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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is terug te vinden 
op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kan je op YouTube en 
Instagram bewonderen. Log in op verschillende gemeentelijke locaties via 
Swarm of ontdek allerlei leuke foto’s, websites via Pinterest!

Jouw blik op Koksijde
Ook jij deelt Koksijde massaal op sociale media. Tij-dingen pikt er hier
maandelijks een aantal uit! Heb je een leuke foto of filmpje? 
Deel ze met ons via Instagram (#igKoksijde) of Twitter.

Koksijde op sociale media
www.facebook.com/ 
Koksijde-Oostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/ 
koksijde

www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling 
Centraal wachtnummer 1733
*  De huisartsenwachtdienst loopt tijdens de 

week vanaf 19 tot 8 uur / op weekend- en 

feestdagen tot 8 uur ‘s anderendaags 

*  Overdag, behalve op weekend- en 

feestdagen, van 8 tot 19 uur, moet je je 

eigen huisarts contacteren.

Apotheken 
Wachtdiensten lopen tijdens het weekend 

(vanaf zaterdag 9 uur t.e.m. maandag 9 uur).

Volledige lijst op www.apotheek.be

Per telefoon:
9-22 uur: telefonische wachtdienst 0903 99 000 

22-9 uur: politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 

georganiseerd. Er is één wachtdienst voor 

Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is 

bereikbaar op zaterdag, zondag en 

feestdagen tussen 9 en 18 uur op het 

betalend oproepnummer 0903 39 969. Tijdens 

de wachtdienst is de behandeling beperkt tot 

het urgente karakter van de aandoening. Dit 

betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen -  
schepen van Communicatie Lander Van Hove

Eindredactie:  
Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
dienst communicatie

Redactie:  
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking:  
Dirk Van Hove en Marie Godderis – tenzij 
anders vermeld

Redactieraad: Lander Van Hove, Ilse 
Chamon, Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes, 
Marie Godderis, Maarten Vandenbroucke, 
Isabelle Deshayes, Bastiaan Pieters, Quirien 
De Laender en Jan Huyghe

Word abonnee 
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar (niet in  
augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde 
Niet-inwoners betalen 7,50 euro (tot eind 
2019) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041  
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen –tot eind 2019”

Gemeente info

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

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

Voor alle vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, etc. bel je het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we je verder of verbinden we je door met 
de gewenste dienst.

Getijden april 
dag hoogwater laagwater

ma  1 12:12 06:30 en 18:57
di  2 00:30 en 12:51 07:17 en 19:37
wo  3 01:05 en 13:23 07:54 en 20:07
do  4 01:35 en 13:52 08:24 en 20:33
vr  5 02:02 en 14:19 08:51 en 20:59
za  6 02:29 en 14:48 09:20 en 21:30
zo  7 02:58 en 15:18 09:53 en 22:04
ma  8 03:31 en 15:50 10:28 en 22:40
di  9 04:05 en 16:26 11:04 en 23:17
wo  10 04:43 en 17:05 11:41 en 23:55
do  11 05:26 en 17:50 12:23
vr  12 06:17 en 18:47 00:40 en 13:17
za  13 07:30 en 20:22 01:48 en 14:32
zo  14 09:05 en 21:47 03:10 en 15:46
ma  15 10:24 en 22:57 04:28 en 17:04
di  16 11:30 en 23:53 05:49 en 18:22
wo  17 12:21 06:51 en 19:15
do  18 00:39 en 13:05 07:39 en 19:59
vr  19 01:20 en 13:46 08:21 en 20:40
za  20 02:02 en 14:28 09:03 en 21:21
zo  21 02:45 en 15:12 09:45 en 22:02
ma  22 03:29 en 15:57 10:26 en 22:43
di  23 04:14 en 16:43 11:08 en 23:25
wo  24 05:00 en 17:30 11:50
do  25 05:49 en 18:20 00:07 en 12:34
vr  26 06:44 en 19:18 00:56 en 13:26
za  27 07:48 en 20:24 02:00 en 14:30
zo  28 09:00 en 21:38 03:08 en 15:36
ma  29 10:19 en 22:50 04:19 en 16:54
di  30 11:23 en 23:43 05:38 en 18:11

Referentieplaats is Nieuwpoort.



Cultureel  
ambassadeur Norbert 
Goddaer overleden
Op 28 februari overleed Norbert 
Goddaer. Sinds februari 2015 was hij 
cultureel ambassadeur in Koksijde. 

15
De Sterrenjutters blazen 
vijf kaarsjes uit
Tij-dingen zocht voorzitter Emanuel 
Fabel op voor een gezellige babbel. 

21
Parels in 
c.c. CasinoKoksijde
Het cultureel centrum plant in april 
opnieuw een aantal prachtige 
voorstellingen. Mis ze niet.

31
De paardenvissers trekken 
opnieuw naar zee
De winter is voorbij en vanaf nu zie je 
hen opnieuw live aan het werk.

34
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In Trefpunt op Focus:
Onze bibliotheek in de kijker
Heel wat nieuwigheden in de bibliotheek van Koksijde. Maak 
kennis met de nieuwe boekendienst aan huis. Ideaal voor wie 
graag boeken leest, maar minder mobiel is. En wist je dat  
blinden en slechtzienden een Daisy-speler kunnen uitlenen? 
De nieuwe bibliothecaris vertelt er jullie alles over. De aflevering 
gaat op antenne op woensdag 17 april na het nieuws van  
18 uur. Elke aflevering kan je nadien ook (her)bekijken via  
www.koksijde.be/trefpunt.

Vraag je attesten digitaal  
aan via Mijn Dossier

Voor een tiental attesten uit het Bevolkingsregister 
of het Rijksregister hoef je niet langer langs te 
komen op de dienst Burgerzaken. Via de online 
toepassing Mijn Dossier van de Federale  
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken download je 
onmiddellijk, gratis en 24 op 24 uur, een tiental veel 
gevraagde gecertificeerde attesten.

Welke attesten kun je downloaden? Het attest van 
gezinssamenstelling, attest van hoofdverblijfplaats 
al dan niet met historiek, attest van Belgische  
nationaliteit, attest van leven, attest wettelijke 
samenwoning als je dit registreerde, attest van 
woonst met het oog op huwelijk, attest wijze van 
begrafenis en ritueel, attest Belgische kiezer en  
uittreksel uit de registers. 

Inloggen doe je met een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart. Naast het downloaden van  
attesten, kan je ook je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, een  
adreswijziging doorgeven, zien wie je gegevens de laatste 6 maanden heeft opgevraagd en je  
contactgegevens (e-mail, gsm,…) communiceren.

Info: dienst Burgerzaken - 058 53 30 30 - bevolking@koksijde.be – https://mijndossier.rrn.fgov.be

Foto’s van 
Koksijdeverbeeldt.be
De gemeenteschool in Koksijde fleurt weer op na WO II. 
Dit klasje poseert voor de fotograaf op de speelplaats 
van de gemeenteschool in de Kerkstraat.

Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s 
genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 
20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.
vandenberghe@koksijde.be. Bekijk www.westhoekverbeeldt.be, 
Facebook.com/westhoekverbeeldt, Twitter.com/whverbeeldt



T-d: We beginnen met minder goed nieuws.  
Koksijde verliest opnieuw een cultureel  
ambassadeur.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We nemen in 
Koksijde opnieuw afscheid van een bijzonder  
getalenteerd kunstenaar. Ik herinner me nog de fijne 
ontvangst op het gemeentehuis toen vader  
Norbert Goddaer en zoon Piet (Ozark Henry) tot  
cultureel ambassadeur werden benoemd.  
De muziekwereld verliest een groot componist.  
We wensen de familie heel veel sterkte toe.”

T-d: Burgemeester, u bent een groot liefhebber van 
muziek en zeker van orgelmuziek? 
Burgemeester: “Inderdaad. En in deze editie van  
Tij-dingen is onze redactie op bezoek gegaan bij Jan 
Vermeire. Een virtuoos op dit instrument. Elk jaar speelt 
hij in onze prachtige OLV-ter-Duinenkerk een aantal 
orgelmatinees. En ik stel altijd vast dat minstens 300 
mensen een concert bijwonen. Het doet me dan ook 
enorm plezier dat ik indertijd heb beslist om geld te 
investeren in de opwaardering van het orgel.  
Jammer dat orgelmuziek nog te weinig gekend is bij het 
grote publiek. Hoewel ook veel pop- en rockartiesten dit 
instrument gebruiken. Denk maar aan The Doors of Pink 
Floyd. Of meer recent dj Shadow of Martin Garrix. Deze 
zomer is er opnieuw een orgelfestival. Jouw kans om dit 
prachtig instrument te ontdekken.”

T-d: Nog een interview in Tij-dingen.  
De sterrenwacht in Koksijde bestaat vijf jaar?
Burgemeester: “Dat klopt. De redactie van Tij-dingen 
ging langs bij de voorzitter van De Sterrenjutters,  
Emmanuel Fabel. Het is nog altijd de enige  

sterrenwacht aan onze kust. En de locatie is  
gewoon fantastisch, op het dak van het Duinenhuis. 
Zeker de moeite waard om te bezoeken. Charlotte 
Magherman (coördinator Duinenhuis) vertelde me 
dat de nieuwe kijker een schot in de roos is. Ze levert 
nog betere beelden op. En bij helder weer zie je 
vanop het dak de lichtjes van de Westhinder.”

T-d: Ook de kinderkrant Plezand viert een verjaardag?
Burgemeester: “Ja. De kinderkrant bestaat tien jaar. 
In Plezand vinden kinderen en ouders alle informatie 
die kinderen aanbelangt. De kinderen krijgen de 
kinderkrant voor elke vakantie mee naar huis. Ook 
Koksijde Kids viert trouwens haar 10-jarig bestaan.  
Zeker komen naar de Zeelaan op zondag 13 april.  
Het zal de moeite zijn.” 

T-d: Onze musea halen het Q-label?
Burgemeester: “Opnieuw een pluim voor het 
Abdijmuseum en het NAVIGO-museum. Het is fijn dat 
ons harde werk wordt erkend door Westtoer en de 
toeristische sector. Het bestuur vindt het belangrijk dat 
ons personeel zich elke dag 100 % inzet voor  
klantvriendelijkheid. Dit label bevestigt dat onze 
jarenlange inzet vruchten afwerpt!”

T-d: Hebt u nog een paasboodschap voor onze 
lezers?
Burgemeester: “Pasen valt laat dit jaar. Dit zorgt  
ervoor dat de paasklokken meer tijd hebben om  
eieren te verzamelen voor de kinderen. En die kunnen 
ze zoeken op de paaseierenraap aan de Hoge  
Blekker op paaszondag (21 april). Voor iedereen  
alvast een gelukkig Pasen.”

De burgemeester aan het woord
De paasvakantie komt eraan. Onze gemeentelijke diensten maken zich op voor een drukke vakantie.  
We kregen dit jaar al heel wat zonne-uren cadeau, maar we zijn er zeker van dat ook april mooi zal zijn.  
En dat de aprilse grillen beperkt blijven tot de grill op de barbecue.

Kinderkrant Plezand bestaat 10 jaar. Hierin vind je alle info voor kinderen.



Hoe stem je bij volmacht? 
Op zondag 26 mei 2019 zijn er gelijktijdig verkiezingen voor het Europees, Vlaams en Federaal parlement. 
Raak je zelf niet op het stembureau? Laat dan jouw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een 
andere kiezer.

Procedure?
Je vult het volmachtformulier in en je geeft het formulier aan de volmachtdrager. Samen met je oproepings-
kaart en het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen Het volmachtformulier krijg je gratis op de 
dienst Burgerzaken of download je via www.koksijde.be/volmacht-geven.
De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf. Pas daarna stemt hij/zij in het  
stembureau van de volmachtgever.
De volmachtdrager neemt volgende zaken mee naar het stembureau:
• Zijn stembrief
• Zijn identiteitskaart
• Stembrief van de volmachtgever
• Volmachtformulier met nodige bewijsstukken

Voorwaarden?
Elke kiezer kan een volmacht geven en elke kiezer kan maximaal één volmacht ontvangen. Een volmacht 
mag je geven tot de dag van de verkiezingen, met uitzondering van een toeristische of een privéreis. Voor 
een toeristische of een privéreis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden op de dienst  
Burgerzaken. En dit ten laatste op zaterdag 25 mei. Neem de nodige bewijsstukken mee of onderteken een 
verklaring op eer. 

Wanneer een volmacht geven?
• Ziekte, gebrekkigheid of niet in staat zijn om zich 

naar het stembureau te begeven. Voeg een  
medisch attest toe.

• Beroepsdoeleinden, zowel in binnen- als buitenland. 
Voeg een attest van de werkgever toe.

• Schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden 
van hun gezin. Voeg een attest toe van de dienst 
Burgerzaken. 

• Vrijheidsberoving. Voeg een attest van de  
strafinrichting toe.

• Religieuze reden. Voeg een attest van de religieuze 
overheid toe.

• Studenten. Voeg een attest van de onderwijsinstelling toe.
• Toeristische of privéreis naar het buitenland. Voeg 

een attest van de burgemeester toe, te verkrijgen 
op de dienst Burgerzaken samen met de nodige 
bewijsstukken of een verklaring op eer.

Info: 058 53 30 30 – bevolking@koksijde.be
https://verkiezingen.fgov.be 

Lokaal Overleg Kinderopvang zoekt leden
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. 
En haar belangrijkste taak is dan ook het geven van advies over:
• het lokaal beleidsplan kinderopvang 
• de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen
• de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale actoren  
kinderopvang, uit vertegenwoordigers van de gebruikers en uit vertegenwoordigers van het Lokaal Bestuur. 
Het Lokaal Overleg vergadert minstens één keer per jaar. 

Interesse om lid te worden? 
Neem dan contact op met de dienst Kinderopvang: 058 51 80 74 of onthaalouders@koksijde.be



Nieuwe politieraad geïnstalleerd 
Op maandag 11 maart werd de nieuwe politieraad van PZ Westkust geïnstalleerd. De nieuwe politieraad 
mocht tijdens hun eerste zitting al 10 nieuwe werknemers benoemen en verwelkomen in de politiezone, 
waaronder 1 Assistent Zonaal Secretariaat, 1 Adviseur Psycholoog Interne zorg en 8 Hoofdinspecteurs 
Wachtofficieren.

De nieuwe politieraad werd op basis 
van de bevolkingscijfers van elke 
gemeente, evenredig samengesteld 
uit gemeenteraadsleden. In de 
politiezone Westkust zetelen - naast 
de drie burgemeesters - nog 
17 raadsleden: uit Koksijde (8), 
Nieuwpoort (4) en De Panne (5). 
Ook korpschef Nicholas Paelinck en 
secretaris Mieke Hoornaert nemen 
deel aan de vergaderingen. De 
voorzitter van het politiecollege, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, 
zit de politieraad voor.

De vergaderingen van de politieraad 
worden minimum vier maal per jaar 
georganiseerd in het gemeentehuis 
van Koksijde en zijn toegankelijk voor 
het publiek. Persoonsgebonden 
dossiers worden wel achter gesloten 
deuren behandeld, na afloop van de 
openbare zitting.

Word vrijwilliger bij de brandweer
Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt. Brandweer Westhoek 
zoekt iemand als jou. Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde  
mensen die graag – in bijberoep - helpen. Je komt terecht in een team dat voor elkaar door het vuur gaat.

Vooraleer je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, moet je eerst het federaal geschiktheidsattest 
(FGA) behalen. In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool WOBRA uit Zedelgem deze proeven:
• cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis
• handvaardigheids- en fysieke proef: je moet eerst slagen voor de cognitieve proef

Wil je meer weten over de aanwervingsvoorwaarden, de procedures en de brandweeropleiding?  
Kom dan naar één van de drie infosessies Zo word je brandweervrijwilliger.

• Donderdag 4 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Diksmuide, Heernisse 4, 8600 Diksmuide

• Dinsdag 9 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Ieper, Minneplein 1A, 8900 Ieper

• Dinsdag 23 april om 19.30 uur
 Brandweerpost Veurne, Nijverheidsstraat 6, 8630 

Veurne

Deze infosessies staan open voor alle  
geïnteresseerden uit steden en gemeenten van de 
Westhoek. Wil je een infosessie bijwonen?  
Registreer je dan nu op  
www.brandweerwesthoek.be

c Eric Delanghe



Samana neemt het op voor jou
Samen krachtig, samen sterk

Samana (het vroegere Ziekenzorg) staat voor een organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden én 
gezonden het voor elkaar opnemen. Samen solidair. Elk naar zijn mogelijkheden. Samana stelt chronisch 
zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten gelijk en versterkt hen. 

Wat doet Samana?
Organiseren van vormingsavonden voor kernleden en interessenamiddagen voor zieken en gezonden. 
Uitstappen met een liftbus. En ontmoetingsnamiddagen met een lach en een babbel. Zieke mensen,  
gezonde of geïnteresseerden voor een gezellige ontmoetingsnamiddag zijn steeds welkom. Ook de  
thuisgebonden zieken vergeet Samana niet. Op regelmatige tijdstippen brengen ze een bezoekje aan huis. 
Wil je een bezoekje? Laat dan iets weten. 
Samana zoekt nog mensen die de twee kernen, Samana Oostduinkerke–Wulpen of Samana Koksijde,  
verder willen uitbouwen. Geïnteresseerden worden met open armen ontvangen. 

Info: Samana Oostduinkerke en Wulpen – Rita Wyffels - 0499 48 45 28 / Samana Koksijde – Nancy Soetaert – 
058 52 24 12 of Rita Vandepoele – 058 51 40 63 
Samana vraagt geen lidgeld en staat open voor alle bejaarden, zieken, alleenstaanden en mantelzorgers 
van Koksijde.

Op de foto vlnr.:n Rita Wyffels, Hilde Vancoillie,Monique Claeys, Monique Coeckelbergh, Annemie Bontinck,Chris Warlop,Lieve Van 
Rengen,Chris Van Ouycke. Ontbreken op de foto: Martine George, Peter Lasat, Trees Depretter en ere-voorzitter Luk Tavernier 

Ontmoet mensen uit je buurt
voor senioren uit Oostduinkerke en Sint-Idesbald

Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Kom dan naar de  
koffienamiddagen. Op gelijkaardige momenten leerden veel mensen, die 
dicht van elkaar wonen, elkaar kennen. 
•  Senioren uit Oostduinkerke: woensdag 3 april in de Rozenkrans 
 (feestzaal school Albert I-Laan 54)
•  Senioren uit Sint-Idesbald: vrijdag 26 september in ’t Oud Klooster  
 (Strandlaan 239, naast de kerk)

Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.  
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.



Zorg als mantelzorger ook voor jezelf
Mantelzorgers staan in voor de zorg van anderen, wat niet altijd evident 
is. Mantelzorg is zowel fysisch als psychisch zwaar. Verlies je intussen je 
eigen noden niet uit het oog? Hoe bewaak je die grens? En hoe zorg je 
voor een goede balans tussen zorg voor anderen en zorg voor jezelf?
De antwoorden op die vragen leer je tijdens het Mantelzorgcafé op 
maandag 1 april van 14 tot 16 uur. Afspraak in zaal de Brug van het 
Sociaal Huis. 
Sarah Bloeyaert, klinisch psychologe bij az West, brengt in haar voor-
dracht zelfzorg in al z’n facetten aan bod. En ze reikt tips aan om die in 
het dagelijks leven toe te passen. 
Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.

Benefietavond Noche Mexicana
De praktijkgerichte Spaanse lessen voor senioren zijn een schot in de roos, want wegens de grote  
populariteit werd er meteen een vervolg gebreid aan de module. En daar blijft het niet bij. Op het einde 
van het schooljaar trekken tien cursisten naar Mexico onder begeleiding van hun lesgevers Gautier Maes 
en Manuel Tamayo.

Op initiatief van één van de cursisten, Martine Dachez, wordt een benefietactie georganiseerd ten  
voordele van de mayagemeenschappen in Mexico. Met ondersteuning van de Seniorenadviesraad 
Koksijde, Jeugddienst De Pit en Cervo-Go De Panne organiseren Martine en Manuel op 30 april, een  
Noche Mexicana in c.c. CasinoKoksijde. Een avond voor jong 
en oud met zuiders getinte versnaperingen zoals tacos, nachos 
en paella. Initiatielessen zumba, salsa, cumbia en bachata. De 
avond wordt afgesloten met karaoke en tropisch swingen op de 
dansvloer.

Praktisch
De Mexicaanse avond vindt plaats op dinsdag 30 april om 19 uur.  
De toegangsprijs bedraagt vijf euro. Locatie: c.c. CasinoKoksijde.
Info: Katleen Calcoen – seniorenconsulent - 058 53 43 42 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Eet gezond en blijf bewegen  
Lezing voor senioren 

Hoe ouder je wordt, hoe meer je energiebehoefte vermindert en dus ook je eetlust. Maar je hebt wel nog 
je voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen, nodig. Uit onderzoek blijkt dat je conditie aftakelt met de 
leeftijd, maar ook dat het vooral een gevolg is van te weinig beweging. Tijdens deze lezing ontdek je hoe je 
gezond en evenwichtig eet en beweegt.
• Wat is een goed gewicht? En hoe streef je naar een gezond gewicht?
• Mag je hetzelfde blijven eten als vroeger? 
• Waar moet je op letten om gezond ouder te worden?
• Hoe pas je je voeding aan om tekorten te voorkomen?
• Hoe zorg je voor de stevigheid van je skelet?
Ook leer je hoe je preventief hart- en vaatziekten voorkomt. En waarom je op latere leeftijd diabetes ontwikkelt.

Praktisch
De lezing vindt plaats op maandag 29 april om 14 uur. Spreker: Frank Dawyndt, diëtist. 
Locatie: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11 in Koksijde. De toegang bedraagt 2 euro met gratis  
aperitief. Een organisatie van de Seniorenadviesraad.
Info: Katleen Calcoen – seniorenconsulent - 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be



Hoe maakt u het?

Op 28 april staat Koksijde volledig in het teken van 
ons rijk erfgoed. Centraal thema dit jaar: Hoe maakt 
u het? De gemeentelijke musea spitsen zich toe op 
ambachten, Familiekunde focust op stambomen en 
de dienst Cultuur & Erfgoed werkt rond het dialect 
van Bachten de Kupe. 

Oe ist mi je? 

Hoe maakt u het? klinkt in ons dialect als oe ist mi je?
Een vraag die we dagelijks meerdere keren stellen. 
Soms uit gewoonte. Of soms uit oprechte interesse in 
iemand. Dialect maakt een belangrijk en vaak 
onderschat deel uit van ons erfgoed. Daarom werkte 
de dienst Cultuur en Erfgoed samen met het 
dialectgenootschap Bachtn de Kuupe een interactief 
evenement uit rond ons sappig dialect. 
Kom jij ook je kennis hierover testen? Of je 
woordenschat wat vergroten? Jong en oud, 
iedereen welkom in het gemeentehuis. 

Programma
• 10.30-12 uur: voordracht Over keuns en zwiens

door dr. Roxane Vandenberghe over het dialect 
van Bachten de Kupe 

• 13-18 uur: interactief evenement rond het dialect 
van Bachten de Kupe (quiz, sneukelkraam, cartoon-
expo, hilarische fi lmpjes)

• 15-17 uur: vrij podium waar iedereen zijn woord- en 
zangkunsten kan brengen in het dialect, met als top 
of the bill een optreden van Augustijn. 

 Augustijn groeide als zoon van Willem Vermandere 
op in een muzikale omgeving. Als singer-songwriter 
heeft Vermandere zijn stem gevonden, als 
componist zijn talenvorm, als arrangeur zijn stijl. Zijn 
invloeden gaan van de onvermijdelijke Beatles 
tot A-Ha, van Chris Isaak tot Eels, van Ben Folds tot 
Bach… Met zijn nieuwe songs, geschreven in de 
zomer van 2018, gaat Augustijn terug naar zijn West-
Vlaamse roots. Zijn album is een pareltje.

• 17 uur: bekendmaking winnaars van de wedstrijden 
het mooiste dialectwoord (zie Tij-dingen februari) en 
de zoektocht Oe ist mi je?

Praktisch
Inschrijven en info voor het vrij podium en de 
voordracht via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 
Toegang gratis. Je vindt alle info terug op 
www.koksijde.be/erfgoeddag. 
Locatie: Gemeentehuis, Zeelaan 303

Tip: neem tijdens de paasvakantie deel aan de zoek-
tocht Oe ist mi je? Op tien mooie plekjes in Koksijde 
vind je een uitdrukking waarvan een woord 
ontbreekt. Aan jou om dat woord te raden. Doe mee 
en win een restaurantcheque, een bon van 
c.c. CasinoKoksijde of een prachtig K-strandlaken.

Wedstrijdformulieren haal je af vanaf 1 april bij de 
dienst Toerisme Koksijde (Zeelaan 303). Breng ze daar 
ook tegen 24 april binnen.

C Frank Lambrechts – Picturesk

28 april



Dit jaar staat het Abdijmuseum in het teken van het middeleeuws bouwbedrijf. In juni start de expo Bouwen 
voor de eeuwigheid, waarin de bouw van de gigantische Duinenabdij in al haar facetten wordt belicht.  
Want dat was toch een gigantisch middeleeuws bouwproject? We kunnen alleen maar dromen over hoe het 
er vroeger écht heeft uitgezien. De abdij heropbouwen, zit er helaas niet in. Of toch? Waarom niet een poging 
doen met KAPLA ® bouwplankjes? 

Bovendien is het museum gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur.

Praktisch
De workshop start om 15.30 uur. En om 10.30 uur 
volg je – voor één keer - een rondleiding in het  
dialect van Bachten de Kupe. De workshop is  
geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Minstens 
één volwassene schrijft zich in samen met je kind/
kinderen. Vooraf inschrijven via  
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50,  
want de plaatsen zijn beperkt. 
Duur: ongeveer 2 uur.

Maak het met touw 
Knopen, touw, eindjes en lussen, allemaal van 
levensbelang aan boord van een schip. 
Het NAVIGO-museum vertaalt dit ambacht naar een 
creatieve activiteit voor volwassenen én  
kinderen. Maak samen kunstwerkjes met touw. Bepaal 
zelf wanneer je komt, iedereen is welkom tussen 15 en 
17 uur. Om 16 uur neemt een gids je mee op sleeptouw, 
in het dialect van de streek.

Praktisch
Het museum is gratis toegankelijk van 14 tot 18 uur.  
De workshop loopt van 15 tot 17 uur. De activiteit start 
om 16 uur. Schrijf je in voor de rondleiding via  
onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 
Locatie: NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum,  
Pastoor Schmitzstraat 5

Leer je stamboom maken 
Ooit willen starten met de opmaak van je familiestam-
boom? Weet je niet goed hoe je hieraan moet  
beginnen? De vrijwilligers van Familiekunde Westkust 
staan op Erfgoeddag klaar om je hiermee te helpen.
Om 14.30 uur legt Joeri Stekelorum, voorzitter Familie-
kunde Westkust, uit hoe je op een eenvoudige manier, 
van thuis uit, je stamboom opmaakt. 

Praktisch
Het Erfgoedhuis staat open voor het publiek van  
10 tot 17 uur. De lezing over stambomen start om 
14.30 uur. Schrijf je hiervoor in via  
stekelorum@telenet.be. Gratis toegang. Locatie: 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II laan 2, 
Oostduinkerke 

De Duinenabdij is niet in  
één dag gemaakt. Of toch?



“Een visser wordt verscheurd 
tussen heimwee en liefde”
Op 25 april brengt Sieber Marly zijn theatermonoloog Lamblet in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.  
De monoloog is gebaseerd op de dagboeken en het leven van visser Andreas Van Craeynest.
De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Een man, een visser, staat op het punt om terug te keren naar huis.  
Hij vertelt over wat hij heeft gezien en wordt verscheurd tussen heimwee en liefde. Tussen zijn familie en  
Phyllis, het meisje van de zee, zijn meisje van de zee. Lamblet is een monoloog over thuiskomen. 

Praktisch 
Op 25 april om 20 uur in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Prijs: 10 euro per persoon, drankje en gratis 
museumbezoek (later in 2019) inbegrepen.
Schrijf je nu al in, want de plaatsen zijn beperkt. Dat kan via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be
Info: www.navigomuseum.be 

Paasvakantie?  
Kom met je familie naar NAVIGO-museum
De paasvakantie is ideaal om het NAVIGO-museum te (her)ontdekken! Op vrijdag, om 14.30 uur, vindt op  
hetzelfde moment een thematische rondleiding voor volwassenen én een coole workshop voor kinderen 
plaats. Ontdek ook de toffe pakketten om met kinderen van verschillende leeftijden het museum te  
verkennen.
Familie@NAVIGO
Vrijdag 12 april om 14.30 uur: 
• Rondleiding Het vissershuisje
• Workshop Krabje krab, voorleesmoment  

met aansluitend knutselen voor kinderen van 3 tot 6 jaar 
Vrijdag 19 april om 14.30 uur: 
• Rondleiding De visserij vanuit de ogen van de kunstenaars
• Workshop Maak een schatkist gevuld met parels en edelstenen voor kinderen van 6 tot 9 jaar 

Praktisch: 
• Rondleiding: gids inbegrepen in toegangsticket, gratis voor Koksijdenaars
• Workshop: 2 euro – schrijf je in via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be

Versla het zeemonster 
Kom je met je familie het museum ontdekken? Voeg dan een leuk extraatje toe aan je bezoek.
Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar spelen het spel SOS zeemonsters en redden de visser. Met kleuters  
bezoek je het museum met het stickerblad Op stap met Stekker en Sterre.
SOS Zeemonsters kost 2 euro, het stickerblad 1 euro per vel.
Info: www.navigomuseum.be



Ruïnes, bouwstenen van de tijd
Behoud, beheer en ontsluiting 

De ruïnes van de Duinenabdij zijn slechts een schim van 
de grandeur van vroeger. Het beheer en de ontsluiting 
van de archeologische site vergen tot op vandaag grote 
inspanningen. Een terugblik op ingrepen uit het verleden en 
ook een vooruitblik op wat de toekomst brengt.

Monumentenwacht en het Abdijmuseum Ten Duinen 
bundelen de krachten rond behoud, beheer en  
ontsluiting van ruïnes in Vlaanderen en delen hun  
ervaring en kennis met het brede erfgoedveld. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 april in het 
Abdijmuseum Ten Duinen. Het is de eerste in een reeks van vijf 
- die verspreid over Vlaanderen - plaatsvinden.
Volgende bijeenkomsten: 24 april (Begijnhofkerk,  
Hasselt); 16 mei (ruïnes Sint-Baafsabdij, Gent), 6 juni  
(kasteelruïne Ter Elst, Duffel), 15 juni (Prinsenkasteel,  
Grimbergen).

19.00 uur Verwelkoming | inleiding 
 door initiatiefnemers Monumentenwacht   
 
 & Abdijmuseum Ten Duinen
19.30 uur Bezoek aan de ruïnes van de abdijsite Ten Duinen 
 door Alexander Lehouck (archeoloog Abdijmuseum Ten Duinen) & Monumentenwacht
20.30 uur Behoud, beheer en ontsluiting van de abdijsite Ten Duinen 
 Sprekers: Nele Goeminne (Monumentenwacht Archeologie), Alexander Lehouck en  
 Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum Ten Duinen)
21.30 uur Napraten met een drankje en een hapje
22.00 uur Einde

Schrijf je op voorhand in via abdijmuseum@koksijde.be. En dit ten laatste op 1 april. Pas na het ontvangen 
van een positieve bevestigingsmail, ben je zeker van je deelname. 

Info: www.tenduinen.be 

Hoe leefden monniken in een middeleeuwse Duinenabdij?

Een Nederlandstalige gids leidt bezoekers gedurende anderhalf uur rond in het museum en op de site. Wie 
een toegangsticket voor het museum koopt, volgt deze rondleiding gratis mee. Inschrijven is niet nodig.
Op woensdag 10 april om 14.30 uur en woensdag 17 april om 14.30 uur.

Lopen op geschiedenis 
In 2019 neemt het Abdijmuseum de bouw van de abdij onder de loep. In juni start de tentoonstelling  
Bouwen voor de eeuwigheid. In deze rondleiding ontdek je alvast de mooie tegelcollectie van het  
Abdijmuseum. De verschillende decors, motieven, thema’s en technieken geven een beeld van vier  
eeuwen vloerversiering. In het creatief atelier maken kinderen fantasiedieren in plasticine, proberen ze een 
tegel te reconstrueren en zelf een hedendaagse tegel te ontwerpen.

Praktisch
De activiteit vindt plaats op woensdag 10 april om 14.30 uur. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Max. 15  
deelnemers, duur: 1,5 uur. Deze gidsbeurt is inbegrepen in de prijs van je museumticket. Schrijf je in via 
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Dit is een Familie@TenDuinen–activiteit: (groot)ouders kunnen 
ondertussen een rondleiding voor volwassenen meevolgen.



Virtual Reality achter de schermen
Met de VR-bril keer je terug naar het jaar 1490. 
Maar hoe ging het museumteam te werk om dit Virtual Reality avontuur op poten te zetten? En hoe  
realistisch is het? Zag Koksijde er echt zo uit in de middeleeuwen? Het museum geeft je een unieke blik op 
de making of. Je bezoekt de site en het museum om te zien waaruit inspiratie gehaald werd. Als kers op de 
taart ga je zelf terug naar de middeleeuwen.

Praktisch
De activiteit vindt plaats op woensdag 17 april om 14.30 uur. Voor kinderen van 11 tot 14 jaar. Prijs: 5 euro. 
Max. 20 kinderen. Duur: 1,5 uur.
Schrijf je op voorhand in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.  
Dit is een Familie@TenDuinen-activiteit: (groot)ouders kunnen ondertussen een rondleiding voor  
volwassenen meevolgen. Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2.

Gemeentelijke musea verdienen Q-label
Het Abdijmuseum Ten Duinen en Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum behalen het Q-label.  
Dit kwaliteitslabel, uitgereikt door Westtoer, bevestigt dat beide musea inzetten op kwalitatieve  
dienstverlening. En dit niet alleen museaal, maar ook toeristisch. 
In 2018 werkten beide museumteams hard om het label te behalen. Beide organisaties werden doorgelicht 
en elk museum stelde enkele acties voorop om in de loop van de volgende drie jaar (2019-2021) aan te 
scherpen. 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: 
“Het is fijn dat ons harde werk 
wordt erkend door Westtoer en 
de toeristische sector. Het  
bestuur vindt het belangrijk dat 
ons personeel zich elke dag 
100% inzet voor klantvriendelijk-
heid in onze gemeente.  
Dit label bevestigt dat onze  
jarenlange inzet vruchten  
afwerpt!” 
Schepen Stéphanie Anseeuw: 
“In een toeristische gemeente 
als Koksijde-Oostduinkerke gaan 
erfgoed en toerisme hand in 
hand, dat bewijst dit traject 
eens te meer. Ik ben trots op 
beide museumteams voor het 
behalen van dit kwaliteitslabel.”

Info: musea@koksijde.be

Met de huifkar langs  
natuur, kunst en geschiedenis
Grijp je kans om de abdijsite van Ten Duinen en het Kunstencentrum Ten Bogaerde in één klap te bezoeken 
met een gids! De activiteit vindt plaats op vrijdag 19 april om 10.30 uur. Start en einde: onthaalvilla  
Abdijmuseum Ten Duinen (tegenover de molen).
Opgelet: neem je eigen picknick mee. Duur: ongeveer 3 uur. 
Ticketprijs: 10 euro,  5 euro voor kinderen t.e.m. 12 jaar (huifkartocht, toegangstickets, gidsbeurten en 
drankje inbegrepen) – reserveer op voorhand via: abdijmuseum@koksijde.be – 058 53 39 50.



Cultureel ambassadeur  
Norbert Goddaer overleden
Na Walter Vilain in januari verliest Koksijde opnieuw een getalenteerd cultureel ambassadeur. 
Internationaal erkend musicus Norbert Goddaer, vader van de artiest Ozark Henry (eveneens cultureel 
ambassadeur), overleed op 28 februari. 

Norbert Goddaer was een veelgelauwerde internationaal erkende klassieke componist. Hij behaalde 
naast het diploma Algemene Muzikale Opvoeding – 1e graad, acht eerste prijzen aan het Gents Koninklijk 
Muziekconservatorium (notenleer, transpositie, klarinet, saxofoon, kamermuziek, harmonie, contrapunt en 
fuga) en volgde compositieleer bij Jan De Cadt. Als muziekleraar onderwees hij aan de Muziekacademie 
Harelbeke, het Stedelijk Conservatorium Kortrijk en het Koninklijk Muziekconservatorium Gent. 
Later promoveerde hij tot rijksinspecteur van het secundair en het hoger muziekonderwijs, maar opteerde 
daarna voor het ambt van directeur aan de Muziekacademie Wetteren in combinatie met de leerstoel 
van harmonieleraar aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent. 

In 1976 vestigde Norbert Goddaer zich samen met zijn echtgenote Andrea Bontinck en zijn twee zonen  
Jan en Piet in Koksijde (Oostduinkerke). 

Norbert was, los van het klassieke, ook een fervent jazzfanaat. 
Hij stichtte in 1953 het Modern Jazz Quartet Norbert Goddaer 
en was lid van de Hot Club van België. Hij behaalde de 
eerste ereprijs in het Internationaal Jazz Concours van 1955. 
Hij was gastdirigent voor het BRTN-koor en maakte er talrijke 
arrangementen. 

Op zaterdagvoormiddag 21 februari 2015 werden vader 
en zoon Norbert en Piet Goddaer door het college van 
burgemeester en schepenen aangesteld als cultureel 
ambassadeur. 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We nemen in Koksijde 
opnieuw afscheid van een bijzonder getalenteerd kunstenaar. 
Ik herinner me nog de fijne ontvangst op het gemeentehuis 
toen vader en zoon tot cultureel ambassadeur werden 
benoemd. De muziekwereld verliest een groot componist.  
We wensen de familie heel veel sterkte toe.” 

Ga op bedevaart naar Baaldjes Kruus
Op maandag 29 april vindt in Koksijde de jaarlijkse bedevaart plaats naar Baaldjes 
Kruus bij het kapelletje van de Zalige Idesbald. Deze mooie volkstraditie bestaat al 
heel lang, maar wordt sinds 1994 door het Genootschap van de Zalige Idesbaldus 
georganiseerd.
Abt Idesbald Van der Gracht overleed in 1167. Hij werd in 1155 de derde abt van 
de Duinenabdij en ook de eerste abt uit de eigen gemeenschap. Idesbald wordt 
o.a. aangeroepen tegen koorts, jicht en reuma. Hij werd zalig verklaard in 1894 en 
is door de eeuwen heen patroon van de vissers, de landbouwers en de Vlaamse 
adel.
De plechtigheid op maandag 29 april start om 14 uur in de OLV-ter-Duinenkerk 
met ereburger abt Leo Van Schaverbeeck. Daarna wordt om 14.30 uur in 
processie gewandeld naar het kapelletje Baaldjes Kruus (Van Buggenhoutlaan) 
voor het zingen van het Idesbalduslied. Deze uiting van volkse devotie verloopt 
in samenwerking met de Pastorale Eenheid Ster der Zee en de VVV. Lid worden 
van het Genootschap van de Zalige Idesbald kan door storting van 15 euro op 
bankrekening BE12474835835192. c Lambert J Derenette



Luister naar prachtige  
paasverhalen 
Dol op verhalen? Kom dan tijdens de paasvakantie 
naar het voorleesuurtje in de bib. Speciaal voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar leest een verteller de mooiste en leukste 
paasverhalen voor. Geschikt voor het hele gezin. Mama, 
papa, oma of opa mogen gerust blijven zitten. Zo wordt 
het extra gezellig. 
Afspraak op dinsdag 9 april om 10.30 uur.

Info: 058 53 29 53  – bibliotheek@koksijde.be 
koksijde.bibliotheek.be

Ontdek de beste boeken 
uit het Verre Oosten 
China, Japan en Zuid-Korea hebben een rijke traditie van fantastisch goede auteurs. 
Ken je bv. Haruku Murakami? Deze Japanner werd wereldberoemd met o.a. Norwegian Wood en is al jaren 
één van de topfavorieten voor de Nobelprijs Literatuur. 
China mag dan wel het land met de meeste inwoners ter wereld zijn, maar de Chinese literatuur is niet 
zo gekend. Dit neemt niet weg dat de laatste jaren schrijvers zoals Mo Yan, Yu Hua, Su Tong of Xu Zechen 
prachtige boeken hebben uitgebracht. 
En ook Zuid-Korea gooit hoge ogen met toppers als Jin Min Lee en Han Kang. Deze laatste won in 2016 voor 
haar geweldige roman De vegetariër de prestigieuze Internationale Man Booker Prize.
In april maak je in de bib kennis met de beste boeken uit het Verre Oosten.

Online daten.  
Hoe begin je daaraan?
Daten heeft over de jaren een heel andere dimensie  
gekregen met de komst van het internet en de  
smartphones. Iedereen doet volop aan online daten 
maar hoe begin je daar toch aan? In deze workshop 
kom je meer te weten over het online aanbod. Hoe bied 
je jezelf aan op de vrijgezellenmarkt? Welke apps zijn 
hot? En wat doe je beter wel of juist niet?

Kom op 29 april in de bibliotheek alles te weten over 
online daten. Julie Vranckx leert je hoe je verleidt op het 
web. Julie werkt voor televisie, is (video-)journaliste en 
schrijfster over online daten.

Praktisch 
De lezing vindt plaats op 29 april in de bibliotheek en start om 19.30 uur. Einde voorzien om 21.30 uur.  
Bib-leden betalen 5 euro, niet-leden 8 euro. Schrijf je ten laatste op 22 april in via www.vormingplusow.be of 
059 50 39 52. In samenwerking met VormingPlus.

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be – www.vormingplusow.be



Maak je eigen fotoboek op pc
Wil je aan de slag met foto’s 
op je computer, maar weet je 
niet goed waar te beginnen? 
Je leert in drie sessies hoe dat 
moet. Het eindresultaat van de 
cursus is een digitaal 
fotoalbum. 
Je bewerkt foto’s op de 
computer: draaien, verkleinen 
of vergroten, rode ogen 
wegwerken en bijsnijden.  
Je maakt kennis met 
verschillende fotodiensten op 
internet en oefent hoe je je 
foto’s presenteert in een album.  
Ideaal om je vakantiekiekjes in 
een mooie bundel te gieten. 

Een basiskennis Windows is een must. 
Breng ook zeker je eigen (Windows-)laptop mee. 
Heb je er geen? 
Deel dit dan mee wanneer je je inschrijft. 

De sessies vinden plaats op zaterdag 4 mei, zaterdag 11 mei en zaterdag 25 mei. 
Dit telkens van 9.30 tot 12 uur in de Willem Ellschotzaal (1ste verdieping bibliotheek). 
De prijs voor deze cursus bedraagt 26 euro. Schrijf je in via www.vormingplusow.be.

Weetjes uit de afdeling Beeld en Geluid
Elke maand geeft de bibliotheek je weetjes uit de film- en muziekwereld mee.
Wist je dat…
1  er mensen zijn die toonhoogten met grote precisie kunnen herkennen?
2  het cassettebandje in 1963 in Philips’ Belgische vestiging in Hasselt werd bedacht?
3  de oorspronkelijke toespraken van Martin Luther King niet letterlijk konden gebruikt worden in de film  

Selma uit 2014 omdat er auteursrechten op rusten?
4  Alfred Hitchcock de droomscène in zijn film Spellbound liet ontwerpen door Salvador Dalí?

En wist je dat je deze films en muziek kan uitlenen in de bibliotheek?



Koning Fiets als alternatief voor de auto
Het team Openbare Netheid en de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling gebruiken voortaan ook 
bakfi etsen om Koksijde mooi te maken. Met de bakfi ets wordt zwerfvuil en sluikstort effi ciënter 
gecontroleerd en ingezameld. Meteen is er ook klimaatwinst aan gelinkt. De aankoop wordt volledig 
gesubsidieerd in het kader van een samenwerking tussen de gemeente Koksijde en de Mooimakers, dat 
is een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM), Fost Plus en de 
VVSG.

Het college van burgemeester 
en schepenen met 
burgemeester Marc Vanden 
Bussche, schepenen Guido 
Decorte, Stéphanie Anseeuw, 
Lander Van Hove, Dorine 
Geersens en Ivan Vancayseele;  
algemeen directeur Joeri 
Stekelorum; Roland Coupillie 
en Christop Gryp van het 
team Openbare netheid; 
Jan Vandromme, Nathalie 
Haentjens en Edwig Dolfen van 
de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling en leverancier 
Jelle Wittouck van De Cyclist. 

Bijenvriendelijke
gemeente

Klimaat

actief

Draag je bloempje bij 
Eind vorig jaar riep het Departement Omgeving (Vlaamse overheid) en de 
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) onze gemeente uit tot Bijenvriendelijke
gemeente. Doe jij ook een bijdrage? We bezorgen je maandelijks een tip. 
Maar eerst dit:

Zonder bijen een lege winkelkar

Honingbijen, solitaire bijen, hommels en ook sommige nachtvlindersoorten leveren een belangrijk bijdrage 
aan onze samenleving. Hun bestuiving is een must voor meer dan 75 % van onze voedingsgewassen. 
Fruit en groenten, maar ook koffi e, zonnebloemolie en mosterd verdwijnen zonder de bij. Reden genoeg 
om hen te helpen. Een goed ingerichte tuin bezorgt hen drie noodzakelijke V’s: voedsel, veiligheid en 
voortplanting. Doen dus.

Kies voor een bijen- en
vlindervriendelijk gazon

Bij veel mensen leeft nog het idee dat een gazon er strak 
bij moet liggen. Voor bijen en vlinders is dit een onaantrek-
kelijke woestijn. Laat je grassen en andere planten tot bloei 
komen. Ze leveren niet alleen nectar en stuifmeel, maar 
sommige zijn als waardplant ook voedsel voor rupsen. 

Maai je gazon dan wel niet voor de bloemen helemaal 
verdord zijn, anders dood je alle rupsen. Ben je er nog niet 
klaar voor om je volledige gazon te verbloemen? 
Begin dan met een hoekje dat je bv. om de twee à drie 
weken maait. Je helpt er alvast (solitaire) bijen, hommels 
en vlinders mee.



Meeuwen zijn geen huisdieren
Net zoals de geluiden van wind en golven, hoort het gekrijs van meeuwen bij de sfeer van de kust. 
Meeuwen zijn hier thuis, maar net zoals bij jou thuis moet je rekening houden met elkaar. Daarom deze tips.

Voeder nooit meeuwen
Meeuwen vinden voldoende voedsel aan de vloedlijn. Voederen is helemaal niet nodig. Je doet er meer 
kwaad mee dan goed. Een gemakkelijk hapje slaan ze nooit af en verwachten ze telkens opnieuw. 
Ook wanneer het niet gewenst is en voor overlast zorgt. Het voederen van meeuwen is daarom verboden 
en wordt gesanctioneerd. 

Voorkom nestvorming op het dak 
Tijdens het broedseizoen en op het ogenblik dat 
de jongen uitvliegen, durven de oudervogels 
zich heel luidruchtig gedragen om hun kroost te 
beschermen. Het aantal broedgevallen op platte 
daken of terrassen blijft in Koksijde nog vrij beperkt. 
Voorkomen blijft wel beter dan genezen. Je doet er 
goed aan om af en toe nestmateriaal van je dak 
te verwijderen (van eind maart tot eind juni). Je 
storende aanwezigheid maakt je dak meteen een 
stuk minder aantrekkelijk. Verwijder nooit eieren. Niet 
alleen omdat het beschermde vogels zijn, maar 
vooral omdat het niet helpt. De vogels leggen 
gewoon nieuwe eieren. Pogingen tot nestvorming 
meld je via www.meeuwenindestad.be. 

Stop je afval in een container
Ook genoeg van opengepikte zakken op straat? 
Gebruik een container om je afval aan te bieden. 
Aanvragen doe je via 
www.ivvo.be/container-restafval-gft. Geen plaats 
voor een container? Breng je reglementaire afvalzak naar een semi-ondergronds 
inzamelpunt voor huishoudelijk afval in de toeristische zone. 

Info: 058 53 34 39 – milieu@koksijde.be
www.koksijde.be

Milieupark gesloten 
op woensdag 1 mei

voor een container? Breng je reglementaire afvalzak naar een semi-ondergronds 

Euregioproject ‘120 Kilometer Kustkwaliteit’- Interreg IV

www.meeuwenindestad.be

Gun meeuwen geen fastfood!
• Meeuwen voederen is bij wet verboden. Je riskeert een geldboete tot 250 EUR. Het voederen van meeuwen

kan leiden tot agressief gedrag en is niet hygiënisch. Meeuwen vinden meer dan voldoende voedsel in de natuur.
• Nourrir les mouettes provoque des nuisances et est dès lors interdit par la loi. Vous risquez une amende de 250 EUR.

Nourrir les mouettes peut conduire à un comportement agressif et n’est pas hygiénique. Les mouettes trouvent
suffi samment  de nourriture dans la nature.• Bitte füttern Sie die Möwen nicht. Sie ersparen sich dadurch eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro und allen Bewohnern
und Besuchern der Küste viele Unannehmlichkeiten. Möwen fütteren kann zu aggressivem Verhalten fürhen und ist nicht
hygienisch Möwen fi nden mehr als genug Nahrung in der Natur.• Feeding the seagulls causes annoyance and is therefore forbidden by law. You risk a fi ne up to 250 EUR. Feeding gulls can

lead to aggresive behavior and is not hygienic. Gulls fi nd more than enough food in nature.
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Activiteiten in het Duinenhuis
Voordracht over zwaartekrachtgolven – Op vrijdag 5 april om 19.30 uur. Boeiende uiteenzetting door freelance 
wetenschapsjournalist Govert Schilling. Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS De Sterrenjutters Koksijde. 
Inschrijven via info@desterrenjutters.be. Prijs: 5 euro of 4 euro (leden van De Sterrenjutters, inwoners Koksijde, 
gidsen Duinenhuis en studenten). Info: www.desterrenjutters.be 

Geleide kruidenwandeling Noordduinen – Op zondag 7 april om 14 uur. Kom meer te weten over de  
voorjaarskruiden in de Noordduinen. Met natuurgids Marjan Janssens. Start: J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. de 
Zuid-Abdijmolen. Gratis deelname, niet nodig om vooraf in te schrijven. 

Yoga op het dak van de duinen – Op maandag 8, woensdag 10, donderdag 11, maandag 15, woensdag  
17 en donderdag 18 april telkens van 09.30 tot 10.30 uur. Onthaasten en één worden met de natuurelementen 
in de Schipgatduinen. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als mensen met ervaring. Lesgever: Sigrid 
Rondelez, ex-topsportster en yoga-instructrice. Breng mee: matje, deken en kussentje. Draag best gemakkelijke 
kledij. Prijs: 6 euro per les (max. 20 deelnemers). Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17 

Geleide wandeling op het strand – Op zondag 14 april om 14 uur. Deze wandeling is vooral gericht op de  
uitheemse organismen in de aanspoelsels en op het strandhoofd. Met natuurgids Ingrid Jonckheere. Laarzen 
zijn een must. Start: Elisabethplein Koksijde-Bad. Gratis deelname, niet nodig om vooraf in te schrijven. 

Jeugdactiviteit: huid- en milieuverantwoorde zeepjes maken - Op dinsdag 16 april van 14 tot 16.30 uur. Je kiest 
zelf je zeepvormpjes, kleurtjes en geurtjes. Voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Max. 15 deelnemers.  
Prijs: 8 euro (incl. versierd doosje met zeepjes). Inschrijven vóór 11 april via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.

Bezoek de sterrenwacht op het dakterras van het Duinenhuis – Op vrijdag 19 april vanaf 21 uur. Bewonder de 
sterrenhemel (bij heldere hemel!) met de nieuwe telescoop CPC1100 Edge HD. Organisatie i.s.m.  
De Sterrenjutters. Praktisch: kom met de fiets/te voet of tram (afstapplaats: Lejeunelaan Koksijde).  
Gratis toegang. Info: info@desterrenjutters.be – www.desterrenjutters.be 

Geleide Paaswandeling in het Hannecartbos – Op zondag 21 april om 14 uur. Kom meer te weten over de  
verschillende soorten bomen. Met natuurgids Marjan Janssens. Start: Infobord, Loze Vissertjespad  
Oostduinkerke (Mariapark). Gratis deelname, niet nodig om vooraf in te schrijven. 

Geleide wandeling in de Oostvoorduinen – Op zondag 28 april om 10.30 uur. Kom meer te weten over de  
duinakkertjes en het vissersbestaan, over zangvogeltjes die terug op post zijn en de specifieke flora in deze 
oudste duinen van Koksijde. Met natuurgids Johan Depotter. Start: ingang gemeentelijke begraafplaats,  
A. Geryllaan Oostduinkerke. 

Geleide wandeling Workshop zeepjes maken



Info:
info@desterrenjutters.be 

0475 72 20 46
www.desterrenjutters.be

c Geert Vandenbulcke

De Sterrenjutters blazen vijf kaarsjes uit 
Wat begon als een gewoon bezoekje aan het Duinenhuis is uiteindelijk uitgegroeid tot de eerste 
sterrenwacht aan de Belgische kust. Tij-dingen zocht voorzitter Emmanuel Fabel op voor een gezellige
babbel.

T-d: Hoe is de sterrenwacht ontstaan?
Emmanuel: “Op een koude woensdagvoormiddag bracht ik een bezoek aan het Duinenhuis om te kijken of 
ik daar een cursus sterrenkunde kon geven. De coördinator van het Duinenhuis, Charlotte Magherman, liet 
mij het dakterras zien en onmiddellijk ontstond het idee om daar een sterrenwacht te bouwen. Diezelfde dag 
nog stelde ik een dossier samen en stuurde dat door naar het gemeentebestuur. Na de nodige formaliteiten 
en vergunningen werden in december 2013 de telescoop en de koepel geleverd. Zo was de eerste sterren-
wacht aan de Belgische kust een feit. De offi ciële opening volgde op 14 januari 2014. Op die datum werd ook 
de afdeling van de Vereniging voor sterrenkunde De Sterrenjutters boven de doopvont gehouden.”

T-d: Is de sterrenwacht een succes?
Emmanuel: “Ja. Het eerste jaar hadden wij meer dan 1000 bezoekers en sindsdien is het altijd in stijgende lijn 
gegaan. Met in 2018 een recordaantal van 2083 bezoekers. Ook dankzij de samenwerking met het 
Duinenhuis, die elke donderdagvond in juli en augustus een Soireé aan zee organiseert.”

T-d: Wat valt er allemaal te beleven in De Sterrenjutters?
Emmanuel: “Iedere eerste vrijdag van de maand plannen we een voordracht en ondertussen passeerden 
al heel wat sprekers de revue. Verder organiseren we ook nog cursussen sterrenkunde voor volwassenen 
en kinderen, activiteiten voor kinderen (bv. raketten maken). De Nationale Sterrenkijkdagen en Earth Hour 
staan ook altijd op het programma. En de jaarlijkse zonnekijkdag, die dit jaar op 7 juli valt.”

“Op 27 december 2014 werd de koepel weggeblazen”

T-d: Is het weer vaak een spelbreker? 
Emmanuel: “Een sterrenwacht is natuurlijk heel afhankelijk van het weer en wanneer het bewolkt is, zie je als 
bezoeker niet veel. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen werd op 27 december 2014 de koepel weg-
geblazen door hevige wind. Gelukkig zonder veel schade. Een paar dagen later werd de koepel terug op 
zijn plaats gezet. Sindsdien is de koepel nog beter beveiligd.”

T-d: Jullie vieren binnenkort jullie 5-jarig jubileum?
Emmanuel: “Ja. Op vrijdag 5 april om 19.30 uur komt de bekende Nederlandse auteur Govert Schilling naar 
Koksijde. Hij komt praten over zwaartekrachtgolven. Achteraf bieden De Sterrenjutters een receptie aan. 
Govert is freelance wetenschapsjournalist en publicist. Hij schrijft over sterrenkunde en ruimteonderzoek voor 
kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland. Hij publiceerde tientallen boeken over 
uiteenlopende sterrenkundige onderwerpen, waarvan sommige zijn vertaald in het Engels, 
Duits en Chinees. In 2007 werd planetoïde Govert naar hem vernoemd.”



Veertig jaar muziek in één fuifhet concept van Decennia
Muziek evolueert en iedereen heeft verschillende smaken. Over de jaren heen wijzigen de hitlijsten van radiostations voortdurend en komen er nieuwe singles bij. Decennia brengt de hits van de laatste 40 jaar samen in één fuif. De avond start met de beste platen uit de jaren ’80 en eindigt met de laatste hits.  Decennia, your era, your music.
Ga los op de beats van o.a. Sir Jacobs, Gumble, Shizzle Le Sauvage, Wout van Dessel, AMAXXY en Spynex.
Praktisch
Decennia vindt plaats op zaterdag 6 april in c.c. CasinoKoksijde. Tickets kosten in voorverkoop 7 euro en 9 euro aan de deur. Een organisatie van scouts Zeedustra. 

Info:  Decennia

Opvang nodig in de paasvakantie? 
Schrijf je kind dan in voor speelpleinwerking De Speelveugel.De Speelveugel biedt een gevarieerd activiteitenaanbod aan voor lagereschoolkinderen (eerste tot en met zesde leerjaar). Een plek waar kinderen zich naar hartenlust uitleven. En dat in een veilige omgeving onder toezicht van ervaren monitoren.

Openingsdagen 
Eerste week paasvakantie: dinsdag 09/04 tot en met vrijdag 12/04. Tweede week paasvakantie: maandag 15/04 tot en met donderdag 18/04
Openingsuren 
Telkens van 9-17 uur. Vooropvang mogelijk vanaf 8 uur en naopvang tot 17.30 uur.
Inschrijven 
Via de webshop van de gemeente: www.koksijde.be/webshop, doorklikken naar jeugd en sport.  Betaling gebeurt bij reservatie. 
Locatie 
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde Prijs 
6 euro/dag

Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be - www.koksijde.be/speelpleinwerking-speelveugel

Moondance glows in the dark
Zoek je felste kledij bij elkaar want Moondance zoekt de duisternis op. Deze fuif vindt plaats op 26 april en start om 21 uur. Locatie: zaal JOC de PIT. 
Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur.Info:  Moondance



Jeugddienst zet in op preventie
Het condoomautomaat in de toiletten van de Jeugddienst was dringend 

aan vernieuwing toe. Daarom kochten ze een spiksplinternieuw toestel aan. 

Vanaf nu kan je dus opnieuw terecht in de Jeugddienst om een pakje  

condooms te kopen. Een pakje met drie condooms kost één euro. 

Geen 100% bescherming tegen alle soa’s

Een condoom biedt ook bescherming tegen een soa, maar jammer genoeg 

niet tegen allemaal. Zelfs met een condoom aan kunnen genitale wratten, 

herpes, syfilis, schaamluizen en schurft overgedragen worden. Condoom-

gebruik verkleint de kans op overdracht van deze soa’s wel, maar biedt geen 

volledige bescherming. Dat komt omdat het condoom deze soa’s niet altijd 

volledig kan afdekken, zodat ze toch nog in contact komen met het lichaam 

van de partner.

Meer informatie rond veilig vrijen vind je op www.allesoverseks.be. 

Zet je tv uit tijdens de Buitenspeeldag

Ook dit jaar vindt in Koksijde een Buitenspeeldag plaats. De BKO, De Speelplekke, de Jeugddienst en de 

Sportdienst werken samen om een mooi programma aan te bieden. En dit op twee locaties, want het is 

de bedoeling dat kinderen zo dicht mogelijk bij hun eigen huis spelen. In Koksijde in de Noordduinen en in 

Oostduinkerke aan de Witte Burg. Op elke locatie is een verantwoordelijke van één van de organiserende 

diensten aanwezig en helpen enkele vrijwilligers om het project in goede banen te leiden.  

De Buitenspeeldag is gratis en vindt plaats op woensdagnamiddag 24 april van 14 tot 17 uur. Het is een 

initiatief van de Vlaamse Overheid i.s.m. verschillende televisiezenders. In heel wat steden en gemeenten 

worden locaties opengesteld waar kinderen naar hartenlust buiten spelen. De deelnemende tv-stations 

zenden die namiddag geen programma’s uit en versterken zo het signaal om buiten te spelen.

Openingsuren Jeugddienst 
wijzigen in de paasvakantie
Voor de uitleendienst kun je op volgende dagen bij de Jeugddienst terecht op hun gebruikelijk adres  

(Kursaallaan 28, Koksijde).

• Maandag: 15/04 van 9–12 uur

• Woensdag: 10/04 en 17/04 van 13.30–16 uur

• Vrijdag: 12/04 van 13.30–17 uur

Buiten deze openingsuren verhuist de jeugddienst naar de speelpleinwerking 

(Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde). Elke werkdag bereikbaar van 9-16 uur.

Info: jeugddienst@koksijde.be – 058 53 34 44 - 0494 53 28 62



Milow is de nieuwste naam  
voor Night of the Proms 
Ook singer-songwriter Milow komt, naast de eerder aangekondigde artiesten Gérard Lenorman, John 
Miles en Regi, mee op het podium van de allereerste Night of the Proms Summer Edition. Op het Kerkplein 
van Koksijde-Bad brengen het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. de Braziliaanse dirigente Alexandra 
Arrieche bekende nummers uit het lichtklassieke genre en begeleiden ze popartiesten die hun klassiekers 
vertolken.

Milow maakte vorig najaar furore op de Night of the Proms-shows in Antwerpen, Rotterdam en  
verschillende Duitse steden. De Belgische singer-songwriter won tussen 2007 en 2012 maar liefst 12 MIA’s. 
Een prestatie die geen enkele Vlaamse artiest hem tot nu toe heeft nagedaan. De internationale  
doorbraak volgde met een cover van Ayo Technology van 50 Cent feat. Justin Timberlake, waarmee Milow 
nummer 1-noteringen behaalde in verschillende Europese hitlijsten.

Praktisch
Locatie van het evenement: Kerkplein in Koksijde-Bad.  

Prijzen:
• staanplaatsen: 28 euro 
• zitplaatsen: 45 euro
• rolstoelplaatsen: 35 euro – max. 1 begeleider: 35 euro. 

Deze plaatsen reserveer je via het 
 nummer 03 400 00 34 (vanuit Nederland +32 3 400 00 34) of 

mail naar service@teleticketservice.com.

Info: www.visitkoksijde.be/notp - www.notp.com/belgië
Tickets: www.teleticketservice.com

Hoe vraag ik mijn pensioen aan?
De Pensioenlijn 1765

Via dit gratis telefoonnummer kan je terecht voor alle vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het 
stelsel waarin je gewerkt hebt. Het nummer 1765 is gratis voor oproepen vanuit België. De Pensioenlijn is ook 
bereikbaar vanuit het buitenland via het betalende nummer +32 78 15 1765 . De Pensioenlijn is elke werk-
dag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

MyPension
De site www.mypension.be is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over 
wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren. Via dit portaal kan je pensioenaanvragen indienen, gegevens bekijken, pensioenloopbaan 
raadplegen, dossier status bekijken, betalingen raadplegen,…

Voor meer informatie i.v.m. de berekening van pensioenen: www.pensioendienst.fgov.be. (werknemers en 
ambtenaren) of www.rsvz.be (zelfstandigen)



Loop of wandel de Koksijde Trail
Zin om Koksijde vanbinnen en vanbuiten te ontdekken? Op een sportieve manier dan nog? Loop of
wandel dan zeker mee tijdens de Koksijde Trail op zaterdag 20 april. Je kiest tussen 6 of 10 km lopen of 6 of 
10 km wandelen. Alle afstanden zijn deels offroad met stukken in de duinen en door gebouwen. 

Info: op www.koksijdetrail.be

Verbeter je conditie tijdens Sport overdag
Zumba Gold, curling, conditiegym, netbal, 
tai chi, badminton of tafeltennis. Allemaal 
sporten die de Sportdienst overdag 
aanbiedt. In april en mei krijg je elke 
woensdagvoormiddag een toffe sportles: 
in april is dat fi tbalgym, in mei Swiss Jump, 
telkens van 10.30 tot 11.30 uur in Sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. 
Het zijn initiatielessen, dus ideaal om iets 
nieuws te ontdekken, tegelijk te werken aan 
je conditie en uiteraard ook om plezier te 
beleven. 
Schrijf je in via sportdienst@koksijde.be.

Info: www.koksijde.be/sportaanbod

Ouder dan 60 jaar? 
Kom dan naar de sportdag

Een sportieve dag voor 60-plussers: sporten 
op eigen tempo, kennismaken met iets 
nieuws, vertrouwde medesporters ontmoeten 
of nieuwe mensen leren kennen. Wees er 
bij op deze sportieve en uiterst gezellige 
dag. Beweging, maar zeker ook plezier en 
gezelligheid staan centraal.
Deelnemen kost 5 euro, sportverzekering, 
koffi epauzes en broodjeslunch inbegrepen. 
Noteer dus donderdag 16 mei nu al in je 
agenda.

Inschrijven bij de Sportdienst vanaf dinsdag 16 april: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 



Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke     @gem_koksijde    koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde    www.youtube.com/GemeenteKoksijde

 

Een overzicht van al onze  
socia-lemediakanalen vind je op:
www.koksijde.be/sociale-media 

Tip: benieuwd welke foto’s en 
berichten er over Koksijde te  
vinden zijn op sociale media?  
Ga dan naar de zoekbalk op 
Twitter, Facebook of  
Instagram en typ Koksijde  
(of Oostduinkerke) in de  
zoekbalk. Je krijgt heel wat leuke 
foto’s of berichtjes te zien. Wil je 
nog fijner zoeken? Zet er dan een 
# voor! 

albator59 blackandwhite_pix

eliezah_lieza
Bye bye weekend, you were awesome!

erikagoessens
Was een prachtige avond om te lopen

erikhertogs
Een mooie zachte winteravond

gem_basisschool_koksijde
gerard_c_e
Moeutte sur cabine

godderisjoke
#carnaval



Koksijde door de ogen van…
Staat jouw foto hier volgende maand?

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke     @gem_koksijde    koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde    www.youtube.com/GemeenteKoksijde

 

Volg ons. Deel ons. Like ons.

jmcarlierisavb_
johanvphotography
Mainly blue, with a hint of red

kllys.captures
#carnaval

kyras_life
clean up walk

lieseverhaeghe

macha.barbez
My tribe, my pride

matsaertnathalie mdelannoo



Echtpaar Cuppens-Roosen
Gouden palmen op zaterdag 9 februari voor de echtgenoten Martin Cuppens (°Oostham) en Nelly Roosen 
(°Lommel). Zij huwden op 6 februari 1969 in Lommel. Martin was onderhoudstechnieker bij Ford Genk. Nelly 
was zaalbediende in hotel/restaurant Hof ter Duinen in Oostduinkerke. De jubilarissen hebben één zoon,  
één dochter en vier kleinkinderen.

Echtpaar Vandorpe-Dejonghe
Op zaterdag 16 februari vierden Guido Vandorpe (°Oostende) en Henriette Dejonghe (°Aartrijke) hun  
gouden bruiloft. Ze huwden 50 jaar geleden op 24 december 1968 in Aartrijke. Guido was taalleraar in het 
College te Veurne. Henriette was lerares in het Annuntiata Instituut te Veurne. Ze hebben drie zonen en zes 
kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Desmadryl-Hillewaere 
Ook nog een diamanten bruiloft op zaterdag 16 februari voor het echtpaar Robert Desmadryl (°Nieuwpoort) 
en Maria Hillewaere (°Woumen). Ze stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje op 12 februari 1959 in 
Nieuwpoort. Robert was bediende bij de firma Brusselle Marine Industries in Nieuwpoort. Maria was  
huisvrouw. Het echtpaar heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en ondertussen ook al vijf achterkleinkinderen.



Zeg niet langer Eandis of Infrax, 
maar Fluvius
Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van Vlaanderen instonden voor onder meer de 
distributie van gas en elektriciteit, heten overal Fluvius. Zo heeft Vlaanderen nu echt één nutsbedrijf dat de 
meeste publieke nutsleidingen groepeert. De klant kan voortaan voor meer diensten bij éénzelfde bedrijf 
terecht.

GEBOORTEN
Jean-Baptiste Dedrie, 
Veurne, 21 januari 
Zoon van Koen en Ine 
Deburchgraeve beiden uit Koksijde
 
Mathew Demanet, 
Oostende, 05 februari 
Zoon van Xavier en Steffi Tratsaert 
beiden uit Oostduinkerke

Salma Mbarouk Seif 
Veurne, 31 januari 
dochter van Seif en Ibrahim Ali Raiyan 
beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Arianne Van Muylem, 74 j.
†Koksijde, 05 januari 
Weduwe van Willem de Vriend

Roger Claerebout, 82 j.
†Koksijde, 04 februari 

Willy Pylyser, 86 j.
†Koksijde, 06 februari  
Weduwnaar van Jeannine Wallaert

Marcelle Vanassche, 98 j.
†Koksijde, 08 februari  
Weduwe van Louis Borremans

Marc Michiels, 81 j.
†Gent, 08 februari  
Echtgenoot van Christiana 
Speeckaert

Ginette Destadsbader, 69 j.
Koksijde, 10 februari 

Germaine Zoete, 86 j.
†Nieuwpoort, 12 februari  
Weduwe van Pieter Verbanck

Jeanne Vanemmen, 88 j.
†Veurne, 14 februari  
Weduwe van Georges Koch

Fredy Van Droogenbroeck, 80 j.
†Jette, 21 februari  
Echtgenoot van Marie-Elise Mauroy

Walter Scholdis, 81 j.
†Boechout, 21 februari
Echtgenoot van Daisy Van Uytsel

Robert Pattou, 85 j.
†Veurne, 25 februari  

Gilbert Aerts, 91 j.
†Veurne, 26 februari  
Echtgenoot van Maria Van 
Vlemmeren

André Vandenberghe, 79 j.
†Veurne, 26 februari  
Weduwnaar van Jeannine Claeys

Monique Guyot, 62 j.
†Liedekerke, 26 februari 
Echtgenote van Dirk Braeckman

Philippe Crahay, 69 j.
†Koksijde, 27 februari
Weduwnaar van Nicole François

Norbert Goddaer, 86 j.
†Koksijde, 28 februari
Weduwnaar van Andrea Bontinck

Maria Bruyr , 89 j.
†Veurne, 01 maart  

Gilbert Vanhee, 87 j.
†Koksijde, 03 maart
Echtgenoot van Kathelijne Boudolf

Jeanne Verhoeven, 71 j.
†Koksijde, 06 maart
Echtgenote van Jean Craenhals

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Word jij onze 
nieuwe 
medewerker? 
Het gemeentebestuur van Koksijde zoekt jou.  
In de loop van april publiceren wij verschillende 
vacatures. Mis ze niet.

Wil je meer informatie over deze jobs? Kijk dan op 
www.koksijde.be/vacatures of contacteer ons via 
sollicitaties@koksijde.be of 058 53 34 41. 
Schrijf je via www.koksijde.be/vacatures-en- 
vrijwilligerswerk in op de nieuwsbrief. Zo blijf je op 
de hoogte van alle vacatures.



Wielertalkshow voor Bredene Koksijde Classic

Op donderdag 28 februari was Karl Vannieuwkerke 
te gast in c.c. CasinoKoksijde om de allereerste  
editie van de wielerwedstrijd Koksijde Bredene  
Classic voor te stellen. Er volgde ook nog een  
panelgesprek met een aantal wielerprominenten: 
José Decauwer, Michel Pollentier en Wim  
Vansevenant.

Keizer carnaval Billy en prinsen Chico en 
Wilfried krijgen de sleutel van Koksijde

Van 27 februari tot 6 maart nam keizer Billy het 
roer van onze gemeente over. Op zaterdag  
2 maart werd hij officieel aangesteld door het 
college van burgmeester en schepenen. Dit 
jaar trok de 65ste carnavalsstoet door 
Oostduinkerke.

Start wandelzoektocht Koksijde 

Neem tussen 22 maart en 15 augustus deel aan 
de jaarlijkse wandelzoektocht. Ook dit jaar kom 
je tijdens de - relatief makkelijke - zoektocht 
leuke plekken tegen in onze badplaats. Op 
maandag 11 maart gaf de VVV het officiële 
startschot, samen met de initiatiefnemers.
Haal je formulier af bij de dienst Toerisme.

De burgemeester ontmoet de oudste carnavalist 
van Koksijde

Tijdens de huldiging van keizer carnaval, kwam  
Etienne Geryl ook langs. Al meer dan 92 jaar is hij 
een carnavalist  in hart en nieren.

De voorbije maand in woord en beeld



De op- en neergang van een politicus 
Onbezongen mag je niet missen in de aanloop van de verkiezingen. Want in deze theatermonoloog geeft 
rasacteur Valentijn Dhaenens een inkijk in het hoofd, het hart en de buik van de homo politicus. Het stuk schetst 
het verhaal van een populaire politicus die in zijn ontembare drang naar macht zichzelf vernietigt. 

Auteur Vincent Stuer kon als partijwoordvoerder, kabinetslid en speechwriter 
van o.a. Karel De Gucht en José Manuel Barroso doordringen tot diep in 
de weefsels van de politiek. Hij bestudeerde de machthebbers van nabij. 
Daardoor slaagt hij erin om een zeer realistisch portret van een politicus te 
scheppen in volle campagnetijd.

Twee zielen in één borst
“Het aandachtsgeile personage overlegt met zijn spindoctor strategieën 
om de pers en Jan Modaal op te vrijen. Hij manipuleert en zet zijn mentor en 
rivaal den Dikken tijdens een partijcongres genadeloos te kakken. Tegelijk zie 
je de eenzaamheid van de man die ’s avonds moederziel alleen achterblijft 
en - hunkerend naar genegenheid - via de telefoon houvast zoekt bij zijn 
minnares.”– De Morgen

Praktisch
Onbezongen speelt op zaterdag 20 april om 20 uur. Tickets koop je voor  
16 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 13 euro.  
Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Brommende verfpotten, gekleurde geluiden, 
dansende verf en een acrobatische schilder
PLOCK! is een voorstelling voor iedereen die graag buiten de lijntjes kleurt. Acrobaat Camiel is de schilder van 
dienst. Hij probeert een schilderij van de beroemde action painter Jackson Pollock na te maken. Moet hij de 
verf druipen, gieten, spatten of smijten? Geen paniek: kinderen én ouders krijgen een wit veiligheidspak  
aangemeten. Want er vliegen gegarandeerd spetters verf door de lucht. En heel misschien wordt de jongste 
als verfborstel gebruikt. Niets is zeker, behalve dat je deze ervaring nooit vergeet. 

Workshop – Laat na de voorstelling je kind - gratis - deelnemen aan een workshop van de Westhoek Academie 
Koksijde. Waarschijnlijk komt er verf aan te pas…

Praktisch
De verfspetters vliegen in het rond op zondag 
7 april om 14 en 16 uur. Tickets koop je voor 
10 euro. Jonger dan 26 jaar? 
Dan kost een ticket 5 euro.
 Bestellen via www.casinokoksijde.be of 
058 53 29 99.

©Bart Grietens

©Danny Willems



“Het orgel is een instrument van deze tijd 
en eigenlijk kun je er alles op spelen”
Lezers van dit blad kennen Jan Vermeire vooral van de orgelmatinees. Een reeks concerten tijdens de 
wintermaanden in de OLV-ter-Duinenkerk. Tij-dingen ging bij Jan op bezoek om de man achter het orgel te 
leren kennen. 

T-d: Hoe lang speel je al orgel? 
Jan Vermeire: “Ik ben op jonge leeftijd begonnen 
met pianolessen en met orgel toen mijn benen lang 
genoeg waren om de pedaal te raken. Naast orgel 
ben ik altijd piano blijven spelen, dat is heel goed 
voor je techniek en vingervlugheid.”

T-d: Waarom koos je voor orgel?
Jan: “Orgel heeft me van kinds af aan gefascineerd, 
het is een heel rijk instrument met ontelbaar veel 
mogelijkheden en klankkleuren. Het leuke is dat 
ieder instrument uniek is, je staat telkens weer voor 
verrassingen en dat maakt het extra boeiend. Er is 
ook een grote regionale diversiteit, iedere streek heeft 
zijn eigen orgelbouwstijl.”

“Je staat telkens weer voor 
verrassingen en dat maakt het 

boeiend”

T-d:  Wat moet een goede organist kunnen?
Jan “Vooral veel oefenen om je techniek op peil 
te houden en regelmatig nieuwe repertoriums 
instuderen. Zo val je niet in herhaling en dat houdt de 
geest fris.”

T-d: Krijg je soms speciale verzoeken?
Jan: “Jazeker, en ik ga daar graag op in, zelfs op 
onverwachte of wat gekke vragen. Het orgel is ook 
een instrument van deze tijd, en eigenlijk kun je er 
alles op spelen, van Bach tot The Beatles!”

T-d: De meeste mensen associëren een orgel met 
religie. Speel je ook op niet-kerkelijke podia?
Jan: “De meeste orgels staan in kerken of 
protestantse tempels, zelfs in synagogen. Ik speel ook 
liefst in een kerk, je hebt er meestal een interessante 
akoestiek en een heel inspirerende sfeer. Ik heb ook 
concerten gespeeld in concertzalen zoals in de 
Filharmonie van Luik, Katowice in Polen en die van 
Perm in Rusland. Als je in Rusland speelt, merk je wel 
dat het publiek helemaal geen connotatie maakt 
met religie zoals bij ons.”

T-d: Heb je nog een droom? Een bepaald orgel 
waarmee je nog wil spelen? Of een speciale plek?
Jan: “Ik heb eigenlijk al op de meest belangrijke 
orgels gespeeld, maar ik ontdek nog voortdurend 
nieuwe dingen. Er zijn natuurlijk een paar uitschieters 
zoals het orgel van de Mormon Tabernacle in 

Salt Lake City (USA) waar ik enkele jaren geleden 
optrad of het orgel van de San Petronio-basiliek in 
Bologna, het oudste orgel van Italië. Ik speel elk jaar 
in Torre de Juan Abad in Spanje, één van de mooiste 
orgels van Spanje, ik ben daar zo’n beetje kind aan 
huis. En natuurlijk mag ik ons orgel in Koksijde niet 
vergeten.”

“Johann Sebastian Bach is en 
blijft de allergrootste”

T-d: Wie is volgens jou de allerbeste orgelcomponist?
Jan: “Johann Sebastian Bach is en blijft de 
allergrootste, maar er is een enorme schat aan 
muziek van andere componisten.”



Fleur je huis of tuin op 
Koop je planten en bloemen op de Bloemenjaarmarkt 

Op zaterdag 20 april wordt de Zeelaan omgetoverd in een kleurrijk paradijs van heerlijk geurende bloemen. 
Tussen 8 en 17 uur bieden een dertigtal standhouders jou een ruime keuze aan bloemen en planten aan. 
Zin om heel veel aan te kopen? Geen probleem. Stoere tuinkabouters brengen jouw bloemen en planten 
met de kruiwagen graag (en gratis) naar jouw wagen. Je hoeft dus niet te sleuren met je aankopen. 
Uiteraard is er feestelijke muzikale animatie om je in de juiste stemming te brengen. 
Tip: Parkeer je auto 1 uur gratis in de ondergrondse parking van c.c. CasinoKoksijde.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be
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Snuister tussen schatten van op zolder
Rommelmarkt Sint-Idesbald

De jaarlijkse rommelmarkt vindt plaats op paaszondag 21 april. Locatie: de Strandlaan en de parking van 
de Kerkepannezaal. Een standplaats kost 5 euro per 5 meter, met een maximum van 15 meter. Schrijf je in 
via de dienst Toerisme.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be
www.visitkoksijde.be

Parcours rommelmarkt 
Koksijde-Dorp wijzigt
Op zondag 9 juni vindt naar jaarlijkse gewoonte de 
rommelmarkt plaats in Koksijde-Dorp. Door de werkzaam-
heden in de Zeelaan is het parcours dit jaar anders.

Parcours
Deze straten zijn opgenomen in de rommelmarkt: 
Noordstraat, Veurnestraat, Hovenierstraat, Kerkstraat, 
Doornhofstraat en Karel Vanneckestraat.

Inschrijvingen
Inwoners die in één van de bovenstaande straten wonen, krijgen voorrang. Die mensen krijgen nog een 
brief in de bus. Inschrijvingsformulieren vraag je vanaf 10 april op via toerisme@koksijde.be of ter plaatse bij 
de dienst Toerisme, Zeelaan 303 in Koksijde. Elke deelnemer krijgt een standplaats van 10 meter en dit voor 
10 euro. 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be



Zeelaan verandert in speeldorp 
Koksijde Kids viert 10 lentes

Kom op zaterdag 13 april naar de Zeelaan voor hét coolste  
kinderevenement. Beleef een supertoffe dag met de leukste 
activiteiten voor alle leeftijden. Voor de 10de editie pakt de dienst 
Toerisme uit met heel wat nieuwe attracties.

Plezier voor iedereen
Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar komen aan hun trekken op de 
verschillende attracties. Een heleboel springkastelen, een  
klauterparcours, een klimtoren en de T-Rex stormbaan  
toveren de Zeelaan om in een speeldorp.

Praktisch
- Zaterdag 13 april van 10.30 tot 18 uur
- Locatie: de Zeelaan, het Theaterplein en het Casinoplein
- Een hele dag speelplezier krijg je voor 2 euro per kind.  

Een toegangsbandje koop je aan één van de twee ingangen.

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

Mis jouw kans niet om 
de paardenvissers live te zien
Nu de winter voorbij is, trekken de paardenvissers traditiegetrouw weer naar zee.  
Tijdens de paasvakantie bewonder je ze drie keer op het strand van Oostduinkerke:
- Woensdag 10 april om 10.30 uur
- Zaterdag 13 april om 13.30 uur 
- Paasmaandag 22 april om 09.30 uur – gevolgd door garnalen koken op de Zeedijk
Nog meer garnaalplezier met deze demonstraties:
- Woensdag 10 april om 10 uur: garnaalkruiersdemonstratie De Stienestekers
- Zondag 21 april om 7.30 uur: garnaalkruiersdemonstratie De Slepers
- Maandag 22 april om 9 uur: garnaalkruiersdemonstratie De Spanjaardbank en om 9.30 uur:  

garnaalkruiersdemonstratie De Stienesteekers

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be



Knutselen tijdens de paasvakantie
De Feestplaneet komt tijdens de paasvakantie langs met heel wat leuke knutselworkshops voor kinderen. 
Is jouw zoon of dochter creatief? Mis dan deze workshops niet.

Verschillende thema’s
Strand, zee & visserij
Donderdag 11 april, 14 – 16 uur, Oostduinkerke
- Tropische vissen met foam klei
- Papier maché vissen met posca stiften en mozaïek
- Zeeschildpadden met schelpjes 
- Zandkleurplaten maken

Pasen
Dinsdag 16 april, 10 – 12 uur, Sint-Idesbald
- Paaseieren met washi tape
- Leuke styropor paaseieren met mozaïek
- Kuikentjes maken met foam klei
- Kippetje van karton

Shopping
Donderdag 18 april, 14 – 16 uur, Koksijde
- Boodschappenboekjes decoreren met washi tape
- Lente- of paasbuttons maken
- Paasgeschenkdoosjes om in te kleuren
- Katoenen shopper ontwerpen met textielstiften thema Pasen

Praktisch
- 2 euro per workshop
- Inschrijven ter plaatse een half uur op voorhand
- Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be

vzw De Strandvisschers van 
den Uytbank zoekt extra leden
De vzw doet een warme oproep aan de plaatselijke strandvissers om zich bij de vzw aan te sluiten.  
De vereniging vrijwaart de rechten van de strandvissers en zorgt er bv. ook voor dat verloren netten, ankers 
of ander materiaal terug bij de juiste eigenaar raken.
Ben je zelf strandvisser - onder welke vorm dan 
ook - en nog niet betrokken in de vereniging? 
Kom langs op deze informatieve vergadering en 
maak kennis met een groep mensen die jouw 
passie voor vissen, strand en zee delen.
De vereniging staat open voor hedendaagse en 
historische onderwerpen en wil die op een  
proactieve en duurzame wijze benaderen. 

Infovergadering
Actieve strandvissers die nog geen lid zijn, worden 
uitgenodigd om naar de algemene vergadering 
op vrijdag 12 april te komen. De vergadering 
vindt plaats in het Oud Schooltje (Kerkstraat 20A, 
Koksijde-Dorp). Interessant om weten, is dat je 
een vergunning nodig hebt om te mogen vissen 
op het strand.

Info: info@strandvisserij.be 
Nieuwpoortsteenweg 80, 8670 Koksijde



Doorbraak in het reconversiedossier  
van Basis Koksijde
Op vrijdag 8 maart 2019 waren onze burgemeester Marc Vanden Bussche, gedeputeerde Sabien Lahaye 
Battheu en volksvertegenwoordiger Vincent Van Quickenborne in Brussel te gast bij Minister van  
Defensie Didier Reynders. Daar werd duidelijk dat er schot komt in het dossier van de reconversie van de 
Basis Koksijde. 

Burgemeester Marc Vanden Bussche klinkt opgetogen: “We kregen deze voormiddag de kans om onze 
plannen nog eens grondig toe te lichten. Het dossier van betaalbare woningen, de herlokalisatie van onze 
gemeentelijke diensten, het toekomstige bedrijventerrein,  
de fietssnelweg en de talloze recreatiemogelijkheden kwamen 
aan bod. Minister Reynders gaf aan dat het dossier beslissingsrijp 
is en er op korte termijn concrete communicatie volgt.  
Er zou binnenkort een persconferentie georganiseerd worden in 
Koksijde door de militaire overheid. We mogen gerust van een 
doorbraak spreken! Ik wens van deze gelegenheid  
gebruik te maken om schepen (en voormalig gedeputeerde) 
Guido Decorte, de provinciale diensten Ruimtelijke planning en 
Stedenbouw en mijn gemeentelijke dienst Stedenbouw heel 
erg te bedanken. Zij hebben zich bijzonder hard ingezet om dit 
dossier vooruit te stuwen.”

Garnaalstoet zoekt figuranten
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni staat Oostduinkerke volledig in het teken van de 70ste Garnaalfeesten. 
Voor de garnaalstoet zoeken de organisatoren nog figuranten en medewerkers.

Maak deel uit van de stoet
Als figurant loop je mee in de stoet. Je wordt onder- 
gedompeld in de wondere wereld van de garnaal  
waarbij je een gepast kostuum krijgt. De tocht is ongeveer  
2,5 km lang en leg je te voet af. Zin om jouw steentje bij te 
dragen aan de feesteditie? Meld je dan vòòr  
vrijdag 3 mei aan bij Peter Bruneel van de dienst  
Toerisme. Helpers krijgen een vrijwilligersvergoeding, maar 
moeten wel minstens 17 jaar oud zijn. Ook wie interesse 
heeft om achter de schermen te helpen, is welkom.
Meer info
Dienst Toerisme – Peter Bruneel - 058 51 29 10 -  
peter.bruneel@koksijde.be

BE-Alert verwittigt je bij noodsituatie!
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, willen we
jou graag snel verwittigen. Daarom maakt de gemeente gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen
op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken
inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).

Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo
volledig mogelijk in.



Goud voor PZ Westkust op de internationale 
schietwedstrijd Franco-Belge 
De politiezone Westkust won de zesde editie van het schutterstreffen Franco-Belge. Deelnemende teams 
waren: Politiezone Westkust, Police Nationale, 1 Wing/Basis Koksijde, Team Korpschefs, Team Mixed Franco-
Belge, Team Sportschutters en Team Jagers. Het tornooi vond plaats op 26 februari in de schietstand 
van de Nieuwpoortse Wapensportkring. Voor de logistieke ondersteuning kon gerekend worden op de 
medewerking van Westkust Shooting Club. 

De wedstrijd bestond uit drie verschillende 
schietproeven telkens met een ander type wapen. 
Voor de verschillende politiediensten de ideale 
gelegenheid om de banden te versterken en met 
verschillende wapens te vuren. 
In ploegverband won PZ Westkust met een 
schitterende score van 1044 punten en mocht 
dan ook de trofee en de gouden plaketten in 
ontvangst nemen. De ploeg van de Politiezone 
Westkust bestond uit Steve Vilain, Cedric Rosseel, 
Dimitri Vandepoele en Pascal Vercruysse. De 
zilveren medaille was voor de ploeg Team Mixed 
Franco/Belge met 900 punten, brons ging naar het 
team van 1 Wing/Basis Koksijde met 867 punten.
Ook individueel behaalde PZ Westkust zilver 
& brons. Inspecteur Steve Vilain en aspirant 
hoofdinspecteur Dimitri Vandepoele uit PZ Westkust 
werden tweede en derde. 

Zorg ervoor dat je identiteit niet wordt gestolen
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, wanneer je bv. 
een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Soms willen winkels je identiteitskaart gebruiken als  
getrouwheidskaart. Maar je hoeft dit niet zomaar te doen. 

Je identiteitskaart is een sleutel 
En die geef je toch ook niet weg? Met een kopie van je identiteitskaart kan iemand anders een lening, een 
contract of een abonnement afsluiten op jouw naam. Alles wat nodig is staat erop: naam, geboortedatum 
en rijksregisternummer. 

Wees voorzichtig
Geef niet zomaar je identiteitsbewijs af. Wil iemand een kopie nemen? Vraag dan waarom dit nodig is. 
Meestal is het voldoende om je kaart te tonen.

Beschermd door de wet
Om identiteitsdiefstal te vermijden, heeft de wet de gevallen waarbij een kopie (op papier of digitaal) 
mag worden genomen, beperkt. Je moet je identiteitskaart voorleggen op vraag van de politie, bij iedere 
aangifte, bij elk verzoek om een attest, bij een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of wanneer je 
identiteit als kaarthouder moet worden vastgesteld.

Verder moet je je kaart alleen voorleggen wanneer dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of  
wanneer de wet het voorschrijft. Geef je toch een kopie 
af? Voorkom dan misbruik.

Noteer zeker deze zaken op de kopie
• Dat het een kopie is en doorstreep niet relevante gegevens
• Aan welk bedrijf of organisatie je de kopie geeft
• De datum waarop je de kopie afgeeft

Info: veiliginternetten.nl/themes/privacy/situatie/ 
hoe-voorkom-je-identiteitsfraude

INP Pascal Vercruyse, INP Steve Vilain, AHINP Dimitri Vandepoele,  
INP Cedric Rosseel



Pennenvrienden gaan  
elkaar binnenkort ontmoeten 
Joris Lingier, leerkracht vierde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke heeft een prachtig 
initiatief gelanceerd in het kader van een leefbare planeet voor iedereen. Hij startte een samenwerking met 
een school uit Bomal-sur-Ourthe in de Waalse Provincie Luxemburg, ondersteund door het Prins Filipfonds.  
De leerlingen uit de klas van meester Joris skypeten, mailden en verstuurden filmpjes naar de leerlingen uit de 
Waalse school in Bomal. Op 25 en 26 april ontmoeten beide scholen elkaar. Spannend.

Pennenvrienden vinden: een zoektocht
Al enkele jaren was Joris Lingier op zoek naar 
een school om mee te communiceren en 
pennenvrienden te worden. Het was toch een forse 
zoektocht: van Bergen-Op-Zoom (Nederland) tot 
Ganshoren in Brussel. Bij al deze scholen was het 
lang wachten op respons, was er geen klik met de 
leerkracht van de corresponderende school of was 
er een vervanger die het initiatief niet opvolgde. Tot 
de perfecte match volgde. Een school uit Bomal-
sur-Ourthe in  de Waalse Provincie Luxemburg. De 
samenwerking loopt ondertussen al een jaar. 

“Ik hoop dat ik mijn  
pennenvriendin leuk zal vinden  
als ik haar in het echt zie” (Nifé)

Een stap verder: de ontmoeting.
Er werd een hechte band gecreëerd tussen de 
kinderen van de twee scholen en daarom willen 
ze elkaar eens in het echt ontmoeten. Om steun 
te krijgen voor dit project kwamen ze bij het Prins 
Filipfonds uit. Dit fonds ondersteunt initiatieven 
waarbij een samenwerking ontstaat tussen scholen 
uit verschillende taalgebieden. Joris Lingier:“Een 
vierde leerjaar is de leeftijd waarop kinderen al eens 
in contact komen met de andere landstaal. Het is ook 
een goede voorbereiding op het effectief leren van 
Frans (en Nederlands voor de andere school) dat in 

het vijfde leerjaar start. Door samen te werken, leren 
de kinderen, maar ook de leerkrachten de ‘buren uit 
het andere taalgebied’ beter kennen en begrijpen. 
Ook het thema ‘een leefbare planeet voor iedereen’ 
is uiterst actueel en bijzonder boeiend om aan te 
werken. We kijken ernaar uit!”

“Ik vind het leuk dat we elkaar gaan 
ontmoeten en dat we samen liedjes 

gaan zingen” (Elodie)

Heen en terug.
De bezoeken worden over twee schooljaren 
gespreid. Dit jaar is er een bezoek aan Bomal, met het 
ontdekken van het schoolleven daar: les in het Frans, 
taalinitiaties, de manier van lesgeven en -krijgen 
ervaren. Enkele activiteiten om het groepsgevoel te 
stimuleren zoals het avonturenpark in Durbuy of een 
exploratie in de bossen. Volgend schooljaar plannen 
ze een bezoek in de tegenovergestelde richting en 
wordt Vlaanderen (specifiek de kust) ontdekt: strand 
bezoeken, garnaalvissen en garnalen proeven, 
een workshop in het Duinenhuis te Koksijde of het 
Abdijmuseum Ten Duinen.

“Ik wil de natuur daar zien,  
de bossen” (Tars)



 
 Maandag 1 april
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Mantelzorgcafé De Luisterschelp, 058 53 43 19

* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje,  
Volksspelen, NEOS Koksijde, 058 51 40 60

* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

Dinsdag 2 april
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
 (gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 3 april
* 13-16 uur: Sporthal Oostduinkerke 
Minivoetbaltornooi voor de 3de graad lager onderwijs

* 14-16 uur: Oostduinkerke, Rozenkrans, Albert I laan 54,  
ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Oostduinkerke

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Film: The Sisters Brothers, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 5 april
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
JazzLab 2,5, Hendrik Lasure ‘warm bad + Thunderblender’,  
www.casinokoksijde.be

Zaterdag 6 april
* 14-18 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal  
Visserijmuseum. 
Open Museumdag (gratis toegankelijk)

* 14 uur: strand Koksijde t.h.v. de Vredestraat 
Spartarun

* 15 uur: Koksijde, Standaard Boekhandel,  
Boekpresentatie ‘Die dag heeft Brussel geweend’, 
hilde.vdvoorde@telenet.be

Zondag 7 april
* 09.30 uur: Oostduinkerke Hoeve Ammanswalle, Amanswallestraat 
20a  
Opendeur Iyengar Yoga Koksijde, sigridrondelez@telenet.be,  
0477 47 11 22, www.yogakoksijde.be

*14 & 16 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Grensgeval: Plock (4+), www.casinokokijde.be

Maandag 8 april
* 10.30 uur: Koksijde-Bad, dienst Toerisme 
Erfgoedwandeling (N/F): Koksijde vanuit de ogen van de zoeaven

* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 14.30-16 uur: Koksijde-Bad, Huisje Nys (Tulpenlaan 46).  
Rondleiding in het Jommekeshuis, vissershuisje met een  
familieverhaal

Dinsdag 9 april
* 10.30–11.30 uur: Bibliotheek Koksijde 
Voorleesuurtje: paasverhalen, zie blz. 16

* 10.30–12.30 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘Spoorneuzen’, www.iwva.be/bezoekers

* 14.30-16 uur: Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum 
Thematische rondleiding (F) voor volwassenen  
058 51 24 68 - info@navigomuseum.be

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 10 april
* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen 
Familie@TenDuinen, zie blz. 13

* 15-17 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Film: Oh Lucy!, www.casinokoksijde.be

Agenda APRIL

Openbare markt

Elke vrijdag van 7 tot 13 uur in de Zeelaan in 
Koksijde-Bad

Opname in agenda editie mei 
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan 
nathalie.deschacht@koksijde.be (gemeentehuis, 
dienst Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste 
maandag 1 april 2019. Deze deadline wordt strikt 
toegepast. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer 
en contactgegevens. Alleen activiteiten met 
openbaar karakter komen in aanmerking.

Sociaal Huis
blz

Musea
blz

Bibliotheek
blz

Duinenhuis
blz

Jeugddienst
blz

Sport
blz

8-9

12-14

16-17

20

22-23

24



Donderdag 11 april
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘Supermarkt Duinen’, www.iwva.be/bezoekers

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis 
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

* 14.30-16 uur: Abdijmuseum Ten Duinen 
Thematische rondleiding (F) voor volwassenen  
058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be 

* 16 uur: Oostduinkerke-Bad, dienst Toerisme 
Erfgoedwandeling (N): Oostduinkerke – van vissersdorp tot  
badplaats. 

Vrijdag 12 april
* 14.30-16.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum 
Familie@NAVIGO, zie blz. 12

* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Theatervoorstelling Rode Broom: Cerebro, www.casinokoksijde.be

Zaterdag 13 april
* 10.30-18 uur: Koksijde-Bad 
Koksijde Kids, zie blz. 34

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
Geleide wandeling ‘Het voorjaar in bloei’, www.iwva.be/bezoekers

* 15-17 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

Maandag 15 april
* 10.30: Koksijde-Dorp, Robert Vandammestraat  
Erfgoedwandeling (N/F): Brits Militaire begraafplaats.

* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘Dwars door de Duinen’ (N/F),  
www.iwva.be/bezoekers

* 14.30-16 uur: Koksijde-Bad, Huisje Nys (Tulpenlaan 46).  
Rondleiding in het Jommekeshuis, vissershuisje met een  
familieverhaal

Dinsdag 16 april
* 10.30-12.30 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

* 14.30-16 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum 
Thematische rondleiding (F) voor volwassenen  
058 51 24 68 - info@navigomuseum.be

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘Water-Lopen’, www.iwva.be/bezoekers

Woensdag 17 april
* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘De vogels van bij ons’,  
www.iwva.be/bezoekers

* 14.30-16.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen 
Familie@TenDuinen, zie blz. 14

* 15-17 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Film: First Man, www.casinokoksijde.be

Donderdag 18 april
* 14.30-16 uur: Abdijmuseum Ten Duinen 
Thematische Franstalige rondleiding voor volwassenen  
058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be 

* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48) 
Lezing Prof Dr. D. Lefeber, Interdisciplinair denken, de robot in dienst 
van de mens. Org.: Vermeylenfonds: ism UPV Westkust - 
info: marc-mortier@telenet.be, €5 (koffie incl.), leden: €3 -  
0475 97 21 98

* 16 uur: Sint-Idesbald, Dienst Toerisme 
Erfgoedwandeling (N): The best of Sint-Idesbald

Vrijdag 19 april
* 10.30-14.30 uur: Abdijmuseum Ten Duinen 
Huifkartocht Ten Duinen - Ten Bogaerde, zie blz. 14

* 10.30-11.30 uur: strand Oostduinkerke 
Fortenbouw

* 14.30-16.30 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum 
Familie@NAVIGO, zie blz. 12

* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Concert ‘The Bony King of Nowhere’, www.casinokoksijde.be

* 20 uur: Oostduinkerke, St-Niklaaskerk,  
Passiespel

Zaterdag 20 april
* 8.00 uur: Zeelaan Koksijde 
Bloemenjaarmarkt

* 10-19 uur: gemeentehuis Koksijde 
Koksijde Trail, K-Fitclub vzw, bestuur@k-fitclub.be, 0473 22 98 55, 
koksijdetrail.be, zie blz. 25

* 14 uur: Bezoekerscentrum De Doornpanne 
Geleide wandeling ‘Op stap tussen de ezels en de pony’s’,  
www.iwva.be/bezoekers

* 14-16 uur: Strand thv openluchtzwembad 
Huifkar op het strand, depaardenhoeve@gmail.com

* 15-17 uur: Koksijde Golf ter Hille 
Golfinitiatie, www.koksijdegolfterhille.be

* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde 
theatervoorstelling Valentijn Dhaenens: ‘Onbezongen’,  
www.casinokoksijde.be

Zondag 21 april
* 6-17 uur: Sint-Idesbald, Strandlaan en parking Kerkepannezaal, 
Grote rommelmarkt

* 10.30–12 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal  
Paradekorps El Fuerte

* 11-12 uur: Koksijde-Dorp, Hoge Blekker 
Paaseierenraap (gratis)



* 15-17 uur: Koksijde Zeelaan 
Wandelconcert El Fuerte

Maandag 22 april
* 10-15 uur: Koksijde Golf Ter Hille 
‘Start-to-Golf-dag’, golfsecretariaat@koksijde.be (gratis), initiaties 
om 10, 11 en 14 uur. 

* 11 uur: Oostduinkerke, Witte Burg 
Paasconcert Davidsfonds, in het spoor van Toon.  
www.doornpanne.davidsfonds.net,  
davidsfonds.doornpanne@gmail.be

* 13.30-15 uur: Koksijde, Zaal Ligerius,  
Gezinswandeling, €1,20/€1,50, freddyvanlerberghe@hotmail.com

* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 20 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Paasconcert Lionsclub, toegang 30 euro in vvk bij de dienst  
Toerisme en leden Lionsclub, 40 euro add, info@paasconcert.be

Dinsdag 23 april
* 11 uur: Oostduinkerke, Witte Burg 
Paasfeest met maaltijd en dansgelegenheid, €25/€30 (niet-leden 
SOW), johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 24 april
* 13-17 uur: speelplein Witte Burg en Noordduinen 
Buitenspeeldag, zie blz. 23

* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde,  
Film: ‘Girl’, www.casinokoksijde.be

Donderdag 25 april
* Bezoek Raveelmuseum en piano’s Maene in Ruiselede,  
Organisatie: Neos, info: Judith Ranson, 058 51 40 60

* 10 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 14-16 uur: Koksijde, Sociaal Huis 
Praat-, spel- en breinamiddag, €2, 058 53 43 30

* 14.30 uur : Koksijde, Hotel Apostroff,  
Fietsen mobiliteit en vitaliteit, €5/€8, kristibo@telenet.be

* 20 uur: Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO-museum 
Theatermonoloog Lamblet, blz. 12

Vrijdag 26 april
* 14-16 uur: Sint-Idesbald, Strandlaan, ’t Oud Klooster 
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald, €3,  
inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

* 19.30 uur: Koksijde, Zaal Ligerius,  
Initiatie geocaching-theorie, €5/€10,  
johanvandewoude@skynet.be

Zaterdag 27 april
* 10.30-11.30 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek,  
Gratis Tai Chi-les, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

* 16-17 uur: Koksijde, Golf Ter Hille 
Gratis golfinitiatie, inschrijven via golfsecretariaat@koksijde.be

* 20.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, het Bedrijf (Leopold II Laan 9), 
Muzikaal Beeldend theater: Onnozele, Karlijn Sileghem

* Drivers Days met doortocht Koksijde, info@nieuwpoortdriversdays, 
www.nieuwpoortdriversdays.be

Zondag 28 april
* 9 uur: Koksijde, Zaal Ligerius,  
Initiatie geocaching-praktijk, €5/€10,  
johanvandewoude@skynet.be

* Erfgoeddag, thema ‘Hoe maakt u het’, zie blz. 10 en 11

* 11-13.30 uur: Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48) 
Praatcafe met aperitiefconcert, org. Vermeylenfonds,  
eugeen.de.picker@skynet.be

* Drivers Days met doortocht Koksijde, info@nieuwpoortdriversdays, 
www.nieuwpoortdriversdays.be

Maandag 29 april
* 13.30-16 uur: Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Bedevaart naar Baaldjes Kruus, zie blz. 15

* 14 uur: Oostduinkerke, parking St-Niklaaskerk,  
Fietstocht, johnyvanheste@gmail.com, 058 52 15 12

* 14 uur: c.c. CasinoKoksijde,  
Gezond blijven eten en bewegen,  
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

* 19.30-20.30 uur: Koksijde-Bad, Bibliotheek 
Workshop online daten

Dinsdag 30 april
* 14.30-16.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’  
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 19 uur: c.c CasinoKoksijde,  
Noche Mexicana, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be

Woensdag 1 mei
* 20 uur: Cultuurcentrum CasinoKoksijde,  
Film: Cold War, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 3 mei
* 14-16 uur: Koksijde-Bad, bibliotheek (Willem Elsschotzaal),  
Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Bad, €3, 
inschrijven via 058 53 43 19 of  
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Check 

de meest recente 

activiteitenkalender op 

www.visitkoksijde.be!



Kinderkrant Plezand
bestaat 10 jaar

In de kinderkrant staan alle interessante Koksijdse 
activiteiten en nieuwsjes. Alle kleuters en lagere-
schoolkinderen uit Koksijde krijgen die mee via 
school. En dat voor bijna elke vakantie: 
herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en 
zomervakantie. 

Als ouder of 
grootouder is het 
dus handig om 
een exemplaar 
te lezen of te 
bemachtigen. 
Kijk daarom even 
in de boeken-
tas van zoon 
of dochter. En 
meteen krijg je 
een overzicht 
van alles wat 
er te doen is 
de volgende 
maanden. 

infoblad voorde kids vanKoksijde
OostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen
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Plezand 01

Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde

Het traditionele lenteconcert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van 
Koksijde vindt plaats op zaterdag 27 april in zaal Kerkepanne (Sint-Idesbald). 
Onder leiding van dirigent Luc Note bieden de muzikanten een gevarieerd 
programma aan. Zowel klassieke werken als hedendaagse composities en 
tussendoor een stevige mars. Het concert begint om 20 uur. De toegang is gratis.

Info: Abdijmuseum

Ten Duinen 1138

T 058 53 39 50

abdijmuseum@koksijde.be

www.tenduinen.be

Info & tickets:

c.c. Casino Koksijde

T 058 53 29 99

cultuurcentrum@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

Info & organisatie:

Bibliotheek Koksijde

T 058 53 29 53

bibliotheek@koksijde.be

Info:

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

Info:

Het Bedrijf

T voicemail 0494 60 41 36

www.hetbedrijf.be

Info:

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be

Info: NAVIGO, 

Nationaal Visserijmuseum 

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be 

www.navigomuseum.be

LEGENDE / CONTACT

Unieke expo met fresco’s van Paul Delvaux
Voor het huis van Périer
Tot 30 september: dinsdag tot zondag. 
Van 1 oktober tot 5 januari: donderdag tot zondag.
Open van 10.30 tot 17.30 uur.
Gratis voor Koksijdenaars en houders van een K-pas.
Info: www.delvauxmuseum.be - info@delvauxmuseum.be –
058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde. 

Expo Eau Forte. 
Van 30 maart tot 16 juni in het NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum. Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be
– www.navigomuseum.be – 058 51 24 68

Michel Dievart – Marcel Maes 
Van 28 maart tot 21 april in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, 
Sint-Idesbald)
14–18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)

Eline De Letter 
Van 6 april tot 28 april in de Kapel Rozenkrans
(Albert I Laan 54A, Oostduinkerke)
14–18 uur, van dinsdag tot zondag (gratis toegang)

Marleen Haezebrouck – Etienne Rotsaert 
Van 6 april tot 22 april in galerie Welnis, toerismekantoor 
Oostduinkerke (Astridplein 6, Oostduinkerke)
Open van 10-12 uur en van 13.30–16 uur, 
gesloten op zondagvoormiddag.

Keramiek van Rika Van Belleghem (Nieuwpoort)
In kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald 
(lievino@lievino.be)

CasinoKoksijde: koop je tickets ter plaatse of online 

Openingsuren onthaal cultuurcentrum CasinoKoksijde: maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 uur. Dinsdag gesloten. 
Op zaterdag open van 9 tot 12 uur.  Uiteraard is de balie ook altijd open vanaf één uur voor aanvang van een 
voorstelling. Koop je tickets ook online via www.casinokoksijde.be. 

TENTOONSTELLINGEN



BINNENKORT IN HET PLOPSA THEATER
Geniet als inwoner van Koksijde tot 25% korting!*

VLOT BEREIKBAAR MET DE KUSTTRAM
HALTE DE PANNE PLOPSALAND

TICKETS EN INFO: 
WWW.PLOPSATHEATER.BE OF AAN HET ONTHAAL VAN PLOPSALAND DE PANNE

VLAAMSE TOP 10
Met meer dan 30 topartiesten!

€999
€1299

Incl. €2
reservatiekosten

10/04/19

Neemt Je Mee

THE ABBA STORY

 S T A R S  I N  C O N C E R T  &  L I V E  N A T I O N  B E L G I U M  P R E S E N T

31/10/19

€3915
Incl. €5,40

reservatiekosten

VU
: D

iet
er

 Br
un

ee
l

2019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

VU
: D

iet
er

 Br
un

ee
l

VU
: D

iet
er

 Br
un

ee
l

VU
: D

iet
er

 Br
un

ee
l

VU
: D

iet
er

 Br
un

ee
l

Paul Bruna

David Vandyck

Luc Steeno

woensdag
25/9

Inclusief toegang tot park 
en alle attracties

vanaf

10u
Aanvang show in

het Plopsa Theater 14u

Paul Bruna

Frank Galan

Laura Lynn

woensdag
18/9

20192019201920192019Paul Bruna

Micha Marah

De Romeo’s

woensdag
4/9

201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019 Paul Bruna

Herbert

Willy Sommers

woensdag
11/9

Paul Bruna

David Vandyck

Willy SommersWilly SommersWilly SommersWilly SommersWilly Sommers

€18
€25
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KOKSIJDE KIDS
Za. 13 april 2019
10.30 - 18 uur

ZEELAAN
Koksijde-Bad

10e editie

€2


