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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 (#Koksijde) 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

Telefonisch:
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 Onthaal en Protocol

Redactie:  
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking:  
Dirk Van Hove, Sofhie Legein, Olivier Tilmant 
en Marie Godderis – tenzij anders vermeld

Redactieraad:  
Lander Van Hove, Ilse Chamon,  
Dries Dawyndt, Thierry Boonefaes,  
Marie Godderis, Maarten Vandenbroucke, 
Isabelle Deshayes, Sofhie Legein 

Word abonnee 
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde 
Niet-inwoners betalen 7,50 euro (tot eind 
2020) op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van 
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Com-
municatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde 
(BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen –tot eind 2020”

Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
058 53 30 30
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 maart
dag hoogwater laagwater

zo 1 04:38 en 17:00 11:31 en 23:36
ma 2 05:19 en 17:46 12:12
di 3 06:13 en 18:53 00:24 en 13:19
wo 4 07:35 en 20:25 01:53 en 14:37
do 5 09:02 en 21:47 03:15 en 15:47
vr 6 10:17 en 22:52 04:31 en 16:59
za 7 11:16 en 23:40 05:44 en 18:05
zo 8 12:01 06:36 en 18:54
ma 9 00:21 en 12:43 07:21 en 19:37
di 10 01:01 en 13:24 08:03 en 20:20
wo 11 01:42 en 14:07 08:45 en 21:02
do 12 02:24 en 14:51 09:28 en 21:45
vr 13 03:09 en 15:37 10:12 en 22:28
za 14 03:55 en 16:27 10:56 en 23:11
zo 15 04:46 en 17:24 11:42 en 23:59
ma 16 05:45 en 18:27 12:34
di 17 06:54 en 19:37 00:57 en 13:37
wo 18 08:12 en 21:05 02:12 en 14:57
do 19 09:54 en 22:33 03:53 en 16:41
vr 20 11:05 en 23:27 05:14 en 17:46
za 21 11:51 06:07 en 18:32
zo 22 00:07 en 12:27 06:49 en 19:08 
ma 23 00:39 en 12:57 07:24 en 19:39
di 24 01:08 en 13:27 07:57 en 20:07 
wo 25 01:38 en 13:57 08:27 en 20:34
do 26 02:07 en 14:26 08:56 en 21:02
vr 27 02:35 en 14:53 09:26 en 21:32 
za 28 03:02 en 15:20 09:55 en 22:02 
zo 29 04:32 en 16:50 11:25 en 23:33
ma 30 05:06 en 17:26 11:57
di 31 05:46 en 18:08 00:06 en 12:34

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Pylyserlaan wordt 
fietsstraat
Vanaf 6 april krijgen fietsers 
voorrang in de Boudrystraat, Van 
Maldeghemstraat en Pylyserlaan.  

6

En verder:

Bestuur 

Openbare aanbesteding 4 

Nieuw parkeerbeleid 8

Woonhuis Nieko 9

Senioren 10-11

Cultuur en erfgoed 

Delvaux 13 

Abdijmuseum Ten Duinen 15

Bib 18-19

Jeugd 20 

DynamiCrew 21

Milieu  

Activiteiten in het Duinenhuis 25

Sport 26-29

Proficiat aan onze jubilarissen 30

Burgerlijke stand 31

Fotoblad 32-33

Interview met Luk & Tom Vermeir 34-35

Sociale Media  37

Podium en evenementen 38-43

De volgende expo in het 
Abdijmuseum kies jij
Voor de tentoonstelling van 2021 
doet het museumteam een beroep 
op jou om het thema te bepalen. 

14
Mustafa Hadi werkt in het 
asielcentrum
Vijf jaar geleden kreeg Mustafa 
Hadi nog onderdak in het 
asielcentrum. Nu werkt hij er zelf. 
Veel stof om over te praten.

24

Mis Bredene Koksijde 
Classic niet
Deze ProSeries-wedstrijd komt 
aan in onze gemeente. Bekijk de 
topkoers live: op het parcours of op 
televisie. 

29
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Foto’s van Koksijdeverbeeldt.be
Burgemeester Jacques Van Buggenhout zorgde voor de 
aanpak van het Koksijds wegennet. Aan de achterkant van 
het vooroorlogse Casino lag de Blieckstraat, de tennisbanen 
bereikte je via de Gretastraat. Deze straat is intussen 
verdwenen en geïntegreerd in de complexen van het 
gemeentehuis en cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

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

Nog niet op de hoogte van de signaalswitch?
Telenet stopt met het aanbieden van analoge radio via de kabel in Vlaanderen en Brussel. Niet alles in 
één keer, wel in verschillende fases. De complete afschakeling moet op 22 april voltooid zijn. Eind dit jaar 
verdwijnt ook het analoge tv-signaal. 
Alleen radiotoestellen die rechtstreeks met de kabel aan de wandcontactdoos in huis zijn verbonden, 
ontvangen na de afschakeling geen signaal meer. Alternatieven zijn: luisteren via een decoder van Telenet, 
internetradio, DAB+ of toch nog met een FM-antenne. Telenet bezorgt alle klanten die dat wensen een gratis 
radioantenne.

Openbare aanbesteding met opbod  
Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde gaat op maandag 16 maart in 
openbare zitting over tot een open aanbesteding met opbod. De zitting vindt plaats om 14 uur in de Abt 
Eliaszaal van het gemeentehuis. 

Recht tot uitbating van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie Terlinckplein in Koksijde-Bad 
periode 2020-2022

De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 12 maart 2020 
(datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Op de binnenomslag vermeld 
je: Uitbating van een nostalgische kindermolen op het Eugenie Terlinckplein te Koksijde periode 2020-
2022. Richt je aanbieding aan het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde, 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Volg de richtlijnen op het inschrijvingsformulier en de voorwaarden uit het 
lastenboek.
Vraag het lastenboek en het inschrijvingsformulier op bij de dienst Secretarie: 
info@koksijde.be of via www.koksijde.be/concessies.

Info: dienst Secretarie – 058 53 30 33 – info@koksijde.be OPROEP
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De burgemeester aan het woord
In maart laten we de winter achter om de eerste bloemen te zien ontluiken. Het spruiten van het blad zorgt 
ervoor dat ook je infoblad Tij-dingen in een lentestemming baadt. 

Emma Pakarinen uit Finland liep stage in Koksijde

T-d: In maart is Koksijde het toneel voor een mooie 
wielerwedstrijd: Bredene Koksijde Classic? 
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. 
Het begin van de lente luidt het voorjaarsseizoen 
in. De Bredene Koksijde Classic is een heel mooie 
voorjaarskoers die op vrijdag 20 maart wordt gereden 
met passages over de Kemmelberg en de Rode berg. 
Dit jaar behoort de koers tot de ProSeries, een stapje 
onder de WorldTour. Grotere ploegen, meer bekende 
renners. Ik kijk er alvast naar uit. Ik ben ook heel fier 
dat de koers live te zien is op Eurosport en Sporza. 
Ik bedank de mensen van Handzame Classic voor 
de mooie organisatie. Een hoogdag voor Koksijde 
en onze schepen van Sport, Dirk Dawyndt. Voor de 
liefhebbers is er op 14 maart een wedstrijd voor 
de dames elite. En op 25 en 26 maart passeert de 
Driedaagse ook nog door onze gemeente.”

T-d: Nu we het toch over fietsen hebben… Koksijde 
is genomineerd als fietsgemeente?
Burgemeester: “Dat klopt. Samen met Lommel 
en Deinze zijn we genomineerd in de categorie 
middelgrote gemeenten. De erkenning is er al, nu nog 
proberen om die te verzilveren. In 2018 kregen we 
al eens de titel van meest veilige fietsgemeente. In 
Koksijde doen we er alles aan om het voor de fietsers 
zo aangenaam mogelijk te maken. Fietsen is gezond, 
vooral in Koksijde.”

T-d: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat 
jongeren veilig de weg op kunnen? 
Burgemeester: “Inderdaad. Koksijdse jongeren reizen 
goedkoper met het openbaar vervoer.  
Het gemeentebestuur van Koksijde subsidieert 
twee abonnementen waardoor het voor jongeren 
goedkoper is om het openbaar vervoer te nemen. 
De Buzzy Pazz en de Campuskaart worden voor 
de helft terugbetaald. En om het aanbod aan te 
vullen, schenkt de gemeente voor dertig euro aan 
taxicheques aan jongeren tussen 16 en 25 jaar.  
De bedoeling is dat ze ’s nachts veilig terug thuis 
raken na een avondje uit.”

T-d: Koksijde is een goede organisatie om voor te 
werken?
Burgemeester: “Zeker. Je staat om te beginnen al 
niet in de file om hier te raken, heel wat van onze 
medewerkers nemen gewoon de fiets. Wat we 
trouwens ook aanmoedigen. Ons gemeentebestuur 
kan rekenen op enthousiaste medewerkers.  
Als werkgever zetten we meer en meer in op het 
ontwikkelen van de aanwezige talenten. Mensen 
moeten heel hun leven kunnen groeien. Ook stages 
moedigen we aan. Op onze dienst Communicatie 
loopt zelfs iemand uit Finland stage, Emma Pakarinen. 
Ze studeert grafische vormgeving en voor iemand 
met talent hebben we altijd plaats.”
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OPGEPAST. 
Geplande data 

kunnen altijd 
opschuiven door 
weersomstandig- 

heden.

Werkzaamheden in Koksijde
Pylyserlaan verandert  
in fietsstraat
De gemeenteraad van Koksijde zette het licht op 
groen voor een fietsstraat in de Pylyserlaan. 

Vanaf 6 april hebben fietsers voorrang en mogen 
automobilisten er maar 30 kilometer per uur rijden. 
In een fietsstraat is het niet toegelaten om in te 
halen met een gemotoriseerd voertuig. 

De Doornpannestraat en de Guldenzandstraat 
(deels) werden eerder al ingericht als fietsstraat. 
Nu komen daar ook de A. Boudrystraat, de 
Van Maldeghemstraat, de Pylyserlaan en 
(later) de Abdijstraat bij als officiële fietsstraten. 
Deze maatregel helpt om het sluipverkeer te 
verminderen, maar is vooral bedoeld om de zwakke 
weggebruiker extra te beschermen. 

Aanpassingen van straten, voetpaden of 
fietspaden zorgen meestal voor hinder. 
Lokaal Bestuur Koksijde wil je zo goed mogelijk 
informeren over de planning.
 
Het meest recente overzicht vind je op onze 
website via www.koksijde.be/wegenwerken.  
De Technische dienst houdt deze pagina 
(dagelijks) up-to-date. 

Werken in uitvoering
Koksijde-Dorp: kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan 
– Robert Vandammestraat 
In de nabijheid van het kruispunt van de Zeelaan 
met de Houtsaegerlaan vinden dit voorjaar de 
finale werkzaamheden plaats, het kruispunt blijft 
open. Het gaat o.a. om de verdere aanleg van 
voetpaden, fietssuggestiestroken en een groenzone. 

Wulpen: Verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats
De wegeniswerken omvatten vooral de aanleg 
van klinker- en betonverharding voor straten en 
voetpaden. Aansluitend volgt de aanplanting van 
hagen en de aanleg van groenzones. 

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk 
Koksijde tussen het Grard- en het Zavelplein
Op 26 maart vindt er een coördinatievergadering 
plaats met de aannemer. De werken starten 
waarschijnlijk in oktober.

Geplande werken
Fietspaden
De aanleg van fietspaden tussen Veurne en  
De Panne waarvan enkele honderden meter op 
het grondgebied van onze gemeente.

Wegenis en rioleringswerken in verschillende 
straten: Tamarixstraat: aanleg zijstraat/Middenlaan, 
Dwarsstraat: aanleg riolen, Resedaslaan: 
vernieuwen asfalt toplaag, Zeemeeuwenstraat: 
plaatsen nieuwe L-profielen, Koninginnelaan: 
aanleg bushaltes tussen Koninklijke Baan en 
Majoor D’Hooghelaan, Leopoldine Lejeunestraat: 
heraanleg straat

Een overzicht van alle geplande werken vind je op 
www.koksijde.be/geplande-werken.
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Koksijde gaat voor een veilig, 
functioneel en gestructureerd strand
Lokaal Bestuur Koksijde heeft onze kustlijn van 8 km grondig bekeken en besliste om de 
recreatiemogelijkheden uit te breiden én de veiligheid van de baders te verbeteren.  
Een keuze voor een duidelijke structuur op zee en op strand. Dit goedgekeurde voorstel wordt 
voorgelegd aan het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en ook aan de federale 
overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Pas na hun goedkeuring gaat het plan in.
De capaciteit van de watersportzone verdubbelt van 1,3 naar 2,5 km. Zo krijgt Koksijde 
de grootste watersportzone van de kust. Ook veiligheid blijft belangrijk. Tijdens het seizoen 
bewaakt de strandreddingsdienst 900 meter extra strand. In totaal bijna 7 km. Alleen de zone 
aan de Schipgatduinen blijft onbewaakt. Wat zwemzones betreft, blijven we de tweede 
grootste van de kust (na Middelkerke). Onze zwemzone telt in totaal 4,5 km.

Wat verandert er? 
1. Zwemzone Zouaven in Koksijde
 Dit is de zwemzone tussen het Elisabethplein en de Bettystraat. Deze zone wordt ingekort 

met ongeveer 100 meter. De hoofdredders stelden de voorbije zomers vast dat deze strook 
weinig tot niet werd gebruikt. Het toegangspad tot het strand vanop het Elisabethplein zit 
wel nog in de zwemzone.

2. Zwemzone Oostduinkerke centrum
 Deze zwemzone breidt uit met een kleine 100 meter richting Nieuwpoort. Omdat de wind 

meestal uit het westen komt, is het haalbaar om de watersportzone van SYCOD aan die 
zijde te verkleinen. 

3. Zwemzone Duinpark
a. Deze zwemzone verdwijnt. Waarom?
 De ligging is niet veilig. Door de toenemende watersportactiviteiten belanden veel 

watersporters tussen eventuele baders. Al jaren telt deze zone het kleinste aantal zwemmers. 
Tot slot is de reddersaccommodatie op deze post niet meer efficiënt door zijn ligging achter 
de duinen.

b. De zwemzone gaat op in een grotere watersportzone die loopt van Sycod tot Windekind. 
 De interesse in watersport stijgt. Heel veel jongeren, inwoners, tweede residenten en toeristen 

vinden de weg naar onze stranden. Bij goed watersportweer leidt dit tot een overvolle zee 
aan watersporters. Onze beachmaster en redders stelden vast dat de veiligheid in het 

gedrang komt. Het aantal interventies stijgt elk jaar en ook de druk op 
de insteekzones. 
c. De strandcabines van Duinpark (aantal: 47) verhuizen 

naar de zone Oostduinkerke-Centrum (ter hoogte van 
appartementsgebouw Twenty-One). De eigenaars van die 
cabines zijn verwittigd en er werd een compromis met hen 
uitgewerkt. Bijna iedereen reageerde positief.

 
Meer info op onze website: www.koksijde.be
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Nieuw reglement betalend parkeren
Vanaf 1 april verandert het reglement op het betalend parkeren. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
- Vereenvoudiging van de zones door het schrappen van de groene zone: groene zone wordt paars
- Zeelaan Koksijde-Bad: stuk tussen de verkeerslichten van de Koninklijke Baan en De Poort wordt het hele 

jaar betalend (oranje zone)
- Bijkomende shop&go-plaatsen in de handelszones, ook in Koksijde-Dorp en Oostduinkerke-Dorp
- Het tarief in de rode en oranje zone bedraagt 1,50 euro per uur met een maximum van 2 uur 
- Een aantal straten worden bij de paarse zone gevoegd:

• driehoek tussen Hoge Duinenlaan, Koninklijke Baan en Lejeunelaan
• straten in de villawijk ten zuiden van de Albert Bliecklaan
• grote delen van de Koninklijke Baan en  

de Albert I-Laan
• vierkant tussen Koninklijke Baan, Strandlaan en 

A.Nazylaan
• parking Jacquetlaan
• stuk Noordzeedreef

- Een kwart van het Kerkplein (de strook het dichtst bij de 
kerk) in Koksijde-Bad wordt blauwe zone 
(met parkeerschijf): elke dag tussen 9 en 19 uur.

- Het tarief voor een werkabonnement daalt naar 60 euro 
per jaar

- Het tarief voor aannemerskaarten stijgt naar 15 euro per 
werkdag

Koksijde vernieuwt de parkeerautomaten. Zo betaal 
je overal met je bankkaart, per sms of via app. Een 
parkeerticket met contact geld betalen, blijft mogelijk. 
Per deelgemeente en per halve dag (9-14 uur en 14-19 
uur) parkeer je een half uur gratis in de oranje en rode 
zone. Neem een ticket uit de automaat, maar vul wel je 
nummerplaat in. 
In de ondergrondse parking Centrum (Kursaallaan), bij 
het gemeentehuis en bij de handelszaken in Koksijde-Bad 
parkeer je een uur gratis. 

Wil je meer weten?
Bekijk dan onze website: 
www.koksijde.be/betalend-parkeren

Vul de gemeentemonitor in en win
Is het leuk wonen in jouw buurt? Fiets je veilig in Koksijde? Is er voldoende groen?  
En hoe tevreden ben je over de voorzieningen en diensten? 

Voor ons bestuur is het belangrijk om te weten wat jij vindt van Koksijde. Van woensdag 25 maart tot midden 
juni worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. En daar zit jij 
misschien tussen. 

De bevraging wordt in elke Vlaamse gemeente en stad georganiseerd. De waarde van de resultaten hangt af 
van hoeveel mensen de vragenlijst invullen. Jouw mening telt. Bovendien krijg je de kans om jouw gedacht te 
zeggen over de thema’s die in Koksijde belangrijk zijn. 

Heb je de vragenlijst volledig ingevuld? Dan maak je kans op een geschenkbon van 12 euro. 

Info: www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be (vanaf eind maart).  
Op deze website staan ook de resultaten van de vorige bevraging.
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Doe de woontest:  
zorg voor je Thuis in de Toekomst
Hoe we leven verandert razendsnel, hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? 
Hoe pakken we parkeerproblemen aan? 

Om al deze vragen te beantwoorden, lanceren de Vlaamse overheid en Lokaal Bestuur Koksijde Thuis in de 
Toekomst. Via deze online woontest geef jij de gemeente input over hoe je wil wonen. En daarmee maken 
we samen plannen voor de toekomst.

Nieuwsgierig? Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be.

Dienst Wonen volgt Woonhuis NieKo op 
Heb je vragen over wonen of energie? Kom dan naar de dienst Wonen.

✔ Grote verbouwingen? Misschien heb je wel recht op een premie van Wonen-Vlaanderen, Fluvius of van 
Lokaal Bestuur Koksijde. 

✔ Wil je een energetische renovatie doorvoeren en wil je professioneel advies?
 Vraag het aanvraagformulier aan en geef op welke werken je wil uitvoeren. Voor bepaalde 

energiebesparende maatregelen (zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, vervanging van een 
verwarmingsketel etc.) kom je misschien in aanmerking voor een energielening van maximaal  
15.000 euro.

✔ Neemt je energiefactuur een grote hap uit je budget? 
 Laat ons dan de V-test uitvoeren. Daarna vergelijken we de verschillende leveranciers. Of doe mee aan 

de groepsaankoop, dan zit je zeker goed. Onder bepaalde voorwaarden kan je een gratis energiescan 
aanvragen. Specialisten controleren jouw huis en geven tips.  

 De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen: bekijk de voorwaarden 
op www.koksijde.be/heb-jij-recht-op-een-gratis-energiescan

✔ Vragen over de woonkwaliteit van de woning die je huurt?
 Op aanvraag komt de technisch adviseur bij je langs.  

Elke huurwoning moet voldoen aan kwaliteitsnormen.

✔ Je bent eigenaar van een woning en zou graag de 
woning verhuren? 

 Vraag raad aan de technisch adviseur. Hij komt 
ter plaatse,  screent de woning en geeft advies 
hoe je de woning conform maakt. Vraag een 
conformiteitsattest aan maximaal drie maanden 
voor de inhuurname. Zo heb je een rechtsgeldig 
bewijs dat je woning in orde is.

✔ Vragen rond leegstand of verwaarlozing? 
✔ Op zoek naar een nieuwe huurwoning?
✔ Vragen over de huurwetgeving, opzeg 

huurcontract, kosten en lasten? 

Team Wonen bestaat uit diensthoofd Tijs Vandewoude, 
woonadviseur Evelyne Monbaliu en administratief 
medewerker Geoffrey Ingouf. Zij staan elke werkdag 
telefonisch klaar van 9 tot 12 uur. Kom langs 
(op afspraak) op dinsdag- en donderdagnamiddag 
van 13.30 tot 16 uur in het Woonloket Sociaal Huis 
(Ter Duinenlaan 34). 

Info: wonen@koksijde.be - 058 53 34 90
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130 keer dankjewel voor alle vrijwiliigers
Met 130 zijn ze… de vrijwilligers van het Sociaal Huis. 130 mensen die zich dagelijks inzetten. 130 mensen die 
het Sociaal Huis via deze weg bedankt. Mensen die zich zonder vergoeding inzetten voor de vele projecten 
in het Sociaal Huis. 

Week van de vrijwilliger
Nog tot 6 maart worden in heel Vlaanderen alle 
vrijwilligers in de bloemetjes gezet. In totaal zijn ze 
met 750.000. De één heeft veel tijd, de ander wat 
minder, maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten 
zich allemaal in voor een goed doel. Laat tijdens 
De Week van de Vrijwilliger zien dat je die inzet niet 
vanzelfsprekend vindt. 

Ook interesse om je vrije tijd zinvol te besteden? 
Kom dan langs in het Sociaal Huis.  
Info: 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be

Vroegtijdige opsporing biedt de beste 
bescherming tegen dikkedarmkanker
Doe van je 50e tot en met je 74e elke twee jaar de stoelgangtest. Dit kan gratis met de uitnodiging die je 
tweejaarlijks krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging krijgt?
Dat kan heel eenvoudig via www.myhealthviewer.be, www.mijngezondheid.be of www.cozo.be. 
Daar vind je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema. Log in met je identiteitskaart of 
gebruik de app itsme. Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie? Neem contact op met je 
huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 (tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur), stuur 
een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be.

Dansnamiddag voor senioren.
Jij komt toch ook?
Glenn Degeselle staat in voor de muzikale 
begeleiding. Verwacht je aan livemuziek en heel 
wat bekende liedjes. Een seniorendansvereniging 
opent de namiddag met een korte demonstratie.

Praktisch
De dansnamiddag vindt plaats op donderdag 12 
maart om 14 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde. 
Tickets verkrijgbaar in het Sociaal Huis of het 
toerismekantoor in Koksijde-Bad. Prijs: 5 euro in 
voorverkoop en 7 euro aan de deur. 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
058 53 43 42 
Dit is een organisatie van de Seniorenadviesraad.
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Filip Jordens brengt een hommage 
aan Jacques Brel
Filip Jordens en zijn muzikanten brengen een meesterlijke ode aan de grootmeester van het Franse 
chanson. Met veel liefde en respect voor Brels woorden en composities, laten zij jou proeven van Brel.

Praktisch
De hommage vindt plaats op 27 maart om 20 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde. 
Bestel je ticket via www.casinokoksijde.be/fi lip-jordens-hommage-brel,
058 53 29 99 of aan de balie. Prijs: 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur. 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 42
Dit is een organisatie van de Vlaamse actieve senioren afdeling Koksijde. 

Vijfde editie van Samen Zingen
Zing mee met Filip Piens. Filip speelt meezingers van toen en nu. Volg mee met je tekstboekje en zing, zing, 
zing. Dans je graag of wil je gewoon genieten van de gezellige sfeer? Wil je een liedje aanvragen of zelf een 
liedje zingen? Alles kan!

Filip Piens is een echte entertainer en zorgt voor ambiance.
Kom naar de feestnamiddag op vrijdag 27 maart in de Witte Burg. Van 14 tot 16.30 uur. 
De toegang bedraagt 5 euro (drankje inbegrepen). 
Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be

Veerkracht en zelfzorg als mantelzorger
Als mantelzorger is het niet gemakkelijk om stil te staan bij je eigen geluk en 
welzijn. De persoon voor wie je zorgt, staat namelijk heel vaak centraal. 
Hierdoor cijfer je regelmatig jezelf weg. Om voor iemand anders te zorgen moet 
je ook zelf goed in je vel zitten. 

Sven Jacobs, projectcoördinator mantelzorg bij het sociaal innovatiebureau 
iDROPS, begeleidt deze interactieve sessie rond veerkracht en zelfzorg.
Afspraak op maandag 2 maart van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). 

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé de Luisterschelp. 
Ben je (ex-)mantelzorger? Kom dan naar het Mantelzorgcafé, elke eerste maandag van de maand.
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Leer mensen uit je buurt kennen
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? 
Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan 
een verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag
 in jouw buurt.

• Vrijdag 6 maart in de Rozenkrans (feestzaal school 
Albert 1-Laan 54, senioren uit Oostduinkerke) 

• Vrijdag 13 maart in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20, 
senioren uit Koksijde-Dorp)

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. 
De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. Schrijf je snel in 
via 058 53 43 19 of  
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be.  
SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, 
organiseert deze namiddagen.

Koksijde mee met de kopgroep 
Onze gemeente werd genomineerd voor Fietsgemeente 2020. De Koksijdenaars, ook jij dus, vinden het 
aangenaam en veilig fietsen in Koksijde en hebben daarom massaal gestemd tijdens een publieksenquête.
Met dit initiatief sporen de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid aan om te zorgen 
voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Maar de prijs is nog niet binnen. Negen Vlaamse steden en gemeenten 
strijden voor de titel. Er zijn drie categorieën en Koksijde werd - samen met Lommel en Deinze - genomineerd in 
de categorie middelgrote gemeenten (tussen 20.000 en 50.000 inwoners). 

Wist je dat Koksijde in 2018 al de titel kreeg voor meest veilige fietsgemeente? 

Wie zal winnen?
In de tweede ronde, die in februari van start gaat, worden de negen genomineerden doorgelicht.  
Daarbij maken experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid. Een vakjury 
beoordeelt vervolgens alle resultaten en beslist wie uiteindelijk wint. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 
euro om te investeren in fietsvoorzieningen.
Wie de prijs uiteindelijk wegkaapt, weten we op 26 mei. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt de 
winnaars bekend tijdens het Fietscongres in Antwerpen.

Info: www.fietsgemeente.be
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George Grard en Paul Delvaux vertellen 
het verhaal van hun vriendschap
In de verschillende zalen van het museum gaan de beelden van Grard een intieme dialoog aan met de 
schilderijen van Delvaux. Dat leidt tot een boeiend verhaal over een artistieke vriendschap tussen twee 
grootmeesters van de Belgische kunst.
Elk jaar focust het Paul Delvaux Museum op een nieuw thema. In 2020 is dat de sterke band tussen Paul Delvaux 
en Georges Grard. 

Tip: in de ruimte A place to be seen – waar telkens een hedendaagse kunstenaar aan bod komt – exposeert 
de Stichting het eigenzinnige en vernieuwende plastisch werk van Chantal Grard. 

Verlengd wegens groot succes
De tentoonstelling, gewijd aan de magistrale fresco’s van Delvaux voor het huis van Gilbert Périer, blijft langer 
open. Een mooie gelegenheid om je onder te dompelen in de antieke wereld van de meester.

De man die van treinen hield
Camille Brasseur maakte een catalogusboek van de expo die op dit moment in Trainworld loopt (lees meer 
over deze expo in het artikel hieronder, red.). Het boek kost 34 euro en koop je in de shop van het museum. 
Meer info: www.trainworld.be. 
Info: www.delvauxmuseum.be – info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29 

Bezoek Trainworld met  
de speciale Delvauxtrein
Nog tot 19 april loopt in Trainworld in Brussel de expo de man die van treinen hield met werken van Delvaux. 
Paul Delvaux schilderde een meesterlijk oeuvre bijeen, met de wereld van de spoorwegen als grote 
inspiratiebron. Train World, het museum van de NMBS, nodigt je uit om een duik te nemen in zijn universum. 
Vijftig werken van de meester werden verzameld. Zowel uit internationale musea als uit privécollecties. 
Werken die je nog niet eerder kon bekijken. Naast schilderijen, aquarellen en tekeningen bewonder je ook 
exclusief filmmateriaal en treinmaquettes.

Speciaal arrangement  
voor inwoners van Koksijde
Koksijdenaars krijgen een 
speciaal dagarrangement 
op maandag 6 april. 
Om 9.30 uur vertrekt 
de Delvaux-trein aan 
het station van Koksijde 
richting Brussel. Op het 
programma staat een 
begeleid bezoek aan 
Trainworld, lunch, koffie en 
taart. Prijs? 29 euro
 
Schrijf je in (voor 20 maart) 
via www.koksijde.be/
delvauxtrainworld
Info: dienst Cultuur & 
Erfgoed
058 53 34 40
cultuur@koksijde.be

© Marie-Françoise Plissart
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Kies zelf het thema van de volgende expo 
Ik? Ja, jij. Voor de expo van 2021 laat het museumteam jou het thema bepalen. De expo Bouwen voor de 
eeuwigheid van het Abdijmuseum was met circa 16.000 bezoekers een succes. Voor de tentoonstelling van 
2021 doet het museumteam een beroep op jou om het thema te bepalen. Kies één van deze thema’s:  
Mijn hebbeding, Relatie mens en dier of Symbolen en tekens. 

Laat dus jouw stem horen. En doe dit voor eind april.

Het Abdijmuseum beheert een immense collectie. Archeologische vondsten van de Duinenabdij, 
opgegraven tijdens de campagnes in de tweede helft van de vorige eeuw. Het inzicht en de kennis van de 
collectie vergroot elke dag. 

Welke hebbedingen bezaten monniken?
We hebben allemaal kleine zaken waar we sterk aan gehecht zijn. Kleinoden die je koestert.  
Kostbare voorwerpen die je mist wanneer je ze verliest. Dat kan vanalles zijn: kledij, juwelen, boeken, 
instrumenten, afbeeldingen, insignes of medailles. Veel van die dingen werden doorgegeven of hergebruikt 
of hersteld tot ze op de draad versleten waren. Bezaten de bewoners van de Duinenabdij persoonlijke 
bezittingen? En wat waren die? 

Wat was de relatie tussen mens en dier?
Menselijke eigenschappen toekennen aan dieren, zoals in animatiefilms of stripverhalen, is geen recent 
fenomeen. Fabels waarin dieren als mensen worden opgevoerd, bestonden al in de middeleeuwen. 
Eén van de bekendste is Van den vos Reynaerde. Waarom kende men menselijke eigenschappen toe 
aan dieren? Wat zegt dat over de rol en betekenis van dieren in de middeleeuwen? Welke dieren waren 
er in de Duinenabdij aanwezig? Archeologische vondsten en geschreven bronnen wijzen op een sterke 
aanwezigheid van dieren in de Duinenabdij. Naast vogels, vissen en zoogdieren duiken ook fabelwezens op.  

Welke symbolen en tekens gebruikte men 
binnen de Duinenabdij? 
Elke generatie heeft specifieke symbolen en 
tekens. Denk maar aan emoticons of smileys. 
Sommige tekens zijn alleen bekend bij een 
kleine groep, andere wereldwijd. 
Dat geldt ook voor tekens en symbolen 
uit de abdijgemeenschap. 
Ook in de collectie van de Duinenabdij vind 
je inscripties en afbeeldingen. Daarnaast heb 
je ook nog de rituelen, de voorschriften bij de 
bouw van een abdij of de kledij die verwijst 
naar een functie (bv. een staf en een mijter). 
Welke symbolen en tekens gebruikte men 
binnen de Duinenabdij? 
Wat betekenden ze? 
En voor wie waren ze?

Vergeet niet om vandaag 
nog te stemmen:
www.tenduinen.be 

Info: www.tenduinen.be en de sociale 
media van het museum 

Hanger met het wapenschild van de Duinenabdij 
(15de-16de eeuw)
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Wie waren de eerste Koksijdenaars? 
Twee jaar geleden werden – bij toeval – een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven op 
de werf van het Politiehuis. Uniek voor de Vlaamse Kust. In totaal werden 53 individuen opgegraven. 
Wie waren die vroege kustbewoners? En hoe leefden ze? 
In het Abdijmuseum Ten Duinen hoor je hun verhaal. Drie lezingen brengen je dichter bij de 53 Merovingers 
die 1.300 jaar onder het zand lagen. 

Drie sprekers aan het woord
• Zondag 15 maart – Brigitte Meijns (KULeuven, vakgroep geschiedenis) 
 Barbaren bij de zee? De christianisatie van de kustbewoners tijdens de zevende en de achtste eeuw: 

problemen en uitdagingen. 
• Zondag 29 maart – Wim De Clercq (UGent, vakgroep archeologie)
 Wonen tussen zee en land. De historische huizenbouw langs de Noordzeekust (ca. 100-1100 na Chr.).
• Zondag 10 mei – Rica Annaert (Agentschap Onroerend Erfgoed)
 Duistere middeleeuwen? Hoe de funeraire archeologie een nieuwe kijk biedt op de vroegmiddeleeuwse 

samenleving in onze streken.

Praktisch
Schrijf je vandaag nog in via 
abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 
Vermeld met hoeveel personen je komt 
en welke lezing(en) je bijwoont. 
Leden van de Familiares betalen 5 euro 
(niet-leden 6 euro). Kom je naar alle 
lezingen? Dan betaal je als lid 12 euro 
(niet-leden 15 euro). 
Elke lezing start om 10.30 uur in het 
Abdijmuseum. Ingang uitzonderlijk via het 
bezoekerscentrum
(het ronde glazen gebouw 
in de A. Verbouwelaan).
Een organisatie van het Abdijmuseum 
Ten Duinen en de vriendenkring Familiares 
de Dunis
Info: www.tenduinen.be 

De duinenhandschriften gaan internationaal
De handschriften van de Duinenabdij, erkend als Topstuk van Vlaanderen, krijgen internationale aandacht. 
Zo maakte de Canadese onderzoekster Jenneka Janzen in Leiden (Nederland) een doctoraat over de 
oudste handschriften van Ten Duinen. 

De Duinenabdij verwierf al vroeg handschriften, 
maar kopieerde er zelf ook. Hoewel dé Duinenstijl
niet bestaat, zijn er toch dingen typisch voor de 
abdij. Grote formaten, brede marges, typische 
nummering van de bladen en venstertjes met de 
titel op de rug van de originele boekbanden. 
Zo slaagt Janzen erin om enkele handschriften te 
linken aan de Duinenabdij.

Deze resultaten sijpelen door naar het project 
MMMONK, waaraan het Abdijmuseum meewerkt. 
In dat project worden de middeleeuwse 
handschriften van de belangrijkste Gentse abdijen 
en van het Abdijmuseum Ten Duinen gedigitaliseerd. 
Zo kan iedereen over de hele wereld ze doornemen.
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Foto’s van De Nacht in Koksijde 
Heb jij een foto van Koksijde by night waar je erg trots op bent? Bezorg die dan vóór 30 maart 
aan de dienst Cultuur & Erfgoed. Waarom? In het kader van Erfgoeddag organiseert deze 

dienst op zaterdag 25 april een evenement op de site van Ten Bogaerde. 
Je creatie hangt daar tijdens Erfgoeddag. Zo krijgt iedereen de kans om die te bewonderen.

Stuur je foto vandaag nog naar 
cultuur@koksijde.be of bezorg 
die (op A4-formaat) aan de 
dienst Cultuur & Erfgoed (in het 
gemeentehuis). Uiteraard staat 
jouw naam bij jouw foto.  
Ere wie ere toekomt. 
Graag één foto per inzender.  
Het publiek op Erfgoeddag kiest de 
mooiste foto. De winnaar krijgt een 
leuke attentie.

Meer info over het programma 
van Erfgoeddag op 
www.koksijde.be/erfgoeddag

Gezocht

Maak kennis met de nieuwe 
Adviesraad Onroerend Erfgoed 
De nieuw samengestelde adviesraad 
onroerend erfgoed kwam op maandag  
27 januari voor de eerste keer samen.  
Enkele deskundigen en lokale 
erfgoedliefhebbers geven onder leiding van 
voorzitter Freddy Beun advies bij bepaalde 
dossiers rond onroerend erfgoed. Zij zorgen er 
mee voor dat Koksijde op de kaart blijft staan 
als onroerenderfgoedgemeente.  

Onroerenderfgoedgemeente
Sinds maart 2017 is onze gemeente een 
erkende erfgoedgemeente.  
Dat wil zeggen dat Lokaal Bestuur Koksijde 
enkele bevoegdheden overneemt van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, in dit geval 
alleen op gemeentelijk grondgebied. 

Wil je meer weten? 
Surf naar www.koksijde.be/
onroerenderfgoedgemeente.

Info: dienst Cultuur & Erfgoed
cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40

Vooraan (v.l.n.r.) op de foto: Willy Deventer, Marie Christine Laleman, burgemeester Marc Vanden Bussche, voorzitter Freddy Beun, Domien 
Brunet, schepen Stéphanie Anseeuw – Tweede rij: Yvo Peeters, Frans De Medts, Wouter Geldhof – Derde rij: Michel Piérart, Benoît Delaey 
Vierde rij: Kaat Vandoorne (erfgoedconsulent), Huguette Deck – Vijfde rij: Régine De Vlamynck, Erik Vandebeek, Anne-Mie Havermans, 
Sarah Verstaen (erfgoedconsulent). Lambert J. Derenette, Tine Dubois en gemeentearcheoloog Alexander Lehouck konden er niet bij zijn.   
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Waarom hangen er meer werken van Eduard 
Manet in New York dan in Brussel?
In België vind je maar twee doeken van Eduard Manet. Terwijl één museum in New York er meer dan twintig 
in bezit heeft. Toch is Brussel dichter bij Parijs – de stad waar Manet werkte en leefde – dan New York.  
Hoe komt dit?

Dit komt omdat de Amerikanen meer 
oog hadden voor moderne kunst dan de 
Belgen. Anno 1900 sliepen de Belgische 
musea, maar de Amerikanen waren 
wakker. Franse schilders als Monet of 
Gauguin stelden hun doeken tentoon in 
Brussel. Eén enkeling merkte het op:  
Henri Van Cutsem. Gelukkig.  
Hij kocht Toulouse Lautrec, Seurat en twee 
doeken van Manet.  
Zijn verzameling schonk hij aan de 
Belgische staat. En die verzameling is 
te zien in het Musée des Beaus-Arts in 
Doornik. 

Op donderdag 12 maart om 20 uur 
geeft Jan Florizoone een lezing over dit 
onderwerp. Gratis en zonder vooraf in 
te schrijven.  
Waar? Lokaal kunstgeschiedenis, 
Westhoek Academie Koksijde

Iedereenmee.koksijde.be brengt het 
gemeentehuis tot bij jou thuis
In Koksijde willen we jou zoveel mogelijk betrekken, 
bij het beleid of bij specifieke projecten. Het platform 
iedereenmee.koksijde.be is de tool die Lokaal Bestuur 
Koksijde daarvoor gebruikt. Laat via dit platform een 
idee achter of stel je vraag. Ook de medewerkers 
van Lokaal Bestuur Koksijde zetten dit platform in voor 
interne inspraakprocessen of om mensen bij een plan 
of project te betrekken.

Afhankelijk van de actualiteit zet het 
gemeentebestuur iedereenmee.koksijde.be dus 
in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, 
enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie 
mening over een standpunt, openbare onderzoeken, 
mobiliteitsplannen, ondersteuning voor adviesraden 
en ga zo maar door. Heb je zelf een idee over hoe we 
dit platform kunnen gebruiken om jou of bepaalde 
doelgroepen te betrekken? Laat het weten.  
Misschien krijgt jouw voorstel binnenkort wel een 
plaats.

Hoe log ik in op het platform?
Log in door je aan te melden met je voornaam, naam 
en e-mailadres. Je kunt ook je Google- of Facebook-
account gebruiken.  
Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar voor 
anderen.

Koksijde of Koksijde-Oostduinkerke? 
Beslis zelf
Het gemeentebestuur lanceert het 
voorstel om de naam van onze gemeente 
te wijzigen naar Koksijde-Oostduinkerke. Ben je 
voorstander of heb je liever dat alles blijft zoals 
het is? Beslis mee en stem van 1 t.e.m. 15 maart 
via iedereenmee.koksijde.be. 

Dit voorstel verenigt de twee deelgemeenten. 
Zo versterken we ons cultureel en toeristisch elan. 
Oostduinkerke staat wereldwijd bekend om zijn 
garnaalvissers te paard en zijn visserstraditie. 
Het is een plek die veel kunstenaars heeft 
geïnspireerd. Koksijde is vooral bekend voor het 
mooie handelscentrum en de vele culturele 
activiteiten. Samen dragen ze bij tot de naam en 
faam van onze gemeente. Sint-Idesbald is altijd 
al een deel van Koksijde geweest. En Wulpen 
hoort al van voor de fusie bij Oostduinkerke. 
We benadelen de inwoners van deze 
deelgemeenten dus niet.
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De bibliotheken van Koksijde, 
De Panne, Nieuwpoort en 
Veurne werken samen
En dat is goed nieuws voor wie graag leest. Vanaf 28 maart betaal je 5 euro 
lidgeld voor de bibliotheek. Maar je kunt je dan meteen ook lid maken van 
de bibliotheken in De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Zonder extra kosten. 
Met je bibliotheekkaart leen je tot vijftien items uit.

Dit cultureel samenwerkingsverband – waar de bib dus ook aan deelneemt 
– noemt Viertoren. Viertoren is de opvolger van Achthoek. Een eerste 
actiepunt waar de bibliotheken werk van maken, is de uitwerking van een 
gemeenschappelijk gebruikersreglement. 

Wil je het vernieuwde reglement lezen? Vraag het op aan de balie of bekijk 
het via bibliotheek.koksijde.be

De bibliotheek sluit van  
23 maart tot 2 april 
Vanaf 23 maart wordt het huidige bibliotheeksysteem vervangen door een 
nieuw centraal bibliotheeksysteem: Wise. Tegen 2022 moeten alle bibliotheken in 
Vlaanderen met het nieuwe systeem werken. Inschrijven, bestellingen en digitale dienstverlening worden 
betrouwbaarder, makkelijker en gebruiksvriendelijker. Voor deze overgang sluit de bibliotheek even haar 
deuren. De medewerkers krijgen een opleiding en testen alles tot in de puntjes uit. 

Wat houdt de sluiting in voor jou?
• Het is niet mogelijk om materialen te ontlenen, terug te brengen, te verlengen of te reserveren. 
 Ook de inleverbus en de online service Mijn Bibliotheek zijn buiten gebruik. 
• De bibliotheekcatalogus is niet raadpleegbaar.
• In de periode voor de sluiting mag je tot vijftien items uitlenen en dit voor een langere periode. 
 Zo zit je niet zonder leesvoer. 
• De publiekscomputers, print- en kopieertoestellen zijn buiten gebruik.
• De bibliotheekmedewerkers zijn telefonisch moeilijk bereikbaar. Mails naar bibliotheek@koksijde.be 

beantwoorden ze wel. 

Wat is er wel mogelijk tijdens de sluiting?
• Geplande activiteiten vinden plaats.
• Materialen inleveren in de box op de  
 AVM-afdeling (eerste verdieping). 
• Kranten en tijdschriften lezen. Plaats van afspraak? 
 De AVM-afdeling op de eerste verdieping. 
 En dit elke weekdag van 10 tot 12 uur en van 
 14 tot 17 uur.

Luistert je kind graag naar een grappig of 
spannend verhaal? 
Kom dan zeker naar de bib. Speciaal voor kleuters worden de mooiste en leukste verhalen voorgelezen. 
Breng zeker ook je vriendjes mee. Afspraak op zaterdag 7 maart om 9.30 uur.
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Literair aperitief met Saskia
Saskia De Coster (°1976) is de succesvolle auteur van 
romans zoals Wij en ik en Wat alleen wij horen. 
Haar nieuwste boek Nachtouders is een prachtig verhaal 
over de niet-biologische moederliefde. In de roman vraagt 
De Coster zich af of ze wel een echte moeder is, als niet-
biologische ouder? Kun je dat leren, een ouder worden? 
Na de lezing geniet je van een glaasje en een hapje.

Praktisch
Op zondag 29 maart om 11 uur is schrijfster Saskia 
De Coster te gast in de bib. Ze vertelt over haar werk, haar 
leven als auteur, haar inspiratiebronnen en beantwoordt al 
je vragen.

Inschrijven kost 5 euro voor leden van de bib 
(8 euro voor niet-leden).  
Schrijf je in via 058 53 29 53, bibactiviteiten@koksijde.be of 
via het online formulier op koksijde.bibliotheek.be.

© Sarah Van Looy

Wat doen de meest succesvolle mensen ter wereld? 
De dag starten met een krachtig ochtendritueel. Want hoe je de dag 
start, bepaalt grotendeels hoe die dag zal verlopen. Inzetten op een 
ochtendritueel is dé sleutel tot het verbeteren van je levenskwaliteit. 
Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur van Morning Miracles, leert je hoe 
je jouw ochtendritueel opzet. Leer ook hoe je zelf de doelen bepaalt die 
jouw goesting geven om jezelf te overtreffen. 
Als werkende mama van twee jonge kinderen houdt Nathalie het tijdens deze 
workshop lekker dicht bij de grond met tips en tricks die haalbaar zijn voor 
iedereen. Kickstart je ochtend met Morning Miracles en verander je leven. 
Praktisch
Afspraak op zaterdag 21 maart om 8.30 uur in de bib. Schrijf je in aan de 
balie van de bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be. De prijs bedraagt 
vijftien euro. 

Maart is Jeugdboekenmaand 
Dit jaar is het thema Kunst. Kunst triggert je fantasie en verbeelding.
De bib en Westhoek Academie Koksijde werkten een aantal activiteiten voor jou uit. 
• Werk mee aan een poëtisch wandkleed. Of bouw mee aan het kunstwerk met boeken. De bib zorgt voor het 

materiaal. Kom langs tijdens de openingsuren om je creativiteit los te laten.
• Weet jij hoe een boekenbeest eruit ziet? En ben je tussen 10 en 12 jaar? Maak samen met ons je eigen 

boekenbeest. 
• Ook voor volwassenen zijn er workshops.
Alle info over deze activiteiten vind je op koksijde.bibliotheek.be. Volg de bib op Facebook en Instagram en zie 
als eerste het resultaat van al dat creatief werk.
Tijdens de jeugdboekenmaand komen ook verschillende jeugdauteurs langs. Dit jaar zijn dat Riet Wille, 
Inge Bergh, Tine Bergen en Marc de Bel. Ze vertellen over hun boekenliefde.
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Nog geen job in 
de paasvakantie?  
Word dan monitor 
Ben je ouder dan 16 jaar? En wil je 

kinderen een onvergetelijke vakantie 

bezorgen?  
Prima. De speelpleinwerking zoekt jou. 

Interesse? Solliciteer dan op 

koksijde.be/jobstudenten

Meer info nodig? Contacteer de 

jeugddienst: 058 53 34 44 of

jeugddienst@koksijde.be. Of spring binnen. 

Drumstel zoekt drummer
Speel je drum? En wil je die kennis doorgeven aan beginnende 

muzikanten? Dan ben jij de persoon die de jeugddienst zoekt. 

Diploma’s heb je niet nodig. De enige voorwaarde is dat je 

enthousiast bent. 

Per les krijg je een vrijwilligersvergoeding. De lessen zijn individueel. 

Je spreekt zelf af wanneer je les geeft. 

Iedere leerling krijgt een gratis proefles. Dat is dan meteen ook 

voor jou een proefmoment. Smaakt het? Geef het door en dan 

neemt de jeugddienst je op in hun team.

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be

Of kom langs.

Mis je gratis pakket taxicheques niet

Koksijdse jongeren geboren tussen 16 en 25 jaar kunnen nog een pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst. 

Elk pakje is dertig euro waard. Daarmee rij je in het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen met een 

Koksijdse taxi naar huis.

Info: jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be

Hoe weet je welk gedrag  
al dan niet wenselijk is?
Hoe blijf je je kind positief benaderen? Grenzen stellen doe je niet door afkeurend en afbrekend te 
reageren. Dat helpt je kind niet, integendeel. 
In deze vorming krijg je handvatten om stil te staan bij de manier waarop je reageert op het gedrag van je 
zoon of dochter. Hoe jij je gedraagt en hoe je kind daarop reageert, hangen sterk samen. Negatief gedrag 
lokt negatief gedrag uit en positief gedrag moedigt positief gedrag aan. Grenzen stellen vanuit positief 
opvoeden, daar gaat deze vorming over.

Praktisch
De lezing vindt plaats op 31 maart om 20 uur. Plaats van afspraak? Dorpsstraat 4 in Oostduinkerke. 
Leden van de Gezinsbond betalen 3 euro, niet leden 5 euro. Schrijf je in bij arlevandevyver@hotmail.com. 
Een organisatie van de ouderraad van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke en de Gezinsbond 
Oostduinkerke/Wulpen

20



Kimberly Wattier, 
verantwoordelijke van DynamiCrew

“Voor ons is dans een aparte taal”
DynamiCrew is een danscrew uit Koksijde, onder leiding van Kimberly Wattier, bestaande 
uit een tiental gevorderde dansers van verschillende leeftijden. Elke week komen ze 
samen om te trainen, choreografieën te maken, maar vooral om hun passie te beleven. 
DynamiCrew danst voornamelijk urban (hiphop). In deze dansstijl verleggen ze hun 
creatieve dansgrenzen.

T-d: Vat de geschiedenis van 
Dynamicrew eens samen. 
Kimberly Wattier: “Ik zette mijn 
eerste danspassen toen ik vijf 
was. Vierentwintig jaar geleden 
ondertussen. Toen hebben mijn 
ouders mij ingeschreven in een 
dansschool. Vanaf dan ben ik nooit 
gestopt met dansen. Dansen werd 
mijn levensstijl. Voor ik begon 
met DC (DynamiCrew, red.) deed
ik mee met danslessen, 
danswedstrijden en 
dansworkshops. Na mijn studies 
deed ik een oproep op Facebook 
en in de lokale krant om dansers te 
zoeken. Zo ontstond DC in februari 
2013!” 

T-d: Jullie zijn ook gestart met 
Dynamic Dance School?
Kimberly: “We kregen steeds meer 
vraag naar danslessen, dus was 
een dansschool een logische stap. 
De energie en danskennis van 
DynamiCrew geven we door aan 

kinderen en jongeren.  
De dansschool is ook een plek 
voor gevorderde dansers die hun 
danskennis willen doorgeven.  
Wij zorgen voor ritmiek, 
danstechniek, dansontwikkeling, 
maar vooral voor dansplezier. 
Dynamic Dance School werkt 
samen met Jeugddienst De Pit. 
Een mooie samenwerking!”

T-d: Vanaf welke leeftijd kun je je 
aansluiten bij DynamiCrew? 
Zijn er audities?
Kimberly: “Vanaf 14 jaar.  
We houden geen audities, maar 
wel een open dance class in 
september en januari. In de 
open dance class leren we 
een choreografie aan die onze 
stijl en identiteit weerspiegelt. 
Danstalenten die onze crew 
willen vervoegen én zich willen 
verdiepen in de Urban (hiphop) 
stijl, zijn meer dan welkom.”

T-d: Op dit moment zijn 
jullie volop bezig met jullie 
dansvoorstelling Hidden 
Language?
Kimberly: “Ja en ook met de 
danswedstrijd Dance Waves. 
Die vindt op 11 april plaats in 
cultuurcentrum CasinoKoksijde.  
Op zaterdagavond 23 mei 
brengen DynamiCrew en 
Dynamic Dance School hun 
eerste dansvoorstelling. Ook in 
cultuurcentrum Casinokoksijde. 
Voor ons is dans een aparte taal, je 
brengt iets over zonder dat je één 
woord zegt. We tonen wat dansen 
voor ons betekent op het podium. 
Afspraak op 23 mei.”

T-d: Heb je nog een wilde 
droom?
Kimberly: “Eerlijk gezegd ben ik 
nu al dankbaar voor wat ik heb 
gerealiseerd, want een dansschool 
runnen is niet niets. Natuurlijk is 
het onze missie om elk jaar meer 
dansaanbod en dansuitdagingen 
te creëren. Het is zalig om dansers 
te coachen en mensen met 
dezelfde danspassie bij elkaar te 
brengen.”

Kimberly Wattier 
(onderaan rechts 
op de foto): “Wij zorgen 
voor ritmiek, danstechniek, 
dansontwikkeling, maar 
vooral voor dansplezier”

Contact: 
www.dynamicschool.be
hallo@dynamicschool.be 
facebook.com/DynamiCrew 

ve
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Vakantieplannen in het buitenland? 
Vraag dan op tijd je Kids-ID aan. Zo heb je 
geldige identiteitsdocumenten. 

De Kids-ID is een identiteitsdocument dat je 
aanvraagt voor Belgische kinderen vanaf de 
geboorte tot en met 12 jaar. Reis je binnen 
België, dan is het niet verplicht om een Kids-ID 
te hebben. Reis je naar het buitenland? 
Dan is de Kids-ID verplicht in alle landen 
waarvoor geen reispas noodzakelijk is. 
De Kids-ID is geldig in de meeste Europese 
landen en in sommige landen daarbuiten. 

De prijs bedraagt 6,40 euro en de kaart is drie 
jaar geldig. De Kids-ID vraag je als ouder of 
voogd aan op de dienst Burgerzaken samen 
met je kind. Breng een pasfoto mee van 
maximum 6 maanden oud die ICAO conform 
is. De leveringstermijn bedraagt drie weken. 
Wil je de kaart toch sneller? Dan bestaan er 
spoedprocedures (tot 88,90 euro). 

Info: 058 53 30 30 - bevolking@koksijde.be
www.koksijde.be/kids-id 

Koksijdse jongeren reizen 
goedkoper met het 
openbaar vervoer
Het gemeentebestuur van Koksijde subsidieert twee abonnementen 
waardoor het voor jongeren goedkoper is om het openbaar vervoer te 
nemen.

Buzzy Pazz – tussenkomst van 50 procent voor Koksijdse jongeren tussen 6 en 24 jaar
Een Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je 
onbeperkt reizen op alle bussen of trams van De Lijn (behalve op de Limburgse snel-lijnen). Ben je 12 jaar of 
ouder? Dan mag je als abonnee kinderen tot en met 5 jaar gratis met je mee laten reizen. De korting wordt 
automatisch bij je aankoop van een Buzzy Pazz verrekent. 
Meer info over dit abonnement vind je op www.delijn.be/buzzypazz

Campuskaart – tussenkomst van 50 procent voor kinderen en jongeren tussen 0 en 26 jaar 
Met de Campuskaart reis je vijf keer heen en terug met de trein op een vast traject, binnen een periode 
van maximaal 49 dagen. Ideaal voor kotstudenten. 
Gebruik je de Campuskaart voor het eerst? Kom dan langs bij de dienst Burgerzaken voor een 
aanvraagformulier. Want er moet een moederkaart worden aangemaakt. Breng zeker een recent 
schoolattest en je identiteitskaart mee. Met dit aanvraagformulier ga je naar een NMBS-loket om de 
Campuskaart aan te vragen. En dan krijg je een reductie van 50 procent.
Meer info over de kaart vind je op www.belgiantrain.be

Info: Nancy Deprez, dienst Burgerzaken, Zeelaan 303
058 53 30 41 – bevolking@koksijde.be

voor Koksijdse jongeren tussen 6 en 24 jaar
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Dagopvang en meerdaags kampenaanbod
Paasvakantie 2020

Je kind kreeg deze fl yer 
mee via de school. Je vindt 
er een overzicht van de 
opvangmogelijkheden voor 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Schrijf je zo snel mogelijk in.

Info:
www.koksijde.be/
opvang-en-kampen

Lees de fl yer ook digitaal.

Ga je op reis? 
Laat op je woning passen… 
…en vraag afwezigheidstoezicht aan bij de 
dienst Veiligheid en Preventie. 

Zo wordt je woning in de gaten gehouden als je tijdelijk afwezig 
bent door bv. vakantie of een ziekenhuisopname. Dit toezicht 
gebeurt overdag door de gemeenschapswachten en ‘s nachts 
door de patrouilles van Politie Westkust.
De maximale duur voor dit toezicht bedraagt twee maanden en je 
moet het toezicht zeven dagen op voorhand aanvragen. 
Het aanvraag- of afwezigheidsformulier krijg je bij de dienst 
Veiligheid en Preventie of Politie Westkust.

Info: dienst Veiligheid en Preventie - 058 53 34 95 -
jens.mares@koksijde.be.

BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, willen we 
jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Lokaal Bestuur Koksijde 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). Op donderdag 2 april 
houdt onze gemeente een test.

Registreer je nu
Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be. 
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 
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Lokaal Bestuur Koksijde organiseerde een infomarkt met allerlei stands over het asielcentrum

“Ik besef hoe het voelt om op de vlucht te 
zijn en wil daarom graag helpen”
Mustafa Hadi (27) woont in De Panne, maar heeft een 
speciale band met onze gemeente.  
Op 8 oktober 2015 arriveerde hij in het asielcentrum op 
de luchtmachtbasis. Ruim vier jaar later spreekt hij vlot 
Nederlands en wil hij het leven comfortabeler maken 
van mensen die vandaag op de vlucht zijn.  
Stof genoeg voor een gesprek met Tij-dingen.

Tij-dingen: Waar liggen jouw roots?
Mustafa Hadi: “Ik ben geboren in de Iraakse hoofdstad 
Bagdad en ik studeerde er tot mijn éénentwintigste. 
Helaas gooide de oorlog roet in het eten en moest ik 
mijn thuisland verlaten. Zo strandde ik op een jaar van 
een universitair diploma. Ik werd bedreigd en kreeg de 
boodschap dat ik Irak moest verlaten binnen de 48 uur. 
Gelukkig vond ik onderdak bij mijn neef. Daarna was 
ik een maand onderweg: via Turkije, met een bootje 
over de Middellandse Zee, maar ook te voet en liftend, 
belandde ik in België.”
  
Tij-dingen: Je kwam uiteindelijk terecht in het 
asielcentrum van Koksijde.
Mustafa: “Inderdaad. Ik arriveerde in Antwerpen en daar 
stuurden ze me naar Brussel. Van daaruit verwezen ze 
me door naar het asielcentrum in Koksijde. 
In tegenstelling tot mijn eerste ervaringen in België was 
iedereen hier meteen heel vriendelijk en hulpvaardig. 
Dat was cruciaal voor mijn verdere integratie.”

Tij-dingen: Je spreekt vlot Nederlands.  
Wat is je geheim?
Mustafa: “Tijdens het jaar dat ik in het asielcentrum 
verbleef – en ook daarna – volgde ik lessen Nederlands. 
Dat was een goede basis, maar je moet blijven oefenen. 
Door te praten met de lokale bevolking kreeg ik jullie 
moeilijke taal stapsgewijs onder de knie. Gaandeweg 
vond ik mijn draai. Ik werkte ruim drie jaar in de horeca. 
Ik ben klaar voor een volgende stap.”

Tij-dingen: En die stap is?
Mustafa: “Binnenkort start ik bij Fedasil. Het is dankzij 
de goede aanpak van die mensen dat ik eerst Engels 
en later Nederlands leerde. Ik besef als geen ander 
hoe moeilijk het is om te aarden op enkele duizenden 
kilometers van thuis. Net daarom wil ik mijn steentje 
bijdragen om andere vluchtelingen te helpen.  
Als ervaringsdeskundige weet ik perfect welk parcours 
ze moeten afleggen. Ik moet zeggen dat ik hier al veel 
kansen heb gekregen. Daar ben ik dankbaar voor.”   

Tij-dingen: Wat is je ultieme droom?
Mustafa: “Ik voel me hier goed, maar… (stilte) het 
moeilijkste is om zo ver verwijderd te zijn van mijn familie. 
Gelukkig kan ik dagelijks bellen met mijn ouders, via 
Facetime. En mijn broer woont relatief dichtbij, in het 
Nederlandse Groningen.”    

Fedasil opende begin februari een tijdelijk 
opvangcentrum voor verzoekers om 
internationale bescherming in onze gemeente. 
Het centrum blijft open tot eind juni.

Een team van veertig medewerkers staat in om 
een goed beheer van de site te waarborgen.  
Vacatures staan op de website van Fedasil:  
www.fedasil.be/werken-bij-fedasil

Het opvangcentrum in Koksijde biedt plaats aan 
maximum 300 personen. Tijdens de asielcrisis van 
2015-2016 werd dit centrum al eens uitgebaat. 
Het gaat om een open opvangcentrum waar 
asielzoekers onderdak, voeding, medische 
en sociale begeleiding krijgen tijdens de 
behandeling van hun verzoek om bescherming. 

Info: www.koksijde.be/noodopvang 
Vragen? info.koksijde@fedasil.be
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Activiteiten in het Duinenhuis

Gratis geleide strandwandeling
Op zondag 1 en 29 maart om 10 uur. Natuurgids 
Ingrid Jonckheere leert je alle schelpen vinden en 
herkennen. Startplaats: Elisabethplein in Koksijde. 
Niet nodig om vooraf in te schrijven. Laarzen zijn een 
must. 

Cursus Sterrenkunde voor beginners
Op woensdag 4, 11, 18 en 25 maart, telkens om 19.30 
uur. Wil je de sterrenhemel beter leren kennen of zelf 
aan de slag gaan met een verrekijker of telescoop? 
Dan is dit jouw kans. In vier boeiende lessen maak je 
kennis met astronomie. Prijs? Dertig euro (één pakket 
van vier lessen). Schrijf je in via info@desterrenjutters.be. 
Organisatie i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde.

Skype-voordracht door Giulia Bassani
Op vrijdag 6 maart om 19.30 uur. Giulia Bassani is een 
20-jarige Italiaanse studente aan de Polytechnische 
school in Turijn. Ze droomt ervan om astronaut te 
worden en schreef de sciencefi ction roman Ad 
Martem 12. De voordracht is in het Engels en gebeurt 
via Skype. Prijs? 4 euro voor leden, inwoners van 
Koksijde en gidsen van het Duinenhuis (niet-leden 
5 euro). Schrijf je in via info@desterrenjutters.be. 
Organisatie i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde.

Gratis geleide duinenwandeling
Op zondag 8 maart om 14 uur. Natuurgids Luc 
De Prycker neemt je mee naar de Plaatsduinen 
in Oostduinkerke en toont je de verschillende 
duinbiotopen.
Startplaats: binnenplein Estaminet De Peerdevisscher 
Oostduinkerke. Niet nodig om vooraf in te schrijven.

Kookworkshop Mondiaal koken: Ecuador
Op donderdag 12 maart om 19.30 uur. 
De Ecuadoriaanse keuken biedt prachtige 
ingrediënten en staat bekend als één van de 
grootste exporteurs van palmharten, quinoa, 
cacao, (bak)bananen en garnalen. Kokkin Sonia, 
zelf afkomstig uit Ecuador, tovert een typisch én fair 
gerecht op je bord. 
Prijs? 15 euro. Schrijf je in voor 9 maart via 
duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 
Organisatie i.s.m. vzw Star/kokkin Sonia. 

Gratis geleide klimaatwandeling
Op zondag 22 maart om 14 uur. Het klimaat 
verandert. Ook bij ons. Natuurgids Luc De Prycker 
neemt je vanuit de Schipgatduinen mee naar de 
zee en toont de gevolgen. Startplaats: Elisabethplein 
Koksijde. Niet nodig om vooraf in te schrijven.

Sfeervolle avondwandeling en sterren kijken 
Op zaterdag 28 maart om 20 uur. Geen woorden 
maar daden. Earth Hour is het wereldwijd 
evenement waarbij iedereen opgeroepen wordt om 
zoveel mogelijk elektrische apparaten één uur lang 
uit te zetten. Het moment om even stil te staan bij je 
energieverbruik en het effect hiervan. Om 20 uur start 
een boeiende avondwandeling met kortverhalen, 
gebracht door Luc David. 
Geniet nadien van een warme kom soep of bezoek 
de sterrenwacht. Startplaats wandeling: Duinenhuis 
Koksijde. Prijs? Drie euro (incl. soep). Schrijf je in voor 
24 maart: duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

in Oostduinkerke en toont je de verschillende 
duinbiotopen.
Startplaats: binnenplein Estaminet De Peerdevisscher 
Oostduinkerke. Niet nodig om vooraf in te schrijven.

Koksijde. Prijs? Drie euro (incl. soep). Schrijf je in voor 
24 maart: duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 
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Supporter je mee voor deze sportievelingen? 
Maart is sportmaand in Koksijde. Hieronder een overzicht van alle wedstrijden.

Duinenloop Hotelschool Ter Duinen: woensdag 4 maart 
Een ludieke loopwedstrijd voor het goede doel in de duinen van het Liefoord, in het verlengde van de Warmste 
Week. Start om 16 uur. Meer info bij Frédéric Maenhout: 058 51 11 98.

Wielerwedstrijd Dames Elite: zaterdag 14 maart
Start om 15 uur ter hoogte van het NAVIGO-museum. Afstand: dertien ronden van 7,4 km. Parcours: 
Vrijheidsstraat, Leopold-II laan, Guldenzandstraat, Doornpannestraat, Gaupinlaan, Theresialaan, Leopold II-laan, 
Dahlialaan, Nieuwe Ydelaan, Galjoenweg, Emile Verhaerenlaan, Alice Nahonsquare, Polderstraat, Vrijheidsstraat. 
Meer info bij Chris Van Leeuwen: 058 59 38 44.

Tweede editie van de North C Walk: zondag 15 maart  
Wandelen over verschillende afstanden. Met deelname steun je het goede doel: Think-Pink. 
Start en finish: E. Terlinckplein. Start om 9.35 uur. Inschrijvingen: www.sportevents.be 

Zesde editie van de North C Trail: zondag 15 maart
Lopen over verschillende afstanden, vooral offroad (bos, duinen en strand). 
• 9 uur: start afstanden 49 en 36 kilometer
• 9.30 uur: start 13 km.
• 12 uur: start 21 km. 
Start en finish: E. Terlinckplein. Info en inschrijven: www.sportevents.be

Youngster Coast Challenge en Bredene Koksijde Classic: vrijdag 20 maart 
Zie blz. 29

Doortocht Driedaagse Brugge – De Panne: woensdag 25 maart
Internationale wielerwedstrijd voor elite (mannen)  
Drie passages: om ca. 13.30, 14.30 en 15.30 uur – ter hoogte van de Koninklijke Baan, Bliecklaan, Lejeunelaan, 
Doornpannestraat, Guldenzandstraat, Leopold II-laan, Dorpstraat, Toekomstlaan. Info: www.driedaagse.be

Doortocht Driedaagse Brugge – De Panne: donderdag 26 maart 
Internationale wielerwedstrijd voor elite (vrouwen)
Twee passages om ca. 14.30 en 15.30 uur. Info: www.driedaagse.be 
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Nieuwe datum sportdag voor 60-plussers: 23 april
De datum van de jaarlijkse sportdag voor 60-plussers is gewijzigd. Deze sportdag duurt van 9 t.e.m. 16.30 uur.
Inschrijven is mogelijk vanaf 26 maart. Haal een inschrijvingsbrochure af op de sportdienst, in de sporthal 
van Koksijde of in het toerismekantoor in Koksijde.

Versterk je rug met Zitbalyoga
Volg deze initiatiereeks. De oefeningen zijn versoepelend en spierversterkend voor de rug. De lessenreeks 
vindt plaats op woensdagvoormiddag 4, 11, 18 en 25 maart (van 10.30 tot 11.30 uur) in Sporthal Hazebeek. 
Schrijf je in via webshopkoksijde.recreatex.be of spring binnen op de sportdienst. 

Ga met ons mee  
naar Parijs-Roubaix
Op zondag 12 april vindt de 118e editie plaats van 
deze wielerklassieker. De sportdienst en de sportraad 
bieden je de kans om deze koers van dichtbij mee te 
maken. Vertrek om 9.30 uur op de parking van sportpark 
Hazebeek in Oostduinkerke. De bus brengt je zo dicht 
mogelijk van het parcours ter hoogte van Carrefour de 
l’Arbre. Terugkeer om 18.30 uur. Prijs: 10 euro. 
Schrijf je snel in via de webshop:  
www.koksijde.be/webshop. Haast je, want de plaatsen 
zijn beperkt.  Kom gerust langs op de sportdienst, 
telefonisch of via mail inschrijven is niet mogelijk. 

Werk aan je uithouding…
…en volg de lessenreeks Smovey-workout. Kom langs op woensdagvoormiddag 13, 20 en 27 maart 
van 10.30 tot 11.30 uur in sporthal Hazebeek. Maak kennis met deze intense, niet belastende en toch 
spierversterkende oefeningen die goed zijn voor je uithouding. 

Inschrijven: sportdienst@koksijde.be – 058 53 20 01

Kijk! Ik fiets
Leer in één namiddag fietsen zonder steunwieltjes op woensdag 11 maart (13.30 – 16 uur) in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Voor kinderen vanaf het tweede kleuter die al vlot fietsen met steunwieltjes.  
Elk kind neemt zijn/haar eigen fiets mee en moet begeleid zijn door een familielid.
Schrijf je op voorhand in via www.koksijde.be/kijkikfiets. Prijs? Vijf euro. 

Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.

Curling: 
precisiesport voor 
jong en oud
Indoor curling is een sociaal, tactisch en 
competitief spel dat wordt gespeeld met zware 
stenen. Het is de geknipte sport voor minder 
mobiele mensen. Speel elke dinsdagochtend 
mee van 9.30 tot 10.30 uur. Locatie: sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Inschrijven is niet 
nodig. Prijs? 1,50 euro. 
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Op de Zeedijk in Koksijde-Bad, ter hoogte 
van het Zavelplein, staan sinds kort drie 
cardiotoestellen en drie krachttoestellen. 
Dankzij deze zes outdoor fi tnesstoestellen 
werk je voortaan aan de conditie 
met een uniek zicht op zee. Op elk 
toestel staat een QR-code die je met 
je smartphone inscant. Zo vind je de 
correcte gebruiksaanwijzing. 

Daarnaast investeerde Lokaal Bestuur 
Koksijde in drie trappers bij zitbanken 
ter hoogte van het Fabiolaplein 
(Oostduinkerke-Bad), in het sportpark 
van Koksijde-Dorp en ter hoogte van het 
Marktplein, in de Ter Duinenlaan. 

Fitness met uniek zicht op zee
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“Wij hebben dezelfde ambitie als 
sportmensen. Altijd beter doen” 
Vlaanderen, de arena waarin Bredene Koksijde 
Classic zich afspeelt, is het mekka van het 
voorjaarswielrennen. In onze contreien is 
wielrennen eigenlijk werelderfgoed. 
Het karakter van de wedstrijd Bredene Koksijde 
Classic bestaat uit de ideale mix voor een Belgische 
voorjaarskoers: wind, waaiers, lichte hellingen 
en kasseien. Tij-dingen ging langs bij Bert Pattyn, 
voorzitter van Bredene Koksijde Classic.

T-d: De wedstrijd maakt voor het eerst deel 
uit van de UCI ProSeries. Wat wil dat concreet 
zeggen?
Bert Pattyn: “Het hoogste UCI-niveau is WorldTour 
(in België zijn er acht zo’n wedstrijden). Daar vlak 
onder komt de ProSeries (in België tien wedstrijden, 
waaronder Kuurne-Brussel-Kuurne, de Scheldeprijs 
en de Brabantse Pijl). Dit niveau wordt toegekend 
voor een periode van drie jaar. De jaarlijkse UCI-
rapporten zijn zeer belangrijk. De UCI beoordeelt de 
uitstraling, het televisiebereik en de veiligheid.”

T-d: Dat zorgt ook voor extra druk?
Bert: “Elke partner streeft perfectie na, zowel de 
gemeenten, de medewerkers als de organisator. 
Wij hebben dezelfde ambitie als sportmensen. 
Altijd beter doen.”

T-d: Het deelnemersveld zal ook beter bezet zijn?
Bert: “Er zijn al elf WorldTour-ploegen ingeschreven. 
En ook het deelnemersveld van de Youth Coast 
Challenge oogt indrukwekkend. Ploegen uit tien 
verschillende landen en allemaal toptalenten. 
De winnaar van de Bredene Koksijde Classic in 2019 
was drie jaar geleden vierde in de beloftenwedstrijd. 
Zo zie je maar.”

T-d: Wanneer spreek je van een geslaagde 
editie?
Bert: “Ik ben tevreden wanneer de winnaar een 
meerwaarde biedt aan onze erelijst. En meer 
algemeen wanneer elke partner tevreden is en 
verder bouwt aan de toekomst.”

Parcours: anyway the wind blows
Het startschot wordt gegeven in Bredene. Dan zet 
het peloton koers richting De Haan, Nieuwpoort, 
Diksmuide en Vlamertinge. Via Dranouter rijden 
de renners de West-Vlaamse heuvelzone binnen. 
Vanuit De Moeren komt Koksijde dichterbij waar de 
renners nog drie plaatselijke ronden afwerken.

Peter Farazijn maakt van Youngster 
Coast Challenge een begrip
Oud-profrenner Peter Farazijn werd door de 
organisatoren van de Youngster Coast Challenge 
(cat.1.2), de Bredene-Koksijde voor beloften, 
aangetrokken als coördinator. De Youngster Coast 
Challenge is ondertussen uitgegroeid tot een 1.2U 
wedstrijd. Dat is de hoogste quotatie voor een 
beloftenkoers. De beloften starten en eindigen net 
als de profs in Bredene en Koksijde. 

Praktisch
De wielerwedstrijden Bredene Koksijde Classic en 
Youngster Coast Challenge worden gereden op 
vrijdag 20 maart. De eliterenners komen tussen 16.02 
(snelste schema) en 16.33 uur (traagste schema) 
aan in Koksijde. En dan starten de drie plaatselijke 
ronden. De beloften (U23) komen aan tussen 14.20 
(snelste schema) en 14.37 uur (traagste schema).

Info: handzameclassic.be - info@handzameclassic.be 

© vzw De Krekedalvrienden
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Echtpaar Cassiman-Thiré
Gouden palmen waren er op zaterdag 8 februari voor het paar Michel Cassiman (°Etterbeek) en Odette Thiré 
(°Zele) die huwden op 7 februari 1970 in Sint-Jans-Molenbeek. Michel was kaderlid bij de bank ING in Brussel, 
Odette was bediende bij de KBC in Brussel. Ze hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Benit-Van Quaquebeke
Een tweede jubileum op zaterdag 8 februari was weggelegd voor Jacques Benit (°Moeskroen) en Danielle Van 
Quaquebeke (°Etterbeek). Ze huwden 50 jaar geleden op 4 februari in Sint-Lambrechts-Woluwe.  
Jacques verdiende de kost als leraar in het technisch secundair onderwijs in Etterbeek, Danielle was 
kleuterleidster in Sint-Lambrechts-Woluwe.  

Proficiat aan onze jubilarissen

Word jij onze 
nieuwe medewerker? 
Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 
Wil je graag het verschil maken in ons mooie Koksijde? 
Ga je samen met onze collega’s die uitdaging aan?

Getriggerd?
Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief: www.koksijde.be/
werken-en-ondernemen/vacatures en blijf op de hoogte van 
onze nieuwe vacatures. #topesterk #groei
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GEBOORTEN
Lyaz Vermeylen
Oostende, 20 december
Dochter van Jonas en van Galina 
Delacauw beiden uit Oostduinkerke

Raphaël Saint-Mard
Veurne, 31 december
Zoon van Séverine Saint-Mard uit 
Koksijde

Lize Lips
Veurne, 2 januari 
Dochter van Nick en Sara Broucke 
beiden uit Oostduinkerke

Viktor Desaever
Oostende, 4 januari 
Zoon van Nils en Sare Conings beiden 
uit Oostduinkerke

Floris Buyck
Brugge, 15 januari
Zoon van Steven en Lise Matthys 
beiden uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jan Dewulf en Loes Valcke beiden 
uit Koksijde (27 december)

Alfred Verelst en Ann Dockx 
beiden uit Koksijde (17 januari)

Etienne D’heer en Miranda 
Bernardo beiden uit Koksijde  
(18 januari)

OVERLIJDENS
Didier Marcelis, 52 j.
†Veurne, 6 januari

Martha Nombluez, 85 j.
†Edegem, 7 januari
Echtgenote van Leo Lauwers

Jean Vanden Abeele, 76 j.
†Veurne, 11 januari 
Echtgenoot van Veroniek Dezeure

Joseph Verriest, 97 j.
†Nieuwpoort, 12 januari
Weduwnaar van Jeanne-Marie 
Vernier

Marie Louise Opsommer, 80 j.
†Koksijde, 12 januari 
Weduwe van Delmarle Edgard

Roger Counye, 93 j.
†Koksijde, 13 januari
Echtgenoot van Simonne Lehouck

Danielle Beeckmans, 74 j.
†Brugge, 13 januari
Weduwe van Jean Pierre De Meuter

Jacques Geeraert, 86 j.
†Oostende, 14 januari

Julienne Schoonbroodt, 90 j.
†Koksijde, 15 januari
Weduwe van Joseph Frens

Urbain Hoofd, 85 j.
†Koksijde, 17 januari 

Georgette Toebaert, 90 j. 
†Veurne 21 januari 

Paul Deroo, 82 j.
†Ieper, 23 januari
Echtgenoot van Marie-Thérèse 
Delanote

Hilda Vandewynckel, 82 j.
†Veurne, 23 januari
Echtgenote van Bernard Lust 

Vera Claessens, 82 j.
†Veurne, 24 januari
Weduwe van Maurits Lambrecht

Hilda Mortier, 78 j.
†Koksijde 24 januari 
Weduwe van Willy Wyckaert

Nathalie Deuwel, 49 j.
†Koksijde, 25 januari
Echtgenote van Danny Verhaeghe

Georges Wayembergh, 98 j.
†Koksijde, 25 januari
Weduwnaar van Germana Verstrepen

Yvonne Leeman, 90 j.
†Koksijde, 27 januari
Weduwe van Franciscus Durie

Marcel Vos, 93 j.
†Veurne, 27 januari
Echtgenoot van Juliette Bielen

Jean Vander Elst, 76 j.
†Koksijde, 28 januari
Echtgenoot van Nelly Herregodts

Denise Vandenberghe, 91 j.
†Koksijde, 2 februari
Weduwe van Marcel Harteel

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Bevolkingscijfer: daling met 36 personen
Op 1 januari 2020 telde de gemeente Koksijde 21.869 inwoners. In vergelijking met vorig jaar betekent dat een 
daling van 36 inwoners of 0,16 procent.

In de loop van 2019 verwelkomden we 1.385 nieuwe inwoners in 
groot Koksijde. 1.229 mensen trokken naar een nieuwe gemeente. 
Dat komt neer op een positief migratiesaldo van 156 personen.  
In 2019 was er geen geboorteoverschot - er werden 98 meisjes en 
jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl 290 vrouwen 
en mannen overleden. Dat betekent een natuurlijk verlies van 192 
personen. 

Indeling volgens woonkern
Koksijde-Dorp: 2.968 personen (1.426 mannen en 1.542 vrouwen)
Koksijde-Bad: 6.741 personen (3.347 mannen en 3.394 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.271 (1.594 mannen en 1.677 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.424 (4.134 mannen en 4.290 vrouwen)
Wulpen: 465 (261 mannen en 204 vrouwen)
Totaal: 21.869 personen (10.762 mannen en 11.107 vrouwen)

In 2019 schreef de dienst Burgerzaken  
98 nieuwe kindjes in ons bevolkingsregister.
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Patrick Vanleene schenkt twee schilderijen
Patrick Vanleene is een oud-Koksijdenaar en 
gaf vroeger les aan het college in Veurne. De 
kunstwerken komen oorspronkelijk uit de gelagzaal 
van het hotel Casino in Koksijde-Bad. Dit hotel was 
eigendom van zijn groottante Angèle Delerue-
Rabaey. Kunstenaar Benoni Hinderyckx was 
afkomstig uit Brugge en kwam in de jaren ’30 in 
Koksijde wonen. Hij werkte van 1937 tot 1975 voor 
Lokaal Bestuur Koksijde.

Koksijde krijgt unieke affiche
Roland Calcoen en zijn vrouw Viviane baatten 
vroeger het café Ten Bogaerde uit. Zij schonken 
een unieke wieleraffiche aan de gemeente. 
Wat maakt die zo bijzonder? De Grote Prijs 
der Assen werd maar één keer georganiseerd, 
maar ging uiteindelijk niet door. Op 27 augustus 
1935 regende het pijpenstelen. De renners 
konden niet starten en het prijzengeld van 
30.000 Belgische frank werd niet verdeeld.

Vijf jaar Davidsfonds Doornpanne
Een lustrumjaar dat deze vereniging extra in 
de kijker zet met een heleboel activiteiten. 
Hun volgende activiteit - Nacht van de 
geschiedenis - vindt plaats op dinsdag  
10 maart. Op 8 februari werd het bestuur van 
het Davidsfonds ontvangen in de Kokpit van 
het gemeentehuis. Het gemeentebestuur dankt 
hen voor de vele activiteiten die ze organiseren. 

CasinoKoksijde blaast twintig kaarsen uit
Op donderdag 23 januari vierde cultuurcentrum 
CasinoKoksijde haar twintigjarig bestaan.  
Een verjaardag die het gemeentebestuur niet 
zomaar liet passeren. Het magazine Casino2020 
werd officieel voorgesteld. En de aanwezigen 
kregen een prachtig feestje voorgeschoteld.  
Een taart mocht natuurlijk niet ontbreken.  
Bakkerij Espero zorgde letterlijk en figuurlijk voor de 
kers op de taart.
Bekijk alle foto’s op www.casino2020.be.

De voorbije maand in woord en beeld

© Walter Carels
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Koksifood krijgt 1.600 euro
Op 7 november gaf de Koninklijke Muziekkapel van 
de Gidsen een concert in de O.L.V.-ter-Duinenkerk. 
De opbrengst van het optreden bedroeg 1.600 
euro. Een bedrag dat de VVV schonk aan Koksifood. 
Met het project KoksiFood wil het Sociaal Huis de 
voedselbedeling verder uitbouwen. Koksifood helpt 
niet alleen kwetsbare gezinnen, het biedt eveneens 
een oplossing voor niet-verkochte producten.  
Zo werken ze aan een duurzamere wereld.

Knuffelduik
Op zaterdag 8 februari doken 429 ijsberen 
het water in. Ze trotseerden het ijskoude 
water van de Noordzee. De opbrengst van 
de Knuffelduik gaat naar de vzw Kiekafobee 
die in onze gemeente appartementen huurt 
om kinderkankerpatiëntjes een onbezorgde 
vakantie te bezorgen. 
Bekijk alle foto’s op www.koksijde.be/fotoalbum.

Best pittige cheque voor centrum Elora
Op 6 februari overhandigde Best Pittig Koksijde drie 
cheques aan vzw Elora. Een eerste cheque van 4.500 
euro kwam van de opbrengst van de Ladies Night.  
Een tweede cheque van 1874,06 euro was de opbrengst 
van de rospotten die bij handelaars stonden en een 
schenking van 250 euro van Australian Homemade 
Icecream and waffles. De derde cheque van 1223,60 
euro is afkomstig van de verkoop van kerstkaarten en 
ontbijtpakketten. Elora is een centrum voor ambulante 
revalidatie. Het centrum geeft therapie aan kinderen 
en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of 
-stoornis.

Vlaanderen wandelt in Koksijde
Tromgeroffel op maandag 10 februari.  
Dan werd Vlaanderen wandelt in Koksijde officieel 
voorgesteld. Op zondag 26 april nodigt Wandelsport 
Vlaanderen iedereen uit voor een tof wandelevent. 
Luchtmachtbasis Koksijde vormt het startpunt 
voor een dagje wandelplezier aan zee. Er zijn 
verschillende wandelingen van 5 tot 60 km. 

© Walter Carels
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“Toen ik aan het PMS vertelde dat ik acteur 
wilde worden, kregen ze bijna een beroerte”
De broers Tom en Luk Vermeir groeiden op een steenworp van het cultuurcentrum op. Ze speelden als kind 
samen op het strand, nu doen ze dit op het podium. Tom als acteur en Luk als muzikant. In februari stonden 
ze voor het eerst samen op de scène van CasinoKoksijde met de voorstelling Locke. 
Voer voor een fijn gesprek. 

Veerle: Jullie groeiden op met jullie voeten in het 
zand van Koksijde. Een fijne tijd? 
Luk: “Wat ik me vooral herinner, is dat we heel veel 
vrijheid kregen van onze ouders, dat we ganse 
dagen buiten speelden en van de zee en de 
streek genoten. Dat was echt de max. Vlak bij ons 
was er een huisje waar vluchtelingen in waren 
ondergebracht en samen met hen gingen we 
shotten in de duinen.”

Tom: “Koksijde is een fantastische plek om op te 
groeien. En als je opgegroeid bent aan zee, blijf je 
een kind van de zee. Vanaf mijn puberteit kreeg ik 
het wel moeilijk om hier mijn draai te vinden. 
Koksijde was toen nog niet wat het nu is, er was 
nauwelijks een cultureel leven en er was zeker nog 
geen sprake van een cultuurcentrum. Ik wou andere 
dingen die niet voorhanden waren en voelde me 
daardoor wel een beetje the odd one out. Toen ik 
aan de adviseurs van het PMS (het toenmalige CLB, 
red.) vertelde dat ik acteur wou worden, kregen 
ze bijna een beroerte (lacht). Aan de kust wonen, 

betekent voor mij ook opgroeien in een rare
dynamiek. Enerzijds loopt het in de zomermaanden 
zwart van het volk en in de winter is het dan weer 
zeer stil. Dat contrast is vreemd, maar heeft op zich 
ook wel iets moois. ”

Veerle: Komen jullie graag terug naar de kust?
Tom: “Ik kom geregeld terug, vooral om uit te varen 
met mijn boot.”

Luk: “Vroeger kwam ik zeer geregeld naar Koksijde, 
naar The West Aviation Club, om er te vliegen met 
een sportvliegtuigje en om daarna te wandelen 
aan het strand of aan de duinen. De laatste jaren 
kom ik minder in Koksijde en iets meer in Oostende, 
omdat mijn vader daar nu woont.”

Veerle: Intussen heb je op scène gestaan, op 
filmsets en kwam je op televisie.  
Wat doe je het liefst? 
Tom: Momenteel is dat film omdat ik dat een heel 
mooi medium vind om een verhaal te vertellen 

© Michel Deveen© Piet Stellemans
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© Luk en Tom Vermeir

en om personages te ontwikkelen. Intussen heb 
ik in een aantal zeer mooie projecten gespeeld. 
Uiteraard is er de veelbesproken film Belgica van 
Felix Van Groeningen, maar persoonlijk ben ik zeer 
trots op de film Seule à mon mariage van Marta 
Bergman die in Cannes werd geselecteerd en op 
Porselein van Jenneke Boeijnk die binnenkort in 
Caïro in première gaat. 

Veerle: Luk, jij bent bij uitstek een muzikant. 
Jij hebt ook heel veel projecten gehad intussen?
Luk: “Ik ben begonnen bij Imperior de Percussion 
als jonge drummer. Intussen ben ik vaste muzikant 
bij Isolde Lasoen en speel ik bij Tiny Legs Tim met 
een negenkoppige band. Daarnaast heb ik Lester’s 
Blues met muziek van Lester Young en Count Basie 
samen met saxofonist Tom Callens. Met die band 
spelen we regelmatig in het buitenland.”

Veerle: Jullie staan nu voor de eerste keer samen 
op scène met Locke?
Luk: “Ja, als je abstractie maakt van de 
lunchconcerten die we gaven in Immaculata De 
Panne (lacht), wordt dit onze eerste keer samen op 
een podium. En de productie zorgt nu al voor veel 
uitverkochte zalen, nog voor ze in première gaat. 

We kijken er naar uit om elkaar zo vaak te zien, want 
door ons drukke leven gebeurt dat steeds minder. 
En ik merk dat die goesting om samen te spelen er 
nog steeds is. ’t Is van de kinderlijke fratsen bij ons 
thuis geleden dat we nog samen hebben gespeeld, 
ik op keyboard, hij met zijn zottigheden erdoor.” 

Tom: “Locke is een bewerking van de film Locke van 
Steven Knight waarin een man in een auto zit en 
met verschillende mensen belt. Met twee acteurs, 
ikzelf en Koen De Graeve, spelen we alle rollen. 
De ene speelt Locke, de andere de rest. 
En daarnaast staat een band die er een score 
onder speelt. ”

Veerle: Heb je nog een boodschap voor het 
jarige CasinoKoksijde?
Tom: “CasinoKoksijde moet absoluut verder doen 
op het elan waarop het bezig is. Die mix tussen 
voorstellingen voor het grotere publiek en de 
meer eigenzinnige producties is een belangrijke 
troef. Het is zeer tof dat minder evidente genres 
en voorstellingen ook hun weg vinden naar de 
Westhoek. Jullie zijn zeer goed bezig, wat mij betreft 
en dat merk je ook bij collega’s. Iedereen is altijd 
enthousiast als ze naar CasinoKoksijde komen. 
Keep up the good work!” 

Lees het volledig interview in het magazine Casino2020. 
Je vindt dit op verschillende plaatsen in Koksijde. Ook op 
www.casino2020.be vind je alle artikels en interviews.

Tekst: Veerle Decroos, directrice cultuurcentrum CasinoKoksijde

“’t Is van de kinderlijke fratsen bij 
ons thuis geleden dat we nog 
samen hebben gespeeld”  Luk
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Adembenemend mooie (wereld)muziek
Een internationale topontmoeting van drie wereldberoemde virtuozen: de Italiaanse gitarist Antonio 
Forcione, de Senegalese koraspeler Seckou Keita en de Braziliaanse percussionist Adriano Adewale. 
Drie muzikanten uit drie continenten. Drie verschillende muzikale tradities die perfect samenvloeien. 
Het AKA Trio leeft om muziek te maken. Daarin zijn ze onovertroffen.
“Adembenemend mooi en opnieuw een bewijs dat het samenbrengen van verschillende culturen alleen 
maar pure verrijking betekent. Een absolute aanrader!” Moorsmagazine.com

Praktisch
Geniet op donderdag 26 maart om 20 uur van het AKA Trio. Tickets koop je voor 14 euro. 
Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

“Een circusvoorstelling vol acrobatie”
Dans, circus, magie en buikspreken. Dat is waar deze voorstelling om draait. Vier mannen die hun lijven in 
allerlei bochten wringen. Slangenmensen. Korte tekstfragmenten worden verweven met dans, circus, magie 
en buikspreken. 

Alexander Vantournhout tourt de wereld rond met zijn 
creaties. Bij zijn voorstellingen balanceert Vantournhout 
op de grens tussen dans en circus. Red Haired Men is zijn 
eerste groepschoreografie en een voltreffer.

“Op een bepaald moment staan alle mannen op het 
trillende lijf van Axel Guérin. Enkele tellen later trachten 
ze een lichaamspiramide op tafel te maken én proberen 
die tafel te verlengen met de benen van Guérin. Absurd 
gewaagd!” Knack Focus

Praktisch
Geniet op zaterdag 14 maart om 20 uur van Red Haired 
Men van Alexander Vantournhout. Tickets koop je voor  
15 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan krijg je een ticket voor 
12 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of  
058 53 29 99.

© Bart Grietens

CasinoKoksijde geeft oude spandoeken 
tweede leven 

Aan de gevel van het cultuurcentrum hangt een groot spandoek. 
Dit spandoek geven we een tweede leven.  
Deze leuke Trashdesign-producten worden gemaakt van 
éénmalige spandoeken. Elk product is dus uniek. Je hebt de 
keuze uit unieke pennenzakken, fietstassen, toiletzakken, totebags 
en shopper-tassen. 

Je bestelt ze op www.casinokoksijde.be en haalt ze nadien op in 
het cultuurcentrum. 
Of ga meteen naar CasinoKoksijde om ze te zien, te voelen, te 
ruiken en… te kopen. 

cultuurcentrum
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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 
socialemediakanalen vind je op: 
www.koksijde.be/sociale-media 

Tip voor Instagram: zorg ervoor 
dat je jouw foto’s voor Instagram 
niet overbewerkt. Want Instagram 
houdt die sinds kort verborgen.

Bibi_in_the_world
Oostduinkerke-Bad

chrisandje
De trots van Koksijde

deridderfrederic mauraverkinderenarttrapj
Los souvenirs en el museo

museoskoksijde
Opleiding natuurgids

onzils
Cover Tij-dingen februari steven_goovaerts

Volg ons. Deel ons. Like ons.

zboub59700galerie167
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Tweede concert van Night of the Proms op 
vrijdag 14 augustus
Het concert op donderdag 13 augustus 
is al een tijdje volledig uitverkocht. 
Zoals beloofd, zocht Lokaal Bestuur 
Koksijde oplossingen om tegemoet te 
komen aan de grote vraag.
Door de concertarena nog beter in te 
richten, konden we 500 extra plaatsen 
voorzien. Ook die extra plaatsen gingen 
in geen tijd de deur uit.
Daarom hebben Lokaal Bestuur Koksijde 
en PSE Belgium (de organisator van 
Night of the Proms, red.) beslist om een 
tweede concertavond te organiseren: 
op vrijdag 14 augustus. 
Het programma op vrijdag is hetzelfde 
als op donderdag. Ook dit concert 
begint om 20.30 uur.
Tickets voor het concert op donderdag 
kun je niet inruilen voor het concert op 
vrijdag.

Ticketprijzen: 49 euro voor zitplaatsen op 
de frontale tribune en de stoelen op het 
middenplein, 
44 euro voor zitplaatsen op beide 
zijtribunes, 34 euro voor mindervaliden 
en 29 euro voor staanplaatsen op het middenplein

Info en ticketverkoop via www.teleticketservice.com of www.visitkoksijde.be/notp. 

Help jij mee om dementie draaglijk te maken?
Dit voorjaar richt Alzheimer Liga Vlaanderen vzw een nieuwe Familiegroep Dementie van op in de regio 
Westhoek. Meer specifi ek voor Koksijde, De Panne, Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil zoveel mogelijk 
familieleden en mantelzorgers van (jonge) personen 
met dementie bereiken om hen de mogelijkheid 
te bieden om elkaar te ontmoeten en elkaars 
ervaringen te delen. Daarom richt de Alzheimer Liga 
Familiegroepen Dementie op, verspreid over de vijf 
Vlaamse provincies. De Familiegroepen Dementie 
spelen in op één van de grootste behoeften van de 
mantelzorgers en familieleden: informele toegang tot 
informatie en lotgenotencontact. 

Deze organisatie zoekt nog vrijwilligers om de 
Familiegroep te ondersteunen. Interesse? 
Neem dan contact op Alzheimer Liga Vlaanderen 
vzw: 014 43 50 60, 0800 15 225 (gratis luister- en infolijn) 
of secretariaat@alzheimerliga.be.
Info: www.alzheimerliga.be – www.jongdementie.info 
www.omgaanmetdementie.be
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Rozenkrans blaast 100 kaarsen uit
Al 100 jaar lang begeleiden medewerkers van het centrum jongeren en volwassenen met een beperking in 
hun leef-, leer- en werkomgeving. Daarom zetten ze op 15 maart hun deuren open. Bezoek de ateliers, de 
wooneenheden en de klassen. Medewerkers, leerlingen en bewoners tonen je hoe het er dagdagelijks in 
Rozenwingerd en De Rozenkrans aan toe gaat. Verwacht je aan kinderanimatie en voorstellingen. Volg op 
eigen tempo het parcours met verschillende stopplaatsen.

Praktisch
De Dag van de zorg vindt plaats  
op zondag 15 maart. 
Van 10 tot 17 uur. Plaats van afspraak?
Rozenwingerd (volwassenwerking), Bitterzoetlaan 
5a Oostduinkerke, parking: Sint-Niklaaskerk, 
fietsparking op de site
BuSO De Rozenkrans - BuBaO De Strandloper - VOC 
De Rozenkrans, Albert I-laan 54/56 Oostduinkerke, 
parking: op de site of in de Jacquetlaan, 
fietsparking op de site

Info: 100jaarderozenkrans.be

Wandelzoektocht steekt in een nieuw jasje
Misschien ken je de formule. Misschien ook niet. Je wandelt langs een vooraf uitgestippeld traject en 
onderweg zoek je foto’s. Nieuw dit jaar is dat bij elke gevonden foto ook een vraag hoort. Een vraag 
waarop je het antwoord zoekt in de nabije omgeving. Iets uitdagender misschien, maar minstens even 
plezant. Om je hersens terug in de plooi te leggen, sluit je de zoektocht af met enkele droedels.  
Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Praktisch
De wandelzoektocht loopt van 15 maart tot 15 september. Deelnemen kost vier euro. Vraag de 
deelnameformulieren bij de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. De zoektocht 
is ongeveer 6 km lang en er is een buggy-, rolstoel- en hondenvriendelijk alternatief. De prijsuitreiking vindt 
plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op vrijdag 25 september om 18.30 uur. 
Na de jarenlange inzet van vrijwilliger Frans Van Exem, nam de VVV Koksijde-Oostduinkerke dankbaar de 
fakkel over.

Geld nodig voor je 
vereniging?
Dan heeft de dienst Toerisme goed nieuws. Zij zoeken 
verenigingen die de handen uit de mouwen willen steken.  
Zin om met jouw vereniging de bar uit te baten? En zo een 
extra cent te verdienen? Stuur dan een bericht naar  
toerisme@koksijde.be.
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Leer alles over culinaire fotografie 
in Hotelschool Ter Duinen
Ben je een echte foodie? Dan ben je haast verplicht om naar de lezing 
over culinaire fotografie te komen op woensdag 18 maart. De lezing van 
Joris Luyten, gelauwerd food, travel en fine art fotograaf, start om  
19.30 uur in Hotelschool Ter Duinen.  

Culinaire fotografie wordt beschouwd als één van de moeilijkste 
disciplines, maar dankzij enkele basistechnieken krijg je het snel onder de 
knie. Tijdens de lezing legt Luyten uit wat je nodig hebt, hoe je de camera 
instelt en hoe je het licht plaatst. Tijdens de pauze biedt de hotelschool 
een hapje en een drankje aan. Organisatie: Koksijdse fotoclub CoxyPics. 

Meer info en inschrijven via www.coxypics.be/agenda/lezingen

Chaos in Rhodos
Theater In ’t Bloote speelt een blijspel van Karl Wauters 
 
Michaelis en Yannis zijn twee broers en besluiten om 
samen een hotel uit te baten. Nog een jaar werken en 
hotel De Vlinder is klaar om gasten te ontvangen. Dat is 
tenminste de bedoeling…
Door overboekingen in andere hotels vinden vijf 
toeristen geen onderdak en wordt het nieuwe hotel al 
ingeschakeld. Een jong koppel met bouwplannen, een 
man met een rok en twee boerinnen die voor het eerst 
van huis weg zijn, ondervinden aan den lijve hoe het 
eraan toegaat in een hotel waar nog niets is afgewerkt. 
Regisseur is Eddy Suys.

Praktisch
De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Speeldata: vrijdag 10, 
zaterdag 11, woensdag 15, vrijdag 17, zaterdag 18  
en zondag 19 april – telkens om 20 uur, behalve op zondag (15 uur). 
Opgelet: de nieuwe locatie is vanaf dit jaar feestzaal Kerkepanne in Sint-Idesbald.  

Info en tickets: www.ticketwinkel.be - www.facebook.com/intbloote - 0497 072 829

Professor Ann Smeets geeft presentatie  
over borstkanker
Sinds 2004 werkt professor Ann Smeets in het UZ Leuven, ze is als chirurg in de 
Oncologische Heelkunde gedetacheerd naar het Multidisciplinair Borstcentrum. 
Professor Smeets volgt patiënten met borstkanker doorheen het volledige traject: 
diagnose, voorbereiding, heelkunde, eventuele nabehandeling en opvolging op 
langere termijn. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met patiënten met andere 
borstaandoeningen. Professor Smeets zag je misschien al aan het werk in het  
VIER-programma Topdokters. 
Tijdens de lezing geeft professor Smeets een stand van zaken van de ziekte 
borstkanker en geeft ze een inkijk over de nieuwe technieken en toekomstige 
behandelingsmethodes. 
De Gezinsbond van Koksijde organiseert deze infoavond op donderdag 12 maart. 
Iedereen is welkom in de Kerkepannezaal om 20 uur. 
Inschrijven: tegen 9 maart via gerdavandensteen@telenet.be of 058 51 17 97.
In samenwerking met: Femma, FVV Vrouwenstemmen, Markant, Neos, Zilveren passer, 
Pittig Markant, Think Pink, Gezinsbond Gewest Veurne. Prijs: 5 euro 

© Joost Joossen
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Agenda MAART

Openbare markt

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

Opname in agenda editie april 
Activiteiten van verenigingen bezorgen aan nathalie.

deschacht@koksijde.be (gemeentehuis, dienst 
Toerisme, Zeelaan 303) tegen ten laatste maandag
2 maart. Vermeld duidelijk: wat, waar, wanneer en 

contactgegevens. Alleen activiteiten met openbaar 
karakter komen in aanmerking. De redactie van 
Tij-dingen maakt een selectie uit de ingestuurde 

activiteiten om praktische redenen. 

Vrijdag 28 februari
* 14.30-16.30 uur: NAVIGO-museum
Familie@navigo: workshop Gekke snoetjes (2 euro) en rondleiding 
duurzame visserij, 058 51 24 68, www.navigomuseum.be. 

Zaterdag 29 februari
* 16-17 uur: Koksijde Golf ter Hille
Gratis golfinitiatie, golfsecretariaat@koksijde.be

Maandag 2 maart
* 13-15 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Wandel- en fietswebsites, 5 euro, blibliotheek@koksijde.be

* 14-16 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Mantelzorgcafé De Luisterschelp (gratis), 058 53 43 19

Dinsdag 3 maart
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 4 maart
* 13.30-15.30 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Beestige Boeken deel 1 (gratis), 9-12j.,  
jeugdblibliotheek@koksijde.be

* 14.30 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie De schoolmeester vroeger en nu door John Huvaere, 
Org. Vlas Koksijde, 5 euro (incl. 1 drankje), 058 51 62 23

* 16-18 uur: Koksijde-Dorp, duinen ’t Liefoord
Duinenloop Hotelschool Ter Duinen, zie blz. 26

* 17-19.30 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Help iemand met jouw bloed, Org. Rode Kruis

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Dolor y gloria, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 6 maart
* 14-16 uur: Oostduinkerke, Rozenkrans
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, 3 euro, 
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19 

* 14-17 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Grafiek, 3 euro, bibactiviteiten@koksijde.be

Zaterdag 7 maart
* 14-17 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Boekbinden, 3 euro, blibliotheek@koksijde.be

* 14-17 uur: Abdijmuseum Ten Duinen & NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum
Open Museumdag (gratis)

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Theaterconcert De KolonieMT / Bruno Vanden Broecke -  
De Woordenaar, www.casinokoksijde.be

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a) 
OTO speelt King Lear 2020, info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

Zondag 8 maart
* 11-13 uur: Oostduinkerke
Optocht (van de Zeedijk naar het arsenaal) Honderd jaar 
brandweer Oostduinkerke, Org. Brandweer Westhoek

Dinsdag 10 maart
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 19 uur: Wulpen, Sint-Willibrorduskerk
Causerie Nacht van de geschiedenis met Rachmaninov door Luc 
Silon, 9-12-15 euro, www.doornpanne.davidsfonds.net

Woensdag 11 maart
* 13.30-15.30 uur: Koksijde, Bibliotheek
Workshop Beestige Boeken deel 1 (gratis), 9-12j.,  
jeugdbibliotheek@koksijde.be 

Duinenhuis

Openbare markt

Sport

25

26-29

blz

blz

Sociaal Huis 10-12
blz

Musea

Bibliotheek

13-15

18-19

blz

blz

blz

Jeugddienst 20
blz

Wandelzoektocht 
 Tot 15 september, ca. 6 km, deelnameformulieren 

(4 euro) verkrijgbaar in de dienst Toerisme, 
organisatie: VVV
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* 13.30-16 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek 
Kijk! Ik fiets!, zie blz. 27

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Film Systemsprenger (System crasher), www.casinokoksijde.be

Donderdag 12 maart
* Daguitstap naar VRT en Afrikaans Museum Brussel, org. Neos 
Koksijde – info: Judith Ranson 058 51 40 60

* 14-17.30 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Dansnamiddag voor senioren, zie blz. 10

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

* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48  
Lezing De kracht van hoop door Bleri LLesli, 3-5 euro,  
org. Vermeylenfonds,  
info: depicker.maurits@skynet.be, 0477 293 837

* 20 uur: Sint-Idesbald, Kerkepannezaal 
Presentatie over borstkanker door Ann Smeets, zie blz. 40

* 20 uur: Sint-Idesbald, Westhoek Academie Koksijde 
Lezing Eduard Manet door Jan Florizoone, zie blz. 17

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Jazzconcert Bruno Vansina Quintet – 12/12, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 13 maart
* 14-16 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje 
Ontmoetingsnamiddag voor senioren, 3 euro,  
katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19 

* 19-22 uur: Koksijde-Bad, G. Gezelleplein 
Optreden MG Brothers (gratis)

* 19.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a) 
Cafe foyer met optreden Korrigan (St. Patricksday),  info en 
reservatie www.hetbedrijf.be of voicemail 0494 604 136

Zaterdag 14 maart
* 15 uur: Oostduinkerke, NAVIGO-museum 
Start Wielerwedstrijd Dames  elite, zie blz. 26

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Podium: dans en circus Alexander Vanthournhout – Red Haired 
Men, www.casinokoksijde.be

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)  
OTO speelt King Lear 2020,  info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

* 22 uur: Oostduinkerke, Normandie 
Fuif Saturday Night Follies, org. VBS De Ark,  
nele.bekaert58@gmail.com 

Zondag 15 maart
* 9-15 uur: Koksijde-Bad, E. Terlinckplein 
Start en finish North C Walk&Trail, zie blz. 26 

* 10-17 uur: Oostduinkerke, Rozenwingerd 
Dag van de zorg, zie blz. 39

* 17 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)  
OTO speelt King Lear 2020,  info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

* 20 uur: O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Passieconcert De zeven kruiswoorden o.l.v. Bart Naessens,  
www.roeselaarskamerkoor.be, 24 euro (VVK: 22 euro:  
luc.callebert@gmail.com en dienst Toerisme) 

Dinsdag 17 maart
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 14.30 uur: Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis 
Voordracht Slaap lekker (5 euro, koffie en taart inbegrepen),  
org. Viva- S.V.V. Koksijde, 0476 43 33 64

* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)  
OTO speelt King Lear 2020,  info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

Woensdag 18 maart
* 19.30 uur: Hotelschool ter Duinen 
Lezing Culinaire fotografie, Org. Coxypics, zie blz. 40

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

Vrijdag 20 maart
* 14-15.30 uur: Ter Duinenlaan (aankomst) 
Wielerwedstrijd Youngster Coast Challenge, zie blz. 29

* 16-17.30 uur: Ter Duinenlaan (aankomst) 
Wielerwedstrijd Bredene Koksijde Classic, zie blz. 29

* 19-22 uur: Wulpen, Westhoekstraat 1 (boerderij Westhoeve) 
Workshop Degustatie Bier door zytholoog Kurt, Org. Gezinsbond,  
12 euro (niet-leden: 20 euro),  
www.oostduinkerkewulpen.gezinsbond.be

* 19.30-22 uur: Ster der zee, Hotel Soll Cress  
Lezing Burn-out door Brigitte Lesage, 5 euro, inschrijven via 
proreflection@outlook.com 

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde 
Humor Steven Mahieu – Full Contact Tour, www.casinokoksijde.be

Zaterdag 21 maart
* 20.30 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)  
OTO speelt King Lear 2020,  info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

Zondag 22 maart
* 17 uur: Oostduinkerke, Het Bedrijf (Leopold II-Laan 2a)  
OTO speelt King Lear 2020,  info en reservatie www.hetbedrijf.be of 
voicemail 0494 604 136

Maandag 23 maart
* 14 uur: Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje 
Volksspelen, org. Neos Koksijde, info: Judith Ranson 058 51 40 60

Dinsdag 24 maart
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis 
Groepswandeling Samen stappen, eenzaamheid schrappen 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

Woensdag 25 maart
* 13.30-16 uur: passages verspreid in Koksijde  
Wielerwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne (mannen), zie blz. 26
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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

www.depit.be

Info: NAVIGO, 

Nationaal Visserijmuseum 

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be 

www.navigomuseum.be

LEGENDE / CONTACT

EXPO’S IN KOKSIJDE

* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Hotel Apostroff 
Initiatie Facebook door Jeanne Colle, 5 euro (niet-leden 8 euro), 
info: kristibo@telenet.be

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film The Invisible Life of Eurídice Gusmão, www.casinokoksijde.be

Donderdag 26 maart
* 13.30-15 uur: passages verspreid in Koksijde
Wielerwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne (vrouwen), zie blz. 26 

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

* 14.30 uur: Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 
Lezing Straffen op mensenmaat door Walter Van Steenbrugge 
(gratis), org. Vermeylenfonds, info: depicker.maurits@skynet.be, 
0477 293 837

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert AKA Trio, www.casinokoksijde.be

Vrijdag 27 maart
* 14-16.30 uur: Oostduinkerke, Witte Burg
Ontmoetingsnamiddag voor senioren Samen Zingen, zie blz. 11

* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Concert Ode aan Jacques Brel, zie blz. 11

Zaterdag 28 maart
* 10-12 uur, Koksijde, Bibliotheek
Digidokters

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

Dinsdag 31 maart
* 14.30 uur: Koksijde-Bad, Sociaal Huis
Groepswandeling ‘Samen stappen, eenzaamheid schrappen’ 
(gratis) Zitbankenroute, 058 53 43 30

* 20 uur: Oostduinkerke-Dorp, Gemeenteschool
Lezing Hoe je kind benaderen?, zie blz. 20

Tijdens maart vinden heel wat tentoonstellingen plaats in 
Koksijde. 
Een overzicht vind je op www.koksijde.be/tentoonstellingen.

Kalender UiT in Koksijde 
verschijnt vanaf 1 juni

Om vermelding te krijgen op visitkoksijde.
be is het noodzakelijk om élke activiteit in te geven op 
de digitale databank UiTinVlaanderen.be. 
Deze databank is een initiatief van de Vlaamse 
overheid en centraliseert alle culturele en vrijetijds-
activiteiten. Dat geldt dus ook voor onze gemeente.

Ook Tij-dingen stapt vanaf juni mee in dit verhaal. 
Concreet houdt dit in dat alleen activiteiten die op 
UiTinVlaanderen.be staan, in aanmerking komen voor 
opname in Tij-dingen. De redactieraad van Tij-dingen 
hanteert daarnaast objectieve criteria voor (niet-)
opname. 

Hoe registreren? Surf naar www.uitinvlaanderen.be en 
klik op Aanmelden (rechtsboven). Op de volgende 
pagina klik je op Registreer hier (rechtsboven). Als dat 
goed is verlopen, ga je terug naar de startpagina 
(uitinvlaanderen.be) en klik je op Voeg event toe. 
Dan kom je terecht in de effectieve databank en kan 
je beginnen (klik links op Invoeren). 
Voordeel is dat je evenement op deze manier in alle 
(digitale) overzichten zal verschijnen. Succes! 

Opleiding! Lokaal Bestuur Koksijde organiseert 
dit najaar opleidingen om organisaties te helpen 
bij deze omslag. Hou Tij-dingen en onze andere 
communicatiekanalen dus zeker in de gaten!

Woensdag 1 april 
* 20 uur: cultuurcentrum CasinoKoksijde
Film Hors Normes, www.casinokoksijde.be

LET OP!
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