen geven een interessant en divers 
beeld van het funerair patrimonium met 
de talloze uitbreidingen van het Koksijdse 

kerkhof en de moderne tumulus, de ver-
plaatsing van het oude Oostduinkerkse 
kerkhof naar de nieuwe begraafplaats 
en het eeuwenoude dorpskerkhof van 
Wulpen. Maak kennis met deze boeiende 
geschiedenis, met de evolutie van kruis 
tot zerk, de rijke grafsymboliek en ont-
dek de verhalen achter de graven.
Het funeraire erfgoed wordt ook voorge-
steld in een publicatie. Voor de tentoon-
stelling en de publicatie is men nog op 
zoek naar bidprentjes, oude postkaarten 
en foto’s enz.
Open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 
18 u., weekend en feestdagen van 14 tot 
18 u., gesloten op maandag.
Info: wnd. cultuurfunctionaris beeldende 
kunsten Evy Van de Voorde, Abdijmuseum 
Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 
(tel. 058/53.39.57, e-post evy.vande-
voorde@koksijde.be.

WOENSDAG 2 APRIL - Workshop doden-
maskers maken – Zie bl. 27
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Huiskamers gezocht!
Bloempotten aan de 
kant, de tafel als tri-
bune, de leeslamp 
wordt een volgspot, 
en de buren zijn 
publiek. Rechttoe, 
rechtaan. Bij de 
artiest op schoot!
Het cc CasinoKoksijde 

en Compagnie KAiET! brengen muziek, 
dans en theater in uw salon. U zet de 
deur open voor de hele buurt en vraagt 
vrienden en vrienden van vrienden…
Zin om een artiest en publiek in uw 
woonkamer uit te nodigen? Goesting om 
eens neer te strijken in een andere huis-
kamer? Concreet: cc CasinoKoksijde en 
Compagnie KAiET! zoeken huiskamers 
in Koksijde of in de nabije omgeving (de 
5-ART gemeenten Veurne, De Panne, 
Nieuwpoort en Alveringem).
Als huismus verwelkomt u in uw huis-
kamer een artiest. En publiek. U moet 
daarvoor alleen uw deuren openzetten, 
zorgen voor gasten en de artiest warm 
ontvangen. Compagnie KAiET! verzorgt 
de hele voorstelling die in uw huiskamer 
plaatsvindt. De huiskamerploeg bevat 
muzikanten, dansers en vertellers met elk 
hun eigen huiskamerrepertoire.
Interesse? Of curieus? Aarzel niet om te 
bellen (058/53.29.99) of te mailen (cc.
casino@koksijde.be).

Expo Monumentale 
Kunst
Het atelier Monumentale Kunst (hoge-
re graad en secundaire graad) van 
de Westhoekacademie presenteert in 
samenwerking met de academie van 
Brugge (atelier Textiel) van donderdag 
20 tot zondag 23 maart, telkens van 14 
tot 18 u., in de kapel Ster der Zee 
(Koninklijke Baan), een tentoonstelling 
met werken van de cursisten. Ria Bultheel 
is de begeesterde kracht die haar cursis-
ten in de academies van Koksijde en 
Brugge artistiek begeleidt. Wie de expo 
bezoekt zal merken hoe de thematiek 
“Lijnen” een dankbare inspiratiebron was 
in deze werken. De vernissage vindt 
plaats op vrijdag 21 maart om 19 u. Info: 
058/51.65.27

Tweedehands 
muziekbeurs

In samenwer-
king met het 
gemeentebe-
stuur organise-
ren twee muzie-
kliefhebbers uit 
Koksijde, met 
name Ronny 

De Craemer en Didier Derck, op zondag 
30 maart van 10 tot 17 u. voor de twee-

de maal een tweedehands muziekbeurs 
in zaal Kerkepanne in Sint-Idesbald. 
Enkel particulieren kunnen op die dag 
tweedehands goederen  te koop aanbie-
den die met muziek te maken hebben: 
instrumenten, hifi-toestellen, vinyl (lp’s, 
singles), cd’s, dvd’s, partituren, muziek-
boeken enz. Standhouders betalen voor 
een stand (tafel van 1,30 m) slechts 
6 euro. Tijdens de beurs is er een ten-
toonstelling over het toonaangevende 
platenlabel Capitol. De toegangsprijs (1 
euro) is bewust laag gehouden.
Info en inschrijvingen bij Ronny De 
Craemer (tel. 058/51.60.30, e-post 
ronny.decraemer@skynet.be) of bij 
Didier Derck (tel: 0495/24.19.31 of 
058/51.00.88).

Burgemeester op 
Radio Extra Gold
Burgemeester Marc Vanden Bussche 
is elke eerste zondag van de maand 
tussen 10 en 11 u. de centrale gast op 
Radio Extra Gold (104;8 fm). Aldus 
de eerstkomende keer op zondag 2 
maart. De overige 
zondagen worden 
gevuld met praat-
gasten uit Koksijde.

Week van de Amateurkunsten: oproep tot amateurkunstenaars

Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten organiseert van vrijdag 25 april tot en met zondag 4 mei opnieuw de Week van 
de Amateurkunsten (WAK), met als thema “5-art stelt tentoon – Vreemdgaan toegestaan!”
Na dertien edities blijft het succes groeien. Het aanbod tijdens de WAK is zowel kwantitatief als kwalitatief toegenomen. Vorig 
jaar hadden er meer dan 1000 kunstevenementen plaats in zo’n 250 Vlaamse steden en gemeenten. 
In het kader van het cultureel samenwerkingsverband 5-Art tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne 
en Alveringem wordt ook dit jaar deelgenomen met werken van amateurkunstenaars uit de 5 gemeenten. Dit jaar grijpt de 
groepstentoonstelling plaats in het Landshuis, Grote Markt 27 in Veurne.
Amateurkunstenaars uit Koksijde die daarvoor belangstelling hebben, kunnen een deelnemingsformulier opvragen bij het 
Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde, t.a.v. Ann Dujardin (tel: 058/53.39.50, fax 058/51.00.61, 
e-mail: ann.dujardin@tenduinen.be). Ze mogen hun kandidatuur tegen uiterlijk 12 maart indienen op gemeld adres. 
Voor de opmaak van de brochure rond deze groepstentoonstelling wordt van elke deelnemer gevraagd bij inschrijving een 
korte tekst over zichzelf en zijn werk voor te leggen, en enkele representatieve foto’s.



de TV-gezichten maakt in een spetterend 
interactief spektakel de dromen van de 
aanwezige kinderen waar. Alle kinderdro-
men zitten in een koffer achter slot en 
grendel opgeborgen. Aan de hand van 
een reeks opdrachten kunnen de kin-
deren de koffer openmaken en wordt er 
telkens een droom waargemaakt (www.
droombrigade.be).
* Massazangspektakel “Koksijde Zingt 
Junior”, 15.45 u. met Tatyana Beloy
* Live optreden van Dean, 16.45 u.
Tijdens dit weekend vallen er veel 
mooie prijzen te winnen, waaronder gra-
tis vakantiecheques voor vakantiepark 
Sunparks. Haal de gratis programma-
flyer met wedstrijdformulier bij de dienst 
Toerisme en deponeer hem op zaterdag 
29 of zondag 30 maart in de urne in 
het toerismekantoor in Koksijde-bad! 
Misschien word je wel de grote winnaar 
bij de trekking op zondag 30 maart!
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 
058/51.29.10, fax 058/53.21.22, e-post 
toerisme@koksijde.be, webstek www.
koksijde.be
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Zaterdag 29 & zondag 30 maart

Kids@Koksijde: het leukste 
kinderfeest van de kust!

Het middelste weekend van de paasvakantie, zaterdag 29 en zondag 30 maart, wordt ongetwijfeld hèt kinderweekend van de 
kust. Tijdens dat weekend wordt het hartje van Koksijde-bad omgetoverd in een gratis kinderparadijs.

ZATERDAG 29 MAART
Op zaterdag 29 maart wordt de Zeelaan 
en het theaterplein in Koksijde-aan-Zee 
een heus kinderdorp. Heel de dag, van 
10.30 tot 18 u., kunnen de kinderen 
zich uitleven op de verschillende attrac-
ties zoals springkastelen, gekke fietsen, 
reuze gezelschapspelen, circustechnie-
ken, airtrack. Om 14 u. is er een muzikale 
workshop eco-percussie in JOC de PIT 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar (vooraf 
inschrijven). Voor de allerkleinsten is er 
poppenkast om 14.15 en om 15.15 u. in 
de bibliotheek. Bubbelkes Poppentheater 
speelt “De Koning snurkt”! Ook voor de 
kleinsten is er het kleuterspeeldorp met 
een klim- en klauterparcours. Voor de 
durvers zijn er mega trampolines en 
een klimmuur. Alles is gratis toegankelijk 
en de ballonplooiers, steltenlopers en 
levende standbeelden zorgen voor een 
ludieke sfeer. De avond wordt afgeslo-
ten met een grandioze kinderdisco van 
18.30 tot 21.30 u. in jeugdhuis de Pit.

ZONDAG 30 MAART
Op zondag 30 maart verwelkomt Koksijde 
enkele bijzondere gasten en bekende 
televisiefiguren. Vanaf 10.30 uur komen 
Bob de Bouwer, Noddy, Hopla, Toto en 
Sassa van het Zandkasteel en Popeye 

aan in Koksijde. Na een korte rondrit in 
de Zeelaan is er een Meet & Greet op 
het theaterplein, waar de kinderen hun 
favoriete kinderfiguur in levende lijve 
kunnen ontmoeten en er samen mee 
gratis op de foto staan.
In de namiddag, om 14 u., geeft de 
Koksijdse kinderdrumband El Fuerte Kids 
de start van een swingend programma:
* Kinderspektakel “De Droombrigade”, 
14.30 u. - Met Véronique Leysen “Fanny” 
en Daphné Paelinck “Nele” uit Spring 
en Rob Teuwen “Billy’”uit FC De 
Kampioenen. Dit droomteam van beken-

Tatyana Beloy
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Dertig jaar Kunst in Baaltje

Het was in 1978 dat toenmalig schepen 
van Cultuur Ray Van Duüren en zijn 
echtgenote Annie Barrat het idee opvat-
ten om Kunst in Baaltje uit de grond te 
stampen met een jaarlijkse expo in de 
Kerkepannezaal in de periode van 10 tot 
22 augustus. De kunstenaars die er had-
den gewerkt, gewoond en geleefd waren 
de gevraagde artiesten. In 1978 namen 
49 kunstenaars aan de expo deel, in 1980 
waren er dat al 80 en maximaal bedroeg 

de lijst 102 deelnemers (schilders, beeld-
houwers, schrijvers, dichters…).
Met het vorderen van de jaren waren 
echter meer en meer bekende kunste-
naars overleden. De oplossing bestond 
erin de tentoonstelling uit te breiden 
over de grenzen van Koksijde en te 
werken met een jaarlijks thema om 100 
deelnemers samen te brengen. In 2008 
is het thema “Uw keuze, mijn keuze”; Er 
worden 130 deelnemers verwacht (de 

jaarlijkse 100 en 1 per jaar extra of 30 
als feestelijk supplement).
Vandaar nu al deze oproep aan alle kun-
stenaars om nu al in te schrijven bij orga-
nisator Ray Van Duüren, Strandlaan 273 
in Sint-Idesbald (tel. 058/51.30.50). Elke 
deelnemer mag één werk aanbieden met 
maximale afmetingen van 45 bij 55 cm.
Het wordt vast en zeker een kunsthap-
pening met “Vuur en vlam in Baaltje”.

Paasactiviteiten in de kijker!
* Lentewandelzoektocht van 21 maart tot 2 april - Vertrek en aankomst in het toerismekantoor Koksijde-bad, Zeelaan 303. 
Deelnameformulieren bij de dienst Toerisme. Gratis deelname
* Bloemenjaarmarkt op paaszaterdag 22 maart - Vanaf 10.30 u. jaarlijkse bloemenjaarmarkt in de Zeelaan in Koksijde-bad, dè 
uitgelezen plaats waar bloem- en tuinliefhebbers hun inspiratie vinden. 
* Internationale ruilbeurs en rommelmarkt op paaszondag 23 maart - Op de hoogdag van Pasen zelf vindt de internationale 
ruilbeurs plaats in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Op de parking is er een rommelmarkt. Verzamelaars van oude munten, 
prenten, postzegels vinden hier zeker hun gading.
* Paaseieren rapen op paaszondag 23 maart - De paasklokken hebben in Koksijde-dorp wat lekkers laten vallen! Om 10.30 u. 
start de zoektocht naar paaseitjes aan de voet van de Hoge Blekker. Met muzikale begeleiding van Drumband El Fuerte.
* Paaseieren rapen op paasmaandag 24 maart – De klokken hebben ook in Oostduinkerke-dorp hun “lekkern-ei” gedropt. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen de eieren uit het strandzand scharrelen. Samenkomst om 15 u. op de Zeedijk (centraal)
* Paaseieren rapen op woensdag 26 maart – Drie dagen na Pasen, maar toch geen vijgen, wel ook hier paaseieren voor de kinde-
ren, te rapen op het strand van Koksijde-bad om 15 u., met de paashaas…
* Garnaalvissers te paard op paasmaandag 24 maart - Om 8 uur trekken de garnaalvissers te paard naar zee. Daarna worden de 
garnalen gekookt op de Zeedijk waar een portie “levende vers” kan gekocht worden.
* Kindernamiddag op woensdag 26 maart - Om 14 u. ludieke kindernamiddag met poppenkast in zaal ’t Oud Schooltje in 
Koksijde-dorp.

Pa s en

Een foto van de 5de keer Kunst in Baaltje (1982) Wie ogen heeft als een arend herkent o.a. George Grard, Ray Van Duüren zelf, Paul Delvaux, Walter 
Vilain, toenmalig burgemeester Rik Dewulf, Herman Bogaert en Noël Paelinck.

30ste Jazz at Baaltje op vrijdag 21 maart
Dertig keer jazz in Sint-Idesbald wordt gevierd met een optreden van Julie Dumilieu in 
quintet. De zangeres werd ontdekt dor Richard Rousselet, dirigent van de internationale 
Westmusiclubs. Ze won ook een eerste prijs en een licentie voor saxofoon. Haar muzikan-
ten, allen van internationaal niveau, zijn Paolo Loveri (gitaar), Yves Gourmeur (piano), Bass 
Cooymans (contrabas) en Laurent Mercier (slagwerk); Julie’s CD “Let’s fall in love” zal verkrijg-
baar zijn tijdens haar concert op vrijdag 21 maart om 20.30 u. in hotel Ruytingen. Kaarten, 
uitnodigingen en inlichtingen bij Ray Van Duüren (tel. 058/51.30.50).

Julie Dumilieu
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Jeugdboekenweek 2008 met thema: “Mooi!”
12

Tijdens de jeugdboekenweek zet de bib 
zijn “mooiste” jeugdboeken uit. Kiezen 
zal moeilijk worden.
Zoals elk jaar stelt de Westhoekacademie 
tijdens de jeugdboekenweek speciale 
kunstwerken tentoon in de bib. De klas 
(lagere graad) van Caroline Reybrouck 
versiert de bib met trollen en elfen. De 
klas van Chantal Grard maakt kunstwerk-
jes in Art Nouveau stijl in een sprook-
jesachtige sfeer met een knipoog naar 
Klimt. Trui Martens liet haar middelbare 
graad creatief werken met oude boeken. 
Stuk voor stuk zijn het echte mooie 
kunstwerkjes geworden: te bezichtigen 
van 1 tot 16 maart!. 

JEUGDAUTEURS
Natuurlijk heeft de bib tijdens de jeugd-
boekenweek ook dit jaar jeugdauteurs 
op bezoek.
- Katrien Vandewoude komt op maandag 
3 maart voor de leerlingen van het 5de 
leerjaar vertellen over het thema “Mooi!” 
in boeken.
- Ook op maandag 3 maart komt Magda 
Ria Rapoye langs om te vertellen over 
haar boek “Krullenjongen” voor de leer-
lingen van het 3de leerjaar.
- Voor de leerlingen van het 2de leerjaar 
wordt het echt super! Niemand min-
der dan Geronimo Stilton, de bekende 
hoofdredacteur van het dagblad “De 

Wakkere Muis”, komt speciaal van Rokford 
(Muizeneiland) over naar Koksijde!
Het belooft een fantastische dag te wor-
den met een vertelmoment, spelletjes en 
een afsluit feestje. Deelname aan deze 
activiteiten kan alleen in klasverband. 
De scholen kregen de informatie over de 
activiteiten al toegestuurd. Wie ook van 
de partij wil zijn, vraagt aan meester of 
juf of hij/zij eraan gedacht heeft de klas 
in te schrijven..!
De bib is elke morgen van maandag tot 
zaterdag open van 10 tot 12 u. Op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
16 tot 19 u. en op woensdag namiddag 
en zaterdagnamiddag van 14 tot 17 u.

Na de thematische Jeugdboekenweken van 2006 (familie) en 2007 (avontuur) gooit de bib het in 2008 over een andere boeg. Een 
thema dat minder eenduidig is en misschien wel juist daarom des te meer de creativiteit van jong en ouder uitdaagt: “Mooi!” De 
jeugdboekenweek vindt plaats van 1 tot 16 maart. “Mooie boeken” en “Mooie verhalen” die ontroeren kan je uiteraard vinden 
in de bib.

Vier cursussen in de bibliotheek

PRAKTISCH GSM-GEBRUIK
Kreeg u een GSM van de kleinkinderen? Maar wat kan je er allemaal mee aanvangen? 
Hoe beluister je de mailbox? Hoe verstuur je een berichtje (sms)? Uitleg daarover 
in de cursus praktisch GSM-gebruik op maandag 17 maart of dinsdag 22 april van 
13.30 tot 16.30 u. op de 1ste verdieping van de bibliotheek in de Willem Elschotzaal. 
Iedere deelnemer brengt zijn gsm, oplader én handleiding mee. De prijs bedraagt 4 
euro, cursus inbegrepen. Maximaal 15 deelnemers.
BASISCURSUS WORD (deel 1)
Deze cursus is geschikt voor iedereen die meer wil leren over de basis van tekstver-
werking. Volgende zaken komen aan bod: voorstelling van het word venster, teksten 
intikken, lettergrootte en lettertypes instellen, kopiëren en plakken, hoe afdrukken, 
document maken en foto’s invoegen. Iedereen kan individueel aan een computer 
werken. De twee lessen vinden plaats op dinsdag 8 april en dinsdag 15 april van 
13.30 tot 16 u.
BASISCURSUS WORD (deel 2)
Deze cursus is geschikt voor iedereen die de basiscursus volgde of die het pro-
gramma Word al wat kent. Volgende zaken komen aan bod: een feestelijk document 
maken (bv. een uitnodiging), werken in kolommen en opsommingstekens, kop- en 
voettekst, paginanummers, naamkaartjes maken enz.. Iedereen kan individueel aan 
een computer werken. De twee lessen vinden plaats op dinsdag 29 april en dinsdag 
6 mei van 13.30 tot 16 u.

BASISCURSUS DIGITAAL 
FOTOGRAFEREN
Gezien de ruime belangstelling gaat 
de bib verder met de basiscursus 
digitaal fotograferen. Er zijn nog twee 
lessen op dinsdag 15 april en donder-
dag 17 april van 13.30 u. tot 16 u. De 
cursus is vooral gericht op de praktijk: 
de camera beter leren kennen en 
vlot kunnen omgaan met nuttige tips. 
Betere resultaten betekenen ook meer 
plezier beleven aan het foto’s maken. 
Het is ook de bedoeling om later de 
handleiding beter te kunnen raad-
plegen. De tweede cursusnamiddag 
is vooral bedoeld om eventuele pro-
blemen verder te behandelen. Niet 
vergeten: handleiding meebrengen en 
opgeladen batterijen. Het is wenselijk 
reservebatterijen mee te brengen.

PRAKTISCH
Voor de cursussen Word en digitaal fotograferen gelden volgende voorschriften. Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen). 
Deelnemers moeten lid zijn van de bibliotheek. Er worden maximaal tien cursisten toegelaten. Info en inschrijvingen aan de 
balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping). Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.



B i b l i o t h e e k

In het gekende volkscafé De Zoeten Inval 
aan de bocht op de Groenendijk, bij de 
watertoren, is er weldra aflossing van de 
wacht! Uitbaters Roland Vanbillemont 
(61) en Nicole Vanacker (48) geven 
immers op 1 april de fakkel door aan 
zoon Xavier Vanbillemont (35) en zijn 
echtgenote Valerie Courdain. Meteen zijn 
zij de derde generatie Vanbillemont die 
de pleisterplaats (het trekijzer, de zeil-
steen…) zullen bewonen en bedienen. 
De dynastie startte met wijlen Amandus 
(Mang) en zijn vrouw Maria Vermeulen 
(83) die de herberg openhielden vanaf 
kerstdag 1955 tot 1 april 1991 of 36 
jaar. Daarna was het de beurt aan de 
tweede generatie: Roland en Nicole van 
1 april 1991 tot 1 april 2008, of 17 

jaar. En nu staat dus de derde generatie 
Vanbillemont klaar om de dorstigen te 
laven. Nieuwe patron Xavier is metaal-
bewerker van opleiding en woonde 10 
jaar in Houthulst. Met zijn echtgenote 
Valerie heeft hij twee dochters: Amber 
en Fleur. Xavier wordt ook garnaalvisser 
te paard. Na grootvader Amandus en 
zoon Roland, -die 35 jaar paardenvis-
ser was maar er nu echt mee ophoudt-, 
zet Xavier dus ook deze familietraditie 
verder. Met zijn grootvader en vader 
stapte hij overigens te paard al eens mee 
in de garnaalstoet. De toekomst lijkt dus 
verzekerd… De plechtige overdracht van 
vader Roland naar zoon Xavier gebeurt 
op dinsdag 18 maart met heel de dag 
doorlopend afscheids- en openingsdrink 

waarop alle verwanten, klanten en sym-
pathisanten welkom zijn. En zal Roland 
zich daarna niet vervelen..? “Nee”, zegt 
hij, “ik heb vijf kinderen die allen een 
zelfstandig beroep hebben en waar ik 
dus zeker wel een handje kan toesteken.” 
Het nieuwe adres van Roland en Nicole: 
S. Declerckstraat 21 in Oostduinkerke-
dorp (gsm 0472/38.34.62).

Aflossing van de wacht in De Zoeten Inval
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Dinsdag Biebdag met Jan Van den Berghe over de Belgische adel
Jan Van den Berghe is op dinsdag 4 maart om 14 u. op uitnodiging van de bibliotheek te gast in de feestzaal van cc CasinoKoksijde. 
In een boeiende causerie “Noblesse Oblige” gaat hij op zoek naar het wezen van de aristocratie. Een portret van de Belgische 
aristocraat schetsen, is net zo moeilijk als een accuraat beeld ophangen van de modale Belg. Van den Berghe speurt naar fami-
lie- en zakenbelangen, prikt mythes door, schetst de meest opmerkelijke zeden en gewoonten in adellijke kringen en geeft tips 
om een titel te verwerven en niet uit de toon te vallen in blauwbloedig gezelschap. Gratis toegang. Deze lezing is de laatste in 
de reeks Dinsdag Biebdag.

Voorleesopa in de bib
De lente is weer in het land! Op woensdag 12 maart komt opa voorlezen in de bib over de lente. Je vindt hem om 14.30 u. bij 
de raket.

Drie generaties Vanbillemont aan de tapkast van De Zoeten Inval: in het midden stammoeder 
Maria van wijlen Amandus, links zoon Roland en echtgenote Nicole die de zaak overdragen aan 
(rechts) Xavier en echtgenote Valerie.

Zomeruur
Op zondag 30 maart wordt het zomer-
uur van kracht: 2 uur wordt 3 uur.

➜



Op maandag 28 januari organiseerde de afdeling Vrije Tijd & Cultuur een infoavond voor gidsen. De opkomst was heel groot: 
zo’n 90 belangstellenden luisterden naar het gepassioneerde verhaal van conservator Willem Lanszweert over het vernieuwde 
Nationaal Visserijmuseum, naar Sarah Willems over de drie erfgoedwandelingen en naar het met humor doorspekte betoog van 
Harry van Royen over het leven van de monniken in de Duinenabdij. Daarnaast gaf diensthoofd Personeel Geert Depotter een 
uitgebreide uitleg over de statuten “vrijwilliger” of “zelfstandige” waaronder de gidsen kunnen werken.

Voor hen die het artikel van vorige 
maand over het hoofd zagen of die niet 
aanwezig konden zijn op de infovergade-
ring, maar die toch interesse hebben in 
de gidsenopleidingen, hieronder daar-
over nog enige info.
* In maart start de cursus Gids Koksijds 
Erfgoed met een opleiding om de ver-
scheidene erfgoedwandelingen op een 
kwaliteitsvolle manier te begeleiden. De 
data zijn 1 maart (Sint-Idesbald door de 
ogen van Paul Delvaux), 8 maart (Koksijde 
door de ogen van de Zoeaven) en 15 
maart (Oostduinkerke, door de ogen 
van Felix Timmermans), telkens van 14 
tot 18 u. Deze drie opleidingen kunnen 

afzonderlijk worden gevolgd. Er is geen 
verplichting om ze alle drie te volgen.
* In mei start de cursus Gids Nationaal 
Visserijmuseum. Deze opleiding bestaat 
uit 5 zaterdagen van 9 tot 12 u. (zater-
dagen 3,17, 24 en 31 mei en zaterdag 7 
juni). Daarna volgt nog een verplicht te 
volgen modelrondleiding in de tweede 
week van juni. De exacte data van de 
praktische proeven worden later aan de 
ingeschrevenen meegedeeld.
* Het Abdijmuseum Ten Duinen zal dit 
jaar geen opleidingen verzorgen maar 
dit betekent uiteraard niet dat nieuwe 
gidsen niet welkom zijn. Integendeel. De 
kandidaat gidsen kunnen zich de sylla-

bus aanschaffen en deze zelf instuderen. 
Ze worden hiervoor wel begeleid door 
Harry van Royen.
* Er was ook vraag naar de opleiding voor 
Gids Gemeentehuis. Daarom werd beslist 
een opleiding te organiseren tijdens de 
zomervakantie. Geïnteresseerden kun-
nen zich inschrijven bij de afdeling Vrije 
Tijd & Cultuur.
Voor geen enkele opleiding is voorkennis 
vereist. Ook personen die in het Frans, 
het Duits of het Engels kunnen gidsen 
zijn van harte welkom.
Voor inschrijvingen of bijkomende info: afde-
ling Vrije Tijd & Cultuur, An Dieleman, Zeelaan 
303 of via e-post an.dieleman@koksijde.be.

Stormloop voor gidscursussen 
erfgoed en musea
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Wedstrijd kerstverlichting en gevelversiering
Tijdens de eindejaarsperiode 2007-
2008 organiseerde het Feestcomité 
Koksijde-dorp voor alle bewoners van 
Koksijde-dorp van 15 december tot 6 
januari opnieuw een wedstrijd voor de 
mooiste kerstverlichting en gevelversie-
ring. Aangezien het gemeentebestuur een 
mooie inspanning doet om jaarlijks de 
openbare gebouwen en het straatbeeld 
tijdens de eindejaarsperiode in mooi 
“licht” te zetten, was het de bedoeling 
van het feestcomité om de inwoners aan 

te zetten het straatbeeld mee te helpen 
versieren. Het bestuur van het feestco-
mité was dan ook bijzonder tevreden dat 
talrijke bewoners van ’t dorp gretig op 
de uitnodiging zijn ingegaan. Inderdaad 
hebben vele mensen moeite noch crea-
tiviteit gespaard om dit initiatief te steu-
nen, waarvoor veel dank van het feest-
comité. Er waren werkelijk prachtstukken 
te zien, wat het de jury niet gemak-
kelijker maakte een rangschikking op te 
maken. Uiteindelijk werden tien deelne-

mers bekroond. Het zijn: 1. Pil-Vercruysse 
(Peerdehoek 31) / 2. Desreumaux–Coffyn 
(Wandelhofstraat 15) / 3. Tourlouse–
Deturck (R. Vandammestraat 64) / 4. 
N. Marveillie (Houtsaegerlaan 68) / 5. 
Eyland–Pieters (Vissersstraat 25) / 6. 
Mairesse–Ranson (Galloperstraat 9) / 
7. Mairesse–Depoorter (Doornhofstraat 
18) / 8. Jean-Pierre Inghelram (L. 
Hegerplein 12/0101) / 9. Johny Flahou 
(Abdijstraat 39) / 10. Geert Pylyser 
(Abdijstraat 40).

De woning van het gezin Pil-Vercruysse baadde in een zee van 
kerstlicht. De jury kende de bewoners de eerste prijs toe!

De h. en mevr. Pil-Vercruysse met burgemeester Marc Vanden Bussche, en de 
“Noëls” Deprez en Vinquier van de feestcommissie Koksijde-dorp.



1. JEUGDKAMP - Het jeugdkamp voor 
jongeren van 11 en 12 jaar vindt plaats 
van 19 tot 26 juli in eigen gemeente 
(Vakantiecentrum J. Hiernaux) met deel-
name van kinderen uit Bad Schallerbach 
(A), Konz (D), Brianon (F), Wanze (B) en 
Koksijde zelf. Het vakantieverblijf gele-
gen in het hartje van Koksijde-bad, is de 
ideale vertrekbasis voor een afwisselend 
kamp waar  zee en duinen niet ontbreken. 
Info: Luc Deltombe, tel. 058/52.06.09 
na 19.30 u.
2. TWEEDAAGSE IN WANZE
* Zaterdag 13 april: om 9 u. vertrek 
naar Wanze / om 12.30 u. ontvangst 
met broodjesmaaltijd in Domaine de 
L’hirondelle / om 14.30 u. met de bus 
verkenning van Wanze / om 19 u. offi-
ciële receptie en om 20 u. officiële 
feestmaaltijd ter gelegenheid van 10 jaar 
jumelage
* Zondag 14 april: om 9.30 u. ontbijt / 
om 10.30 u. artiestenwande-
ling / om 12.30 u. breughelm-
aaltijd / om 14 u. verrassings-
uitstap / om 20 u. thuiskomst
Verblijf in L’hirondelle. 
Deelnameprijs: 95 euro per 
persoon (overnachting, bus, 
uitstappen, maaltijden inbe-
grepen). Plaatsen beperkt. 
Snelle inschrijving gewenst. 
Definitieve inschrijving door 
overschrijving van 95 euro per 
persoon (op basis van 2-per-
soonskamer) op rek.nr. 146-
0553547-06van het jume-
lagecomité Koksijde. Iedere 
Koksijdenaar is vriendelijk 
uitgenodigd aan deze uitstap 
deel te nemen.

3. BEZOEK VAN BAD SCHALLERBACH- 
Een 40-koppige delegatie uit Bad 
Schallerbach bezoekt Koksijde van 30 
mei tot 1 juni. Wie interesse heeft om 
als gastheer/gastvrouw te fungeren op 
zaterdagavond 31 mei van 19.30 tot 22 
u. neemt contact op met ondervoorzitter 
Greta Cambier 058/52.04.61, e-post 
greta.cambier@skynet.be) of met secre-
taris Eddy Deschryver (058/51.94.73, 
e-post eddy.deschryver@skynet.be). 
Wat wordt er van u verlangd? Een aan-
gename ontvangst bij u thuis om op die 
manier contact te leggen met inwoners 
van deze verbroederingsgemeente (hun 
levenswijze, interesse, cultuur, enz.) en 
een maaltijd voor 2 personen.
Deel uw beroep, leeftijd en interesses 
mee aan het comité dat op die wijze de 
voor u best passende genodigden kan 
toewijzen. Het programma omvat fiets-
tocht, bezoek In Flanders Fieldsmuseum, 

gemeentehuis… Het juiste programma 
wordt in een volgende edities bekend-
gemaakt. Verruim uw grenzen en nodig 
iemand uit!
4. VERBROEDERING KOKSIJDE-KONZ: 35 
JAAR! Naar aanleiding van deze ver-
jaardag brengt Konz een bezoek aan 
Koksijde op 20 en 21 september. Ook 
voor deze ontmoeting wordt gezocht 
naar gastgezinnen (zie bezoek Bad 
Schallerbach). Indien interesse om 
iemand van Konz bij u te ontvangen, 
contacteer dan Greta Cambier (zie hier-
boven). Een brochure “35 jaar Koksijde-
Konz” wordt opgemaakt. Wie over docu-
mentatie, foto’s beschikt van bezoeken 
aan Konz, activiteiten enz., mag die 
steeds aan Greta bezorgen of aan secre-
taris Eddy Deschryver (058/51.94.73, 
e-post eddy.deschryver@skynet.be).
5. OVERLIJDEN - Het comité deelt ook 
mee dat oud-burgemeester Hermann 

Hendricks op 81-jarige leeftijd 
overleden is. Hendricks was 
een zeer vooraanstaand poli-
ticus in Konz (en omgeving) 
waar hij burgemeester was van 
’75 tot ’92. Van opleiding was 
hij landbouwkundig ingenieur. 
Omwille van zijn vele verdien-
sten voor Konz werd hem ook 
de titel van ereburger van de 
stad verleend. De begrafenis 
had plaats op donderdag 3 
januari in Konz in aanwezig-
heid van oud-burgemeester 
Henri Dewulf, comitévoorzitter 
Luc Deltombe, ondervoorzit-
ters Noël Deprez en Greta 
Cambier.

J ume l a g e
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Wijlen burgemeester Hermann Hendricks van Konz bij gewezen burge-
meester Rik Dewulf in ’82 ter gelegenheid van tien jaar verbroedering 
met Konz.

Leer beeldhouwen en schilderen in de paasvakantie
De zomeracademie 2007 was een succes. In 2008 biedt de gemeentelijke Westhoekacademie een nieuwe mogelijkheid om 
ook tijdens de 2de week van de paasvakantie lessen te volgen. Ze vinden plaats van dinsdag 1 april tot vrijdag 4 april in het 
hoofdgebouw van de academie (cc Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald) elke dag van 10 tot 16 u. Het aanbod bestaat 
uit een initiatie tekenen en schilderen met docente Svitlana Lyashchuk-Lebiga uit Kiev, en een initiatie beeldhouwen in steen 
met docent Pierre Gerits uit Antwerpen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro (verzekering inbegrepen). De cursisten 
beeldhouwen kunnen ter plaatse een steenblok aankopen. Info: 058/51.65.27, 0477/79.45.91, fax 058/52.27.72, e-post 
westhoekacademie@koksijde.be



Kerkplein ter hoogte van ‘t Oud Schooltje in Koksijde-dorp

Eerstdaags wordt de heraangelegde 
straat aan de uiteinden voorzien van 
asfalt zodat de straat terug kan worden 
opengesteld. Ondertussen zullen ook 
de muren rond het plein voltooid zijn 
en rest er nog enkel de beplanting aan 
te brengen. Hopelijk zullen alle werken 
tegen de paasvakantie beëindigd zijn. 
De armaturen voor de nieuwe verlich-

tingspalen zouden ook op dit moment 
geplaatst worden en in werking gesteld. 
De officiële inhuldiging van het nieuwe 
plein is gepland voor kermiszaterdag in 
juni.
Het bronzen beeldhouwwerk “Uomini 
1” van de Italiaanse kunstenares 
Dolores Previtali, werd op maandag 11 
februari geplaatst. Het beeld werd in 

2007 aangekocht door het gemeente-
bestuur voor een bedrag van 38.750 
euro (btw incl.) en kwam er op voorstel 
van de kerkfabriek Sint-Pieters in samen-
werking met galerij Wijland uit Koksijde. 
De cultuurraad gaf positief advies voor 
de aankoop. Het kluwen ineengestren-
gelde figuren is vervaardigd uit brons. 
Het beeld weegt 450 kg, het is 1,95 m 
hoog en de diameter bij de hoofden is 
75 cm.
Het werk van Dolores Previtali (°1949, 
Bergamo, Italië) belichaamt in de eerste 
plaats de tragiek van de materie en van 
het bestaan, hoewel ze tegelijk ook de 
gratie ervan onthullen. In de kern van 
haar werk wordt de menselijke figuur in 
feite nooit losgelaten, zowel de schaam-
te als de preutsheid van het lichaam. 
Ze drukt zich uit met uitgestrekte en 
gestileerde figuren in terracotta of in 
brons. Veelal maakt zij een groep van 
lichamen, een kluwen van ineengestren-
gelde figuren die nu eens symbool staan 
voor onmogelijke communicatie of voor 
het gemeenschappelijke noodlot. (Naar: 
Catalogustekst van Conradi Benigni 
bewerkt door Hedwig Speliers.)

Openbare werken: een stand van zaken
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Op de foto v.l.n.r. pastoor Dehullu, dr. Decroos, galerijhouder Werner Ryckeboer, 1ste schepen Jan 
Loones, schepenen Herwig Vollon, Frederic Devos en Dirk Dawyndt.

Schoolomgeving Oostduinkerke
Deze werf is voltooid met uitzondering van de inrit en een stukje voetpad ter hoogte van het visserijmuseum, de asfalttoplaag en 
de nieuwe parking waar vroeger het monument voor de gesneuvelden stond. Voor de aanleg van de parking wordt nog gewacht 
op de bouwvergunning. Half maart zal men overgaan tot het gieten van de asfalttoplaag in de Vrijheidstraat wat geringe verkeers-
hinder (anderhalve dag) zal veroorzaken. In mei, -van zodra de temperatuur het toelaat-, worden dan de fietssuggestiestroken op 
de asfalttoplaag gekleefd, ook met geringe verkeershinder.

Heraanleg Zeelaan en parking tussen Deweert- en Coosemanslaan
Van zodra het weer het toelaat wordt de toplaag gegoten in de Zeelaan (laatste deel, nabij rotonde De Poort). Het gieten van 
het rode asfalt voor de fietspaden zal langer op zich laten wachten omdat daarvoor een hogere temperatuur vereist is (min. 15°). 
Ondertussen is men volop bezig met de heraanleg van de bovenbouw van de parking; Men is ook gestart met de heraanleg van 
de Deweertlaan en de Coosemanslaan. Deze beide straten werden aan het dossier toegevoegd. Er wordt gestreefd om de werken 
half maart af te hebben.

Aanleg parking zwembad in Koksijde-dorp
De uitgebreide en vernieuwde parking zal in totaal 102 plaatsen tellen. Momenteel is men bezig met de aanleg van de onderlaag 
asfalt op het gedeelte dat reeds werd uitgevoerd (achterkant zwembad en verbindingsweg tussen parking hotelschool en het 
zwembad). In dit laatste gedeelte werd immers ook nog nieuwe riolering aan aan het dossier toegevoegd.
Ondertussen is men ook gestart met de aanleg van de nieuwe fietsenstalling en de aanpassing van de trap vòòr het zwembad. 
Het is de bedoeling dat pas na de paasvakantie gestart wordt met de opbraak van de parking bij het zwembad (kant Pylyserlaan), 
zodat er minimale hinder is voor de gebruikers van het zwembad.



Windsportencentrum SYCOD

De bouw van het nieuwe windsporten-
centrum SYCOD (Sand Yachting Club 

Oostduinkerke) 
ter hoogte van het 
strand en de Alfred 
Devoslaan begon 
op 17 september 
vorig jaar, maar op 
dinsdag 29 januari 
vond in aanwezig-
heid van het col-
lege van burge-
meester en sche-
penen de officiële 
“eerstesteenleg-
ging” plaats. Het 
project bestaat uit 
twee delen. Op het 

strand is er het eigenlijke clubhuis, in de 
vorm van een zeshoek, met groot ter-

ras, zitbanken en houten balustrade. De 
constructie wordt helemaal opgetrokken 
in hout. Achter het clubhuis, onder de 
Devoslaan, komt een grote berging voor 
al het materiaal met sanitair, douches, 
kleedkamers en een leslokaal. Aannemer 
is de firma Braet uit Nieuwpoort voor 
de prijs van 935.000 euro (BTW in). 
Ontwerper is het ontwerpbureau Plantec 
uit Oostende. Het einde van de werken is 
voorzien voor juni 2008. Eens dit project 
gerealiseerd zal de gemeente beschikken 
over drie volwaardige accommodaties 
voor de windsporten op het strand 
en op zee: de KYC in Sint-Idesbald, 
Windekind op Groenendijk en SYCOD in 
Oostduinkerke!

Openbare werken: een stand van zaken
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Op 29 januari vond de eerstesteenlegging van het nieuwe SYCOD plaats.

Omgevingsaanleg oorlogsmonument Sint-Niklaaskerk
De omgeving bij het monument wordt verfraaid met siermetselwerk en een ceremonieplein in grijze platines vòòr het monument. 
Na deze werkzaamheden kan dan de aanleg van de beplanting gebeuren. Vermoedelijke start: omstreeks half maart.

Rioleringswerken Wulpen
In fase II (Dijk, Kortestraat en Oude Zeedijkstraat) dient enkel nog de toplaag asfalt aangebracht (tegen half maart). Fase III is 
de Conterdijk en een deel van de Nieuwstraat (bewoning). In de Conterdijk zijn inmiddels alle riolen gelegd, en alle wachtaanslui-
tingen (vuil en regenwater) voorzien en/of overgekoppeld. Momenteel is men volop bezig met de aanleg van de riolering en het 
bouwen van een pompput ter hoogte van de huisnummers 1 en 2 in de Nieuwstraat. Deze put is nodig om het vuil water van de 
Conterdijk naar de overkant (de Dijk) onder het Langeleed en onder het kanaal te stuwen. Gelukkig werden er ter gelegenheid 
van de werken van Elia, al boringen onder het kanaal uitgevoerd, waardoor behoorlijk tijdwinst is geboekt. De aannemer heeft 
de werken gefaseerd zodat de ontoegankelijkheid tot een minimum beperkt zal zijn.

Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en Zouterweg – Gezien de nutsmaatschappijen in de Guldenzandstraat en de Sint-
Andréstraat nog bezig waren met overkoppelen van de woningen werd er geopteerd om de rioleringswerken verder te zetten in 
de Guldenzandstraat tot aan het kruispunt met de Westhinderstraat. Dit biedt het voordeel dat het gedeelte Guldenzandstraat 
in één geheel kan afgewerkt worden. Ondertussen is men kunnen starten met de aanleg van de cementgebonden fundering. 
Eerstdaags wordt de greppel gegoten, waarna de aanleg van de opritten in klinkers volgt. De tweede fase zal vermoedelijk begin 
april worden aangevat, eigenlijk pas na de volledige afwerking van fase I, zodat de Venusschelpweg steeds toegankelijk zal zijn.
* Wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 (Oostduinkerke) - Dit project behelst het leggen van een nieuwe regen-
waterriolering in alle nog niet heraangelegde delen van deze wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen gedeelte van de Koningstraat, 
de Nonnenhofstraat, en de zijstraten van de Ammanswallestraat. Ook de verbindingswandelpaadjes en alle voetpaden worden 
heraangelegd. De aanbesteding vond plaats op 18 februari. Inmiddels is de aannemer allicht gekend, zodat er eerstdaags een 
coördinatievergadering kan plaatsvinden om de planning te bepalen. Op een infovergadering wordt die planning dan aan de 
bewoners kenbaar gemaakt.
* In aanbestedingsfase – Het Oostduinkerks rioleringsdossier Strandjutterslaan, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan 
en Narcissenlaan is gewijzigd. Het stuk Relaislaan (tussen de Albert I-laan en de Strandjutterslaan) is eruit geschrapt, omdat dat 
eindje straat plaats moet maken voor een privé-bouwproject). Hiervoor diende een aanpassing van het rioolstelsel te gebeuren. 
Gezien het een dossier met overheidssubsidiëring betreft, moet de hogere overheid het gewijzigd dossier eerst goedkeuren. Van 
zodra de gemeente groen licht krijgt, volgt de aanbesteding.
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Zaterdag 15 maart:
De Nacht van de Duisternis: ook in Koksijde!

Op zaterdag 15 maart organiseert onze gemeente in samenwerking met de Bond Beter 
Leefmilieu (BBL), de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder de 
13de editie van Nacht van de Duisternis. Op die avond staat de problematiek van 
lichthinder centraal.

Overdaad schaadt! Wie ’s nachts door 
de straten wandelt, baadt in het licht. 
Etalages van winkels, straten, monumen-
ten, tuinen, reclamepanelen… Allemaal 
rijkelijk verlicht… Nachtverlichting is 
uiteraard noodzakelijk omwille van de 
veiligheid, maar het kan veel energiezui-
niger!
Er is meer te zien in het donker dan je 
denkt! Laat dus de sterren de hemel 
verlichten tijdens deze 13de Nacht van 

De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste 
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de 
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 5 en 19 maart
Ophaaldata papier en karton: woensdag 12 maart

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 6 en 20 maart
Ophaaldata papier en karton: donderdag 13 maart

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 maart
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 14 maart

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 maart
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 11 maart

de Duisternis! Tijdens deze nacht zal de 
gemeente de klemtoonverlichting van 
volgende 10 gemeentelijke gebouwen 
doven: nieuw gemeentehuis, gemeen-
tehuis Oostduinkerke, Sint-Pieterskerk, 
Ten Bogaerde, Sint-Willibrorduskerk, 
OLV Ter Duinenkerk, Sint-Niklaaskerk, 
Zuid-Abdijmolen, Abdijmuseum Ten 
Duinen, cc Casino. De straatverlichting 
blijft uiteraard branden, want hier pri-
meert de veiligheid.

De gemeente roept de bevolking en 
de handelaars op om mee te doen en 
de tuinverlichting, reclameverlichting of 
klemtoonverlichting te doven. Hierdoor 
wordt de nacht in ere hersteld. Met de 
slogan “Proef de donkerste nacht van 
het jaar” wil de milieudienst iedereen 
aanzetten om op 15 maart maximaal van 
de nacht te genieten.
Nuttig om te weten is dat de Nacht 
van de Duisternis samenvalt met de 
Sterrenkijkdagen van de VVS. Gedurende 
2 dagen van dit weekend organiseren die 
verenigingen in heel Vlaanderen aller-
hande sterrenkunde-activiteiten voor 
het brede publiek.
Info: Bond Beter Leefmilieu, tel. 
02/282.17.20 of www.nachtvandeduis-
ternis.be. Nuttige links: www.bblv.be, 
www.verlichtenzonderhinder.be, www.
vvs.be, www.lichthinder.be, www.preven-
tielichthinder.be, www.emis.vito.be/licht-
hinder.
Ook Wallonië organiseert van het jaar 
een Nacht van de Duisternis. België doet 
dus op deze avond het licht uit.



Winnaars actie afvalarm winkelen
Tijdens de maand januari werden de h. en mevr. Delaunoy met 
de shopping-bag gespot in de Lejeunelaan. In februari werd ver-
volgens mevr. Carmen Delcroix met haar shopping-bag gespot 
in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. Beide winnaars wonnen 

aankoop-
b o n n e n 
van plaat-
selijke han-
delaars.
De milieu-
d i e n s t 
wenst hen 
van harte 
proficiat!

Tijdens de tweede week van de paasvakantie, nl. van 2 tot 4 april is het weer zover. Jongeren uit Koksijde, 
De Panne, Nieuwpoort en Veurne trekken dan in groep en met een toffe (jonge) begeleider door eigen 
streek op zoek naar “het streekraadsel”.
Zoals de naam laat vermoeden worden geen pingpongballen gedresseerd. Wel worden drie dagen lang 
stukjes natuur doorkruist waar de meeste jongeren nog nooit geweest zijn. Constant worden er opdrach-
ten uitgevoerd en tips verzameld om “hét streekraadsel” te ontsluieren.
Hopelijk bestaan de groepen uit zowel bollebozen, doorzetters, handige harry’s als sportievelingen, want 
de opdrachten zijn zeer uiteenlopend en dienen in team (per deelnemende gemeente) te worden opge-
lost.
Dus, spreek af met een paar vrienden en vriendinnen uit de Westhoek (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne 
en Veurne) en schrijf jullie in onder dezelfde gemeente. Inschrijven kan nog tot 25 maart door het 
inschrijvingsstrookje te zenden of te mailen, en 40 euro te storten op rek. nr. 751-2009606-97 met 

vermelding van “naam / Expeditie@Natuur – Koksijde (of andere gemeente)”.

Inschrijvingsstrook
Naam en voornaam deelnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Postnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon (ouders): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 zal deelnemen aan Expeditie@Natuur en schrijft 40 euro over (of 35 euro vanaf het 2de kind) op rek. nr. 751-2009606-97 
van vzw De Boot

0 zal met ………… personen (deelnemende) kind(eren) inbegrepen) aanwezig zijn tijdens het slotmoment (receptie) op vrijdag 
4 april om 18 u. in de Stenen Zaal (boven de dienst Toerisme), Grote Markt, Veurne.

Na de receptie (einde rond 21 u.):
0 word ik afgehaald door mijn ouders 0 ga ik zelf naar huis 0 of : ……………..

Gelieve deze strook tegen uiterlijk 25 maart te bezorgen aan vzw De Boot, Ieperleedijkstraat 1a, 8650 Houthulst of per e-mail 
te zenden naar  info@deboot.be.
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Expeditie@natuur voor 12 tot 14-jarigen

Voederkooien dankzij de Roodmus

De Roodmus, ornithologische vereniging in Koksijde, was recent te gast 
in het MPI waar 4 voederkooien uit recyclagematerialen werden geplaatst. 
Het is daarmee de bedoeling de kleine zangvogels qua voeding te 
beschermen tegen de grote (meeuwen, kauwen enz.). Op de foto zien we 
juf Ronsmans van het MPI De Viertorre samen met haar klas, voorzitter 
Fernand Ticket en bestuurslid André Demey. (Info: 058/51.20.57).



Standhouders gezocht! Inschrijven Dunia 2008!
24

Internationale samenwerking

De dienst Internationale Samenwerking is steeds op zoek naar nieuwe standhouders voor het wereldfeest Dunia maar verwel-
komt natuurlijk ook weer de trouwe standhouders. De wereldmarkt en het gratis wereldfeest Dunia vinden plaats op zondag 20 
juli van 11.30 tot 18.30 u. op het strand van Oostduinkerke. Dunia gaat dit jaar z’n 5e editie tegemoet!

PRAKTISCHE INFO:
- Liefst geen puur commerciële stand.
- Uw stand moet een link hebben met 

internationale en ontwikkelingssamen-
werking.

- Uw stand netjes, boeiend, feestelijk en 
aantrekkelijk maken.

- U trekt het meeste volk als u ook wat 
aanbiedt naast info.

- Eigen stand voorzien (tafel, stoelen, 
parasols, windzeil e.a.).

- Opbouw tegen ten laatste 11.15 u. / 
afbraak na 18.30 u. (onder voorbe-
houd).

- Inschrijven is gedurende de hele peri-
ode aanwezig zijn.

- U zorgt zelf voor een verlengkabel en 
verdeelstekker voor uw elektriciteit! 
Deze kan aangesloten worden op het 
algemene net, daar aanwezig.

INSCHRIJVINGSRECHT
Het wereldfeest zal zoals in 2007opnieuw 
dichter bij de dijk georganiseerd worden.
De inschrijving als standhouder volgt 

eveneens het stramien van 2007. De orga-
nisatie wil de standhouders (middenveld 
en projecten) de kans geven om gratis 
informatie tot bij de bevolking en toeris-
ten te brengen. Toch wordt een inschrij-
vingsgeld gevraagd als waarborg en als 
“inschrijvingsrecht”. Dit inschrijvingsgeld 
wordt terugbetaald als de standhouder 
aanwezig is op Dunia zelf. Deze rege-
ling wordt toegepast om onverwachte 
en onaangekondigde afwezigheden te 

vermijden, ongezel-
lige gaten en leeg-
tes te voorkomen, en 
om de mensen die 
echt interesse heb-
ben de eerste keuze 
te laten.
- Elke standhouder stort uiterlijk op 

25 april 25 euro op rekening 091-
0002290-88 van de gemeente 
Koksijde met vermelding “Waarborg 
Dunia 2008 + inschrijvingsrecht en 
naam standhouder”. Gelieve ook in 
te schrijven per mail (fien.leerman@
koksijde.be), en wat bijkomende info en 
een foto te zenden.

- Dit inschrijvingsgeld zal ook terugbe-
taald worden als u wegens gegronde 
reden toch niet aanwezig kan zijn (en 
dit minstens uiterlijk op 20 juni bij de 
dIS meldt), en bij overmacht (vb onge-
val, sterfgeval, aantoonbare ziekte).

Info: Fien Leerman, tel. 085/51.08.92, of 
www.koksijde.be/dIS

Slovaakse vrijwilligster zoekt Koksijds gastgezin
Onze gemeente verwelkomt in 2008, in 
samenwerking met AFS (American Field 
Service – één van de grootste jongeren-
uitwisselingsprogramma’s) een Slovaaks 
meisje. Zij neemt deel aan EVS, een 
uitwisselingsproject van de Europese 
Gemeenschap. EVS staat voor European 
Voluntary Service, een manier om vrij-
willigerswerk te doen in het buitenland 
en dat gesubsidieerd door Europa. Met 
EVS kunnen Europese jongeren op inter-
culturele uitwisseling naar een ander 
Europees land. Ze gaan er op zoek naar 
een project waarin ze zich gedurende 
enkele maanden kunnen inzetten als vrij-
williger.
Via deze weg komt een Slovaakse jon-
gere bij de gemeentelijke diensten van 
Koksijde terecht. Ze zal zich inzetten 

in het straatmeubilairproject geco-
ördineerd en georganiseerd door de 
dienst Internationale Samenwerking, de 
Jeugddienst en de technische dienst.
Om de interculturele uitwisseling com-
pleet te maken, verblijft de vrijwilligster 
best bij een gastgezin. Daarom is de 
gemeente nu op zoek naar een gastgezin 
voor haar in Koksijde. Het hele concept 
van jongerenuitwisselingen is immers 
gestoeld op gastvrijheid, op het principe 
dat een project en een gezin vooroorde-
len opzij zetten en een “vreemde” per-
soon in huis nemen. “Gastgezin zijn” kent 
ontegensprekelijk veel positieve kanten: 
het is een ongelofelijke kans om op 
een intense manier in contact te komen 
met een andere cultuur. De gezinsleden 
leren elkaar en Vlaanderen beter kennen. 

Hebt u een open geest, kan u makkelijk 
de vrijwilliger de nodige vrijheid geven, 
bent u vriendelijk en gezellig, aarzel 
dan niet! Als uw gezin gastgezin wil zijn 
voor deze Slovaakse vrijwilligster (van 
eind februari tot begin augustus 2008), 
aarzel dan niet om contact op te nemen 
met de lokale gastgezinverantwoor-
delijke voor AFS, Greta Van Keirsbilck 
(051/48.87.65), of het AFS kantoor, 
An Joly (Hendrik Consciencestraat 52, 
2800 Mechelen, tel. 015/79.50.10, 
e-mail info@afsvlaanderen.be).
Info ook bij de dienst Internationale 
Samenwerking: Fien Leerman, 
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke 
(058/51.08.92 en 0494/50.28.47, 
fien.leerman@koksijde.be, www.koksijde.
be/dIS).
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OCMW – Aanwerving verzorgenden
Het OCMW van Koksijde gaat over tot de aanwerving van 1,5 verzorgenden in contractueel dienstverband (voltijds/halftijds, 
onbepaalde duur)
Taak
Het verrichten van huishoudelijk werk en personenzorg aan huis bij cliënten (gezinnen, bejaarden en gehandicapten) die er 
tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan.
Het OCMW biedt:
- een afwisselende job met eigen verantwoordelijkheden en ruime kansen tot zelfontplooiing
- goede werksfeer en een gemotiveerde ploeg van medewerkers/collega’s
- een loon aangevuld met extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
Kandidaturen
Het OCMW verwacht uw sollicitatiebrief en uw curriculum vitae, samen met een kopie van uw diploma, uiterlijk op woensdag 
12 maart 2008, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, ter attentie van de OCMW-voorzitter mevr. Greta Suber-Delie, OCMW, 
oud-gemeentehuis Oostduinkerke, Leopold II-laan 2 in 8670 Oostduinkerke.
Geldige kandidaturen zullen voor een grondig sollicitatiegesprek uitgenodigd worden.
Meer inlichtingen bij de dienst Gezinszorg: e-post Sofie.claeys@ocmwkoksijde.be of 058/53.31.77.

T i j - d i n g e n
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Abonnement 2008 
voor niet-gedomicileerden: nog 9 nummers van maart tot en met december, 10 euro, te storten op rek. nr. 091-0175000-41 van 
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding “Abonnement Tij-dingen 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Derdewereldavond Bangladesh
ACW Koksijde organiseert op vrijdag 14 maart om 20 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan 128 in Sint-Idesbald) een derdewe-
reldavond ten voordele van Bangladesh/Wereldsolidariteit. Op die avond komt Ellen Lingier langs, animator Wereldsolidariteit 
en tevens begeleidster van ACW Koksijde. Van 9 tot 22 november trok Ellen met 16 andere vrijwilligers in opdracht van 
Wereldsolidariteit naar Bangladesh om er de Bengaalse cultuur te leren kennen en de werking van hun 3 partnerorganisaties. Het 
werd een verhaal van armoede en rijkdom, van vallen en opstaan… maar vooral een verhaal over de kracht van mensen samen! 
Ellen brengt het publiek graag haar verhaal, doorspekt met emoties en begeleid met foto’s en filmmateriaal. Eén ding is voor 
haar wel duidelijk geworden: Bangladesh heeft uw steun meer dan broodnodig! Toegang (solidariteitsbijdrage): 5 euro, drankje 
inbegrepen.

Algemene vergadering seniorenraad
Op zondag 16 maart vindt om 10 u. in zaal ’t Oud Schooltje (Kerkstraat in Koksijde-dorp) de jaarlijkse algemene vergadering 
van de gemeentelijke seniorenraad plaats. Op de agenda: verwelkoming door de voorzitter, jaarverslag over de werking én het 
jaarprogramma voor 2008. Daarna volgt het financieel verslag door penningmeester Germain Seys. Er wordt ook een wijziging 
van de statuten voorgelegd. De heer Van Meenen, administratief directeur van het Koningin Elisabeth Instituut, sluit de agenda 
af met een uiteenzetting over de bouw van het rusthuis. Er is mogelijkheid tot vragen stellen of het geven van suggesties. Na de 
algemene vergadering volgt een receptie. De toegang is gratis en alle senioren zijn welkom, in het bijzonder de bestuursleden 
van alle seniorenbewegingen.
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Vragen? JIN helpt je ervan af
De jeugddienst leent uit, zowel aan verenigingen als aan parti-
culieren, zowel materiaal als know how. De jeugddienst beschikt 
over heel wat spel- en audiovisueel materiaal, dat voor een 
zacht prijsje uitgeleend wordt
Een greep uit het aanbod:
lichteffecten van “pinguin” tot “blow star”, beamer, rookmachi-
nes, cd-speler en platendraaiers, reuzen-vier-op-een rij, pruiken 
en hoeden, schminkkoffer…
Bij de jeugddienst liggen folders met een overzicht van het 
aanbod. Materiaal wordt op afspraak uitgeleend en terugge-
bracht. Geef dus vooraf een seintje: jocdepit@koksijde.be of 
058/53.34.44. Voorlopig is de uitleendienst nog niet on line 
raadpleegbaar. Maar daar wordt aan gewerkt. Even geduld dus.

De Muze zoekt lesgevers muziek
Muzikaal geschoold? Speel je gitaar, piano of een ander instrument? Zin om je kennis door te 
geven aan kinderen, jongeren of zelfs volwassenen. Dan is de Muze iets voor jou. De Muze is het 
muziekproject van JOC de PIT. Jaarlijks volgen 70 cursisten les bij verschillende lesgevers. De vraag 
overstijgt op dit moment echter het aanbod. Toch wil de Muze verder uitbreiden, en is daarom op 
zoek naar meer lesgevers. Misschien naar jou?
De Muze biedt een vrijwilligersvergoeding (27 euro) vanaf 2 uur les per dag. Wie één uur les geeft, 
krijgt 13 euro. Leraars (m/v) genieten ook gratis toegang tot alle concerten in de PIT. En verder heb 
je de voldoening omdat je mensen begeleidt in hun eerste stappen op de muzikale weg.
Meer info: www.depit.be, jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44.

Familiefilm Arthur & de Minimoys
Op donderdag 27 en vrijdag 28 maart presenteert de jeugdraad om 14.30 u. in zaal JOC 
de PIT de prachtig gemaakte familiefilm Arthur & de Minimoys (Vlaamse versie).
Prinses Selenia is één van de Minimoys, schattige wezentjes die onder de grond leven. 
Ze heeft girl power in overvloed, en als Arthur in het Minimoysrijk belandt, beschouwt 
ze hem eerst als een lastige indringer aan wie de redding van het rijk zeker niet mag 
toevertrouwd worden. Dat klusje zal zij wel alleen klaren, eventueel met de hulp van haar 
springerige broertje Betameche. Maar gaandeweg wordt Selenia minder bitsig en laat ze 
ook haar gevoelige kant zien. Ze wordt zelfs verliefd op Arthur.
In de Vlaamse versie hoor je Myriam Bronzwaar (bekend van o.m. Big & Betsy en de musicals Doornroosje en Mamma Mia). 
Toegang: 2,50 euro, kaarten in voorverkoop bij de Jeugddienst (tel. 058/53.34.44 of e-post jocdepit@koksijde.be).

De PIT in Concert op 22 maart: Sidemove, All I Know en Outskirts 
Drie beloftevolle bands op zaterdag 22 maart met start om 21 u. in jeugdhuis de PIT. Toegang: 2 euro (leden), 4 euro (niet-
leden).
All I know: 4-koppige band uit Kortrijk. Legt zich zwaar toe op het rock genre (www.myspace.com/alliknow).
Sidemove: afkomstig uit Roeselare; Sidemove speelt alternatieve poprock met zeemzoete melodieën; mix van gitaar riffs, vette 
elektro en funky bass lijnen (www.myspace.com/sidemove).
Outskirts: geboren en getogen in het plaatselijke duinenzand en de polderklei. Outskirts heeft één belangrijke “misse”: ze maken 
nummers die aanslaan. Outskirts: mix van indierock, Britpop en ouderwetse rock ’n roll (www.myspace.com/outskirts).
Meer info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit
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Workshops voor lagereschoolkinderen
Workshop Eco-percussie – Op zaterdag 29 maart van 14 tot 16 u. in de zaal van JOC de PIT. Wist je dat je met rommel een hele 
symfonie kan maken? In deze workshop leer je hoe je muzikaal kan zijn met afval en weggegooide of kapotte spullen. Je slaat erop 
los en maakt deel uit van een serieus kapot orkest! De workshop is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven ver-
plicht: jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44. Kostprijs 4 euro, beperkt aantal plaatsen. Inschrijving is pas geldig na betaling.
Workshop Dodenmaskers maken - In het kader van het project Ars Moriendi van het abdijmuseum Ten Duinen is er op woens-
dag 2 april om 14 u. in zaal JOC de PIT voor kinderen van 6-12 jaar de workshop dodenmaskers maken. Dodenmaskers werden 
gemaakt om de identiteit (het gezicht) van een persoon te bewaren. Later konden er dan portretten van worden gemaakt. 
Vandaag heeft fotografie die functie overgenomen. Toch kruip je vandaag in de huid van de oude Egyptenaren of Romeinen. In 
deze workshop maak je in gips een afgietsel van je eigen gezicht. Iedereen wordt begeleid door kunstenaars van de Kunstvogel 
uit Gent. Zo ben je zeker van een mooi resultaat. Voor de gelegenheid wordt de zaal omgetoverd in een stukje verleden… Vooraf 
inschrijven verplicht: jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44. Kostprijs 3 euro, beperkt aantal plaatsen. Inschrijving is pas geldig 
na betaling.

Workshop digitale fotografie
Zijn jouw foto’s meestal wazig? Lukt het niet om dat prachtige beeld in een mooi kader te gieten? Moet je altijd tien keer pro-
beren voor je een mooie foto hebt? Dan heb je voldoende reden om de workshop digitale fotografie te volgen op woensdag 26 
maart om 14 u. in JOC de PIT. Kara Supeley legt de regels van de kunst uit. Zij won in 2007 de wedstrijd “Transcript, jong stelt 
tentoon” met haar fotoreeks en volgt nu een hogere opleiding nieuwe media. Inschrijven op voorhand: jocdepit@koksijde.be of 
058/53.34.44. Kostprijs: 2 euro.

14de Mountainbike-toertocht op 1 maart
Onze gemeentelijke sportdienst en sportraad organiseren op zaterdag 1 
maart in samenwerking met de sportdienst van De Panne en ATB Neverest 
voor de 14de maal de Mountainbiketoertocht. Er zijn vernieuwde omlo-
pen over 33, 44 en 55 km. Samen met de Sportdienst van De Panne werd 
de nieuwe omloop uitgetekend met een uitbreiding in het Calmeynbos in 
De Panne.
Inschrijving en start van 8.30 tot 13 u. in de sporthal van Koksijde-dorp. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro (verzekering inbegrepen), inschrij-
ven kan enkel de dag zelf.
Er zijn 3 bevoorradingen voorzien. Elke deelnemer krijgt één lot voor de 
gratis tombola met een prijzenpot van 5.000 euro. Douches en kleedka-
mers zijn beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de 
bikewash.
De Koksijdse mountainbiketoertocht was vorig jaar goed voor 951 deel-
nemers. De sportdienst hoopt dit jaar de kaap van de 1.000 bikers te 
halen.

KBC-Driedaagse De Panne–Koksijde
Dinsdag 1 april: 1ste rit Middelkerke–Zottegem
Woensdag 2 april: 2de rit Zottegem–Koksijde met aankomst in de 
Zeelaan omstreeks 16.30 u., met 3 plaatselijke ronden vanaf 15.30 u.
Donderdag 3 april: 3de rit De Panne–De Panne, rit in lijn met doortoch-
ten door Sint-Idesbald vanaf ongeveer 11.30 u.
Donderdag 3 april: 4de rit, van 14.25 tot 16.50 u. individuele tijdrit De 
Panne– Sint-Idesbald-Koksijde– Sint-Idesbald-De Panne
Meer info: KVC Panne Sportief (0475/87.30.85 of www.depanne.be/velo-
club)
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Paassportkamp van 31 maart tot 4 april
Tijdens de paasvakantie loopt in het sportcentrum Hazebeek van maandag 31 maart tot en met vrijdag 4 
april een avonturensportkamp dat iedere dag start om 9 en eindigt om 16 u. Op de middag is er een pauze 
voorzien waarin de deelnemers hun (meegebracht) lunchpakket onder begeleiding opeten in de cafetaria. 
Volgende sporten staan o.m. op het programma: ropeskipping, street- en breakdance, boogschieten, raft-
tour, jumpen, voetbal, freestylebiken, badminton, kajak, zeilwagenrijden (o.v.), quads, … Dit sportkamp 
staat open voor jongens en meisjes van het 3de tot en met het 6de leerjaar. De deelnameprijs voor het 
avonturensportkamp bedraagt 55 euro (inbegrepen: verzekering, verplaatsingen, sportmateriaal, dagelijks 
een drankje, een T-shirt). Inschrijven kan enkel door betaling op de sportdienst of op www.sport.koksijde.
be, het aantal plaatsen is beperkt. Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 m is een vereiste 
om te kunnen deelnemen. Tijdens de zomervakantie (7 tot 11 en 14 tot 18 juli) zijn er sportkampen met 
water-, strand- en verdedigingssporten.
Info en org.: sportdienst en sportraad, tel. 058/53.20.01, www.sport.koksijde.be

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
Het programma Sport Overdag in de sporthal van Koksijde-dorp loopt tot 16 mei. Elke vrijdag (niet tijdens 
de schoolvakanties) kunnen dames en heren zich sportief uitleven tijdens de lessen conditiegymnastiek 
(10.30 tot 11.30 u.), tennis (13.45 tot 14.45 u.), tafeltennis (13.45 tot 15.45 u.) en badminton (14.45 tot 
15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of namiddag, sportmateriaal en verzekering inbegrepen.

Jeugdsportacademie: minivoetbal
Op woensdag 5, 12 en 19 maart wordt een lessenreeks minivoetbal georganiseerd voor leerlingen van het 
1ste tot 3de leerjaar (van 14 tot 15.15 u.), en voor het 4de tot 6de leerjaar (van 15.15 tot 16.30 u.) 
Deelnemen kost 4,50 euro voor de reeks (sportmateriaal en verzekering inbegrepen). Inschrijven bij de 
Sportdienst of via www.sport.koksijde.be.

2de Nordic Walkingtocht van Frankrijk naar Nederland
Er wordt gewandeld in vier dagen van De Panne naar Knokke, op ons uniek Noordzeestrand. Schema: op zaterdag 8 maart van 
De Panne naar Nieuwpoort (16 km), op zondag 9 maart van Lombardsijde naar Oostende (16,5 km), op zaterdag 15 maart van 
Oostende naar Zeebrugge (23 km) en op zondag 16 maart van Heist naar Knokke (13 km met afsluitdrink).
Deelnameprijs leden NFC W-VL 9 euro per tocht, 18 euro voor 2 of meer tochten; niet leden 10/20 euro) Meer info en inschrij-
ven op www.greetostyn.be of 0494/71.73.12.
Voor alle info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, fax 058/53.20.00, www.sport.koksijde.be, 
sportdienst@koksijde.be)

Ze e Getijdentafels maart
dag	 hoogwater	 laagwater
1	maart:	 06.50	en	19.20	 00.50	en	13.40
2	maart:	 08.20	en	21.05	 02.58	en	15.39
3	maart:	 10.01	en	22.33	 04.19	en	16.52
4	maart:	 11.02	en	23.24	 05.28	en	17.50
5	maart:	 11.47	 06.21	en	18.34
6	maart:	 00.03	en	12.23	 07.02	en	19.12
7	maart:	 00.37	en	12.55	 07.40	en	19.49
8	maart:	 01.10	en	13.29	 08.18	en	20.27
9	maart:	 01.46	en	14.05	 08.57	en	21.07
10	maart:	 02.22	en	14.43	 09.38	en	21.47
11	maart:	 03.01	en	15.24	 10.19	en	22.28
12	maart:	 03.42	en	16.07	 10.59	en	23.10
13	maart:	 04.26	en	16.56	 11.42	en	23.57
14	maart:	 05.18	en	17.55	 12.31
15	maart:	 06.27	en	19.10	 00.56	en	13.35

dag	 hoogwater	 laagwater
16	maart:	 07.55	en	20.41	 02.13	en	15.00
17	maart:	 09.28	en	22.07	 03.47	en	16.38
18	maart:	 10.44	en	23.09	 05.16	en	17.47
19	maart:	 11.39	en	23.56	 06.17	en	18.37
20	maart:	 12.21	 07.03	en	19.16
21	maart:	 00.34	en	12.57	 07.43	en	19.51
22	maart:		 01.09	en	13.31	 08.18	en	20.24
23	maart:	 01.43	en	14.04	 08.52	en	20.58
24	maart:	 02.16	en	14.36	 09.24	en	21.31
25	maart:	 02.48	en	15.07	 09.54	en	22.01
26	maart:	 03.20	en	15.38	 10.21	en	22.27
27	maart:	 03.53	en	16.09	 10.45	en	22.53
28	maart:	 04.26	en	16.43	 11.14	en	23.28
29	maart:		 05.03	en	17.26	 11.53
30	maart:		 06.58	en	19.36	 00.16	en	13.51
31	maart:		 08.36	en	21.10	 02.39	en	16.01

Deze	tabellen	zijn	ons	ter	beschikking	gesteld	door	Meteo	Koksijde.	Referentieplaats	is	Nieuwpoort.
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Dokters maart
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer 
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens 
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. 

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:  058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:  058/51.78.68 
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u 
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! 
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's 
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken maart
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten 
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd, 
d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de 

organisatie niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke 
apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker 
met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Ambulancedienst Koksijde 112

Dokters en apothekers met wacht Hu l p

GEBOORTEN
Victoria Dujardin (Bergen, 25 december), dochter van Thierry en van Fabienne Michel uit Koksijde
Kyano Lefèvre (Veurne, 10 januari), zoon van Thierry en van Natacha Vlerick uit Oostduinkerke
Illyana Lycke (Veurne, 15 januari), dochter van Nico en van Chloé De Bock uit Oostduinkerke
Tobias Franck (Veurne, 18 januari), zoon van Frederiek en van Rosalie Declercq uit Oostduinkerke
Sem Houwen (Oostende, 23 januari), zoon van Pieter en van Ruth Dobbelaere uit Oostduinkerke
Arne Vermote (Brugge, 29 januari), zoon van Chris en van Nele Bekaert uit Koksijde

HUWELIJKEN
Hannes Delie en Griet Debruyne, beiden uit Koksijde
Eric Strijkers en Monika Jerabkova, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS 
Maria Deeren (88 jaar), weduwe van Georgius Vanheule / Jozef Dekeuninck (66 jaar) / Arthur Olbregts 
(82 jaar), echtgenoot van Paule Souris / Solange Den Doncker (78 jaar), weduwe van Marcel Vannecke 
/ Simonne Vanneuville (76 jaar), echtgenote van Fernand Bruneel / Jocelyne Ducobu (59 jaar), echt-
genote van Jean-Claude Cornélis / Jacqueline Le Brun (73 jaar), echtgenote van Denis Meert / Albert Matton (66 jaar), 
echtgenoot van Liliane Decramer / Leon Corteel (89 jaar), weduwnaar van Anna Delanghe / Leonel Delesie (72 jaar) / Eliane 
Wollebrants (82 jaar), weduwe van Jean Eggerickx / Jozef Feys (80 jaar), echtgenoot van Cecile Cappelleman / Godelieve 
Debruyne (67 jaar) / Arthur Sanders (88 jaar), weduwnaar van Irma Dutrieux / Brigitte Demeester (63 jaar), ongehuwd / 
Maurice Dumelie (78 jaar), echtgenote van Noëlla Delombaerde / Maria Vandekerckhove (68 jaar), echtgenote van Jozef 
Vandenberghe / Valère Dever (88 jaar), ongehuwd / Pierre Demaldré (82 jaar), echtgenoot van Mariette Bruynseels / Daniel 
Degraeuwe (84 jaar), echtgenoot van Germaine Vandenbussche / Ida Hindryckx (90 jaar), weduwe van Ceriel Onraedt / 
Ida Aertssens (60 jaar), echtgenote van Hugo Dawyndt / Marie Rosseel (83 jaar), echtgenote van Karel Vansteeger / Gery 
Dorné (73 jaar), echtgenoot van Lucie Albrecht / Maria Devet (80 jaar), weduwe van Daniel Dequeecker / Roger Claeys (79 
jaar), echtgenoot van Paula De Burchgraeve / Pieter Ocquet (83 jaar), echtgenoot van Liliane Goussey / David Calcoen (83 
jaar), echtgenoot van Gisèle Lamoote / Gerard Gheldof (66 jaar) / Julia Schoonjans (83 jaar), echtgenoot van Pieter van 
Wijk / Maria Coussaert (85 jaar), weduwe van Friedrich Werner / Julien Decroos (85 jaar), ongehuwd / Maria Sabbe (94 
jaar), weduwe van Emiel Missiaen / Georgette Evens (78 jaar), weduwe van Gilbert Luypaert / Germaine Deschacht (86 jaar), 
weduwe van Oscar Devos



De voorbije maand in woord en beeld
1
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1. Op vrijdag 25 januari vond in de zaal 
Witte Burg in Oostduinkerke de jaarlijk-
se grote nieuwjaarsreceptie van de VVV 
plaats. Tijdens deze feestavond werd de 
eerste prijs van de Halloweenactie in 
Sint-Idesbald uitgereikt aan het echtpaar 
Vanderbiest uit Erps-Kwerps. Op de foto 
v.r.n.l. VVV-ondervoorzitter Luc Deltombe, 
de heer Vanderbiest, VVV-voorzitter 
Charlotte Castelein, mevr. Vanderbiest, VVV-
ondervoorzitter Yvan Vancayseele, 1ste sche-
pen Jan Loones en schepen van Toerisme 
Stephanie Anseeuw.

2. Op zondag 3 februari werden in 
Oostduinkerke traditiegetrouw weer alle 
zotskappen aan dek geroepen ter gelegen-
heid van de jaarlijkse carnavalstoet, die ook 
mede dankzij het mooie weer kon bogen op 
een massale belangstelling. In totaal namen 
31 groepen aan de ludieke optocht deel, 
waarvan negen uit eigen gemeente. Die 
streden voor de prijzenpot met volgende 
rangschikking: 1. The Five-Sas &Co Odk, 
91,80% / 2. Ariba – camping Zeeberm Odk, 
83,80% / 3. De wupse Bucks Odk met De 

2

Rosten Duran 91 jaar, 83% / 4. De Blekkers Koksijde met Het leven zoals het wordt, 79,60% / 5. Gem. Basisschool Koks met Pirates of the 
Northsea, 77,20% / 6. Vrije Basisschool Odk met De ruimte in, 74,40% / 7. MPI Koksijde met Piet Piraat, 70,80% / 8. KAJ Wulpen met De 
Opwarming van de aarde, 69,20% / 9. De Seyers Odk met Alpen aus Tirol, 65,60%.

3. Onlangs besliste het gemeentebestuur om de gemeentelijke academie voor Muziek-Woord en Dans en de gemeentelijke basisscholen van 
Oostduinkerke en Koksijde uit te rusten met digitale schoolborden. De muziekacademie ontving één digitaal bord, de beide basisscholen 
elk twee. Deze borden worden in de scholen geïntroduceerd bij wijze van proef. Digitale schoolborden betekenen een enorme meerwaarde 
in de moderne manier van lesgeven. Onder impuls van Kathleen Vandevelde, secretaresse van de Academie Muziek Woord en Dans en Luk 
Kinoo en Mark Vanleke, ICT-coördinatoren van de beide gemeentelijke basisscholen werd dit project opgestart, dit uiteraard met krachtige 
ondersteuning van de directie.

4. Twee illustere garnaalvissers te paard zijn definitief gestopt met dat aloude visserijambacht: Maurice Denecker al enkele jaren, Roland 
Vanbillemont vrij recent. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Orde van de Paardenvisser op woensdag 13 februari in zaal Witte burg werden 
Maurice en Roland meteen als “deken” in de orde opgenomen. Dat gebeurde op rituele wijze, nl. door het ad fundum drinken van een glas 
witte wijn met garnalen.

2

4
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Echtpaar Clarebout-Pante
Daniël Clarebout (°Oeren) en Cecilia Pante (°Wulpen) beleefden het geluk 
de 60ste huwelijksverjaardag (29.01.48, Veurne) te kunnen vieren! Daniël 
was chauffeur bij Noordermetaal in Veurne. De jubilarissen hebben 5 kin-
deren, 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkindinderen. Het college van bur-
gemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen op zaterdag 
26 januari in het gemeentehuis.

Proficiat aan onze jubilarissen!
31

Fe e s t

Echtpaar Driesse-Vieren
Het echtpaar Robert Driesse (°Wulpen) en Angèle Vieren (°Aubreville, F) huwde op 18 januari 1958 in Oostduinkerke, 50 jaar geleden, goed voor een 
gouden huwelijksfeest. Jules was aannemer van landbouwwerken en veehandelaar. De jubilarissen hebben vier kinderen en acht kleinkinderen. Het 
college van burgemeester en schepen had op zaterdag 2 februari felicitaties en geschenken in petto voor dit gekende echtpaar.

Echtpaar De Neve-Casseur
Pierre De Neve (°Schaarbeek) en Liliane Casseur (°Brussel) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Jette (8 februari 1958) eeuwige trouw, dus gouden 
huwelijksgeluk! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 9 februari een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te 
beurt. Pierre en Liliane werkten allebei voor Algemene Verzekeringen. Het gouden koppel, dat twee kinderen en vijf kleinkinderen heeft werd door 
burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Mortier-Limme
Diamanten palmen waren er op zaterdag 2 februari voor de echtelingen 
Guido Mortier (°Kortrijk) en Elise Limme (°Kortrijk). Guido was muziekle-
raar aan het Sint-Jozefscollege en koster-orgelist van de Sint-Janskerk in 
Kortrijk. De jubilarissen hebben één dochter. In het gemeentehuis werden 
ze hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen.

Echtpaar Claeys-Thybaut
Zaterdag 16 februari was een feest-
dag voor de echtgenoten André 
Claeys (°Westende) en Godelieve 
Thybaut (°Oostduinkerke), een halve 
eeuw geleden op 11 februari ’58 in 
Oostduinkerke gehuwd. Godelieve 
baatte in Nieuwpoort een voedings-
winkel uit, en André was marktkra-
mer in groenten en fruit. Het 
echtpaar heeft twee kinderen 
en vier kleinkinderen. Het col-
lege van burgemeester en sche-
penen ontving de jubilarissen in 
het gemeentehuis, en bood hen 
feestwensen en geschenken aan.



Op zaterdag 22 maart organiseert het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer samen 
met de kustgemeenten en heel wat partners, van 14 tot 17 u., voor de 5de maal de 
Lenteprikkel op het strand van alle kustgemeenten. Dit is een jaarlijkse manuele 
schoonmaakbeurt van het strand, in samenwerking met vele partners waaronder 
ook de milieudiensten van de kustgemeenten. De Lenteprikkel is echter veel meer 
dan enkel een opruimactie. In tal van kustgemeenten zijn er verschillende randacti-
viteiten en geven natuurgidsen uitleg over alle gevonden schatten op het strand!

Niet alles wat op het strand te vinden is, moet geruimd worden. Alle plastiek, net-
ten enz.. uiteraard wel maar de aanspoelsels zoals wier, schelpen, ... mogen gerust 
blijven liggen. Dit zorgt voor stabiliteit van het strand, duinvorming en kustverdedi-
ging, en meteen ook voor een rijk gevulde tafel voor vogels en insecten. Daarom is 
manueel reinigen van het strand zo belangrijk. Een strandreinigingsmachine neemt 
namelijk alles weg waaronder ook veel zand en de natuurlijke aanspoelsels. Daarom 
wordt ervoor gekozen om stukken strand die aansluiten bij natuurgebieden met de 
hand te reinigen, wat een perfect onderscheid tussen natuurlijk en kunstmatig afval 
mogelijk maakt. Zo ontstaan er natuurlijke stukken strand vol leven en is er opnieuw 
duinvorming.
In Koksijde begint de 5de Lenteprikkel om 14 u. nabij het stranddienstencentrum 
(horloge). Met de Lenteprikkel wordt een win– situatie gecreëerd voor zowel de 
gemeente als voor de natuur. Maar ook jij, als strandbezoeker kan mee winnen. Want 
men kan deelnemen aan een leuke wedstrijd en een mooie prijs winnen. Trekking 
om 17 u. Bovendien is er voor elke deelnemer een leuke attentie. Verder biedt het 
gemeentebestuur een drankje en een hapje aan.

Het randprogramma:

NOORDZEEDOMINO’S – Kom meer te weten of test je kennis over duin, zee en 
strand met deze Noordzeedomino’s (met natuurgids Raymond Simoens, alias visser 
Raymond)

VOEL JE DE VLOEDLIJN? - Vlot te onthouden! Voeldoos en memoryspel met aan-
spoelsels uit de vloedlijn. Leuk voor het hele gezin (met natuurgids Frank Laleman, 
alias visser Frank)

EEN WAAIER VAN SCHELPEN - Kokkels, eikapsels, roggen, wulken, sporen van de 
boorspons, zeeanemonen, pokken, heremietkreeftjes…..Boeiend om te zien (met 
natuurgids Johan Depotter, alias visser Johan)

VISJES VANGEN - Voor de allerkleinsten. En win een leuke attentie! (met de milieu-
dienst Koksijde, alias vissersvrouwen Heidi Vollon en Kim Calcoen…)

DUINVORMING - Educatief spel (met natuurgids Nancy Vercaemer, alias vissers-
vrouw Nancy)

AANSPOELSELS - Infostand over natuurlijke aanspoelsels (met natuurgids Claude 
Willaert, alias visser Claude)

AFVAL OP HET SORTEEREILAND - Onnatuurlijke strandaanspoelsels worden hier 
gesorteerd (met de milieudienst, alias vissersvrouw Dorine De Coster)

WEDSTRIJDSTAND - In zee met de dobbelsteen! (met de milieudienst, alias vissers-
vrouw Katrien Driesse)

Kom en doe mee met deze feesteditie!
Meer informatie op www.lenteprikkel.be 
of www.koksijde.be

Zaterdag 22 maart van 14 tot 17 u.

5 jaar Lenteprikkel op het strand
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