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Intro

Getijden mei
dag  hoog water  laag water
vr  1 06.13 18.56 00.37 13.05
za 2 07.32 20.13 01.43 14.10
zo 3 08.52 21.25 02.53 15.20
ma 4 10.11 22.33 04.09 16.50
di 5 11.21 23.31 05.29 18.07
wo 6 12.13  06.28 18.56
do 7 00.17 12.54 07.14 19.37
vr 8 00.58 13.31 07.54 20.14
za 9 01.37 14.07 08.32 20.50
zo 10 02.15 14.44 09.09 21.27
ma 11 02.55 15.23 09.44 22.02
di 12 03.34 16.01 10.18 22.38
wo 13 04.12 16.37 10.50 23.13
do 14 04.49 17.11 11.22 23.51
vr 15 05.27 17.50 11.58
za 16 06.12 18.45 00.44 12.51
zo 17 07.19 19.58 00.51 14.01
ma 18 08.33 21.03 02.51 15.04
di 19 09.37 22.01 03.47 16.02
wo 20 10.34 22.53 04.43 17.01
do 21 11.24 23.39 05.38 17.59
vr 22 12.09  06.30 18.52
za 23 00.24 12.53 07.17 19.40
zo 24 01.08 13.36 08.03 20.26
ma 25 01.52 14.20 08.48 21.12
di 26 02.37 15.05 09.34 21.59
wo 27 03.24 15.52 10.20 22.47
do 28 04.13 16.42 11.08 23.38
vr 29 05.07 17.39 11.58
za 30 06.10 18.43 00.31 12.51
zo 31 07.20 19.48 01.28 13.48
Referentieplaats is Nieuwpoort. 
De gegevens zijn in zomertijd meegedeeld.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112

Dokters
weekendwacht Koksijde - 
Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke - 
Wulpen: 058 51 78 68

Deze nummers verbinden u 
automatisch door met een dokter van 
dienst. Wachtdiensten lopen tijdens 
weekends (za 8 u. tot en met ma 8 u.) 
en officiële feestdagen (8 u ‘s ochtends 
tot en met volgende dag 8 u.)

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.) U vindt een 
lijst op internet: www.apotheek.be

Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst 
voor de gemeenten Veurne, Koksijde en 
De Panne.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: college van 
burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd Communicatie, 
Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,5 euro op 
rek. 091-0175000-41 van het 
gemeentebestuur Koksijde,  Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen - mei tot 
december”

Gemeente info

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

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

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

Foto van de maand
François Grietens uit Koksijde zond ons deze prachtige foto van de 
ondergaande zon in rode avondgloed, foto, met op de voorgrond 
tweelingcabines achter helmgras op een strandduintje… 
Mooi beeld waarmee François een prijzenpakket in de wacht sleept. Proficiat!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 mei. 

Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn. Bekijk de andere inzendingen op www.koksijde.be

Doe mee 

e n  w i n !
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Vernieuwd parkeerbeleid

Op vrijdag 1 mei wordt in de centra een 
vernieuwd parkeerbeleid van kracht. De 
kernen van onze badplaats dienen om 
gezellig te kuieren en te shoppen. Vandaar 
dat de gemeente nog meer de kaart van het 
kortparkeren trekt.

Beter openbaar vervoer

De Lijn investeert in meer en beter 
openbaar vervoer met de bus. Vanaf 
maandag 4 mei rijden er meer bussen 
door de kernen van onze gemeente. Ook 
Sint-Idesbald, dat lange tijd van de bus 
verstoken bleef, wordt voortaan door 
bussen bediend!

Naar de middeleeuwen

Op vrijdag 1 mei vindt op het domein 
van het Abdijmuseum Ten Duinen het 
3de middeleeuws theaterfestival plaats. 
Het wordt vast en zeker weer een leuke 
namiddag boordevol straattheater, 
spannende vertellingen, vurige acts en 
vrolijke muziek uit de middeleeuwen!

Paardenkracht

Handige menners, acrobatische ruiters en 
stoere Belgische trekpaarden… Dat valt op 
23 en 24 mei allemaal te bewonderen op het 
derde Festival van het Belgische Trekpaard 
op het strand en op het domein Witte Burg 
in Oostduinkerke!

En verder:

Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad 04
Vlaamse en Europese verkiezingen 08
Elektronische identiteitskaart voor kinderen 10

Kunst
Buren bij kunstenaars 16
De modeshow van de Westhoekacademie 33

In de gemeente
Vrienden uit Suriname: welkom! 09
Onthaalouder: misschien uw droomjob 11
Voel u veilig dankzij het BIN 13
Milieu-informatie 18-20
Fair Trade Walk Koksijde-Oostende 21
De voorbije maand in beeld 20
Proficiat aan onze jubilarissen 24-25
Burgerlijke stand 25
Sport en jeugd 28-30

Cultuur
Doe mee aan de 5-art poëziewedstrijd 15
Oproep kandidaten nieuwe cultuurraad 12
Theater Antigone met Lucas Van Den Eynde 31
Koksijdenaar Jens Bouttery en vrienden in 
c.c. CasinoKoksijde 32

Agenda
Daguitstappen dienst Toerisme 27
Evenementen 35-39
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Gemeente Bestuur

Snippers uit de gemeenteraad van 16 maart
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt 
eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige 
raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, 
tenzij anders vermeld.

1. Aankopen
- Speeltoestellen – De buurtbewoners 
van de Dockaertstraat willen enkele 
speeltoestellen in hun wijk. Er is een stuk 
openbaar domein (3120 m²) waar al een 
aantal groenvoorzieningen zijn en waar 
de speeltoestellen zullen passen. 
Raming 16.000 euro. Unaniem.
- Speeltoestellen – Ter vervanging 
van verouderde toestellen voor de 
kleuterafdeling van de gemeenteschool 
Koksijde: het gaat om een touwparcours, 
klimnet en touwschommel. 
Raming 12.500 euro. Unaniem.
- Vervanging vuilniswagen en 
moloklader – De te vervangen 
vuilniswagen is 16 jaar oud. Tot op heden 
worden de molokzakken geledigd met 
een vuilniswagen, bijgestaan door een 
vrachtwagen met kraan (2 vrachtwagens 
en 2 tot 3 arbeiders). Met de nieuwe 
vuilniswagen kan dit eenvoudig en 
veilig zonder steun van een tweede 
vrachtwagen. De nieuwe vuilniswagen 
wordt immers specifiek voor deze 
opdracht uitgerust (moloktrechter, zware 
kraan,…). Het nieuwe voertuig zal ook 
dienst doen als gewone vuilniswagen. 
Raming 250.000 euro. Unaniem.
- Vervanging tractor wegen/dijk/
strand – De huidige tractor is 16 jaar 
oud. De nieuwe tractor zal worden 
gebruikt, samen met de mee te leveren 
landbouwkar, om de molokcontainers op 
het strand te ledigen. 
Raming 65.000 euro. Unaniem.
- Elektrische straatafvalzuiger - 
Noodzakelijk voor het verder streven 
naar een zo proper mogelijk straatbeeld. 
Ideale machine voor het reinigen 

van voor voertuigen onbereikbare 
plaatsen. Het toestel verbetert 
de werkomstandigheden van de 
onderhoudsploeg optimaal. Het is een 
elektrisch toestel, dus milieuvriendelijker 
en minder geluidshinder. 
Raming 18.500 euro. Unaniem.

2. Projecten
- Archeologisch onderzoek - Door 
de Vlaamse Overheid (agentschap 
Onroerend Erfgoed) wordt opgelegd om 
4 ha van het toekomstig golfterrein Hof 
ter Hille archeologisch op te graven. Deze 
4 ha zijn afgebakend op basis van geo-
fysische scans die al uitgevoerd zijn. De 
raming van dit archeologisch onderzoek 
bedraagt 784.612 euro. Unaniem.
- Ruimen oorlogsmunitie – Het 
geofysisch scanonderzoek op het terrein 
waar Golf Hof ter Hille zal aangelegd 
worden heeft veel metaal gedetecteerd 
wat sterk doet vermoeden dat er 
explosieven aanwezig zijn (zelfs sterke 
aanwijzingen van een afweergeschut uit 
WO I). Het onderzoek wordt vervolgd 
om uit te maken waar de explosieven 
moeten opgeruimd worden en met welk 
materiaal. De raming bedraagt 
260.658 euro. Unaniem.
- Fietspaden Polderstraat – De 
heraanleg van de fietspaden in 
de Polderstraat (Oostduinkerke, 
Bauwenslaan-Noordzeedreef) zal 
199.956 euro kosten. De gemeente 
moest liefst 10 jaar bij Aminal (nu 
agentschap Natuur en Bos) aandringen 
om daar fietspaden te mogen 
aanleggen. Uiteindelijk werd na 10 jaar 
een vergunning verkregen voor deze 

fietspaden, maar wel in schelpenklei. Al 
vlug bleek dat geen goed materiaal te 
zijn, en door de noodzaak aan een hoge 
borduur, kan ook het openbaar vervoer 
daar niet meer rijden. De heraanleg zal 
nu in asfalt gebeuren. Unaniem.
- Passerelle gemeentehuis – 
De toegangspasserelle naar het 
gemeentehuis zal met antislip behandeld 
worden. Dat is nodig gezien de gevaarlijk 
gladde toestand in de wintermaanden 
(nat, ijs, sneeuw) en bij guur weer. 
Raming 10.000 euro. Onthouding van de 
CD&V die vond dat dit in het begin van 
de werken had kunnen voorzien worden.
- Ondergronds brengen LS/OV-net - 
In de Jan Pootlaan, Myriam-, Geiten- en 
Leeuwerikenweg. Nodig in het kader van 
de volledige renovatie van deze straten. 
Raming 74.560 euro. Unaniem.

3. Varia
- Wereldbeker Cyclocross 2012 – 
Na toekenning van de organisatie WK 
cyclocross 2012 dient tegen 1 juli 2009 
een som van 10.000 Zwitserse frank 
als dossierkosten te worden betaald 
aan de KBWB zoals beschreven in de 
kandidatuurvoorwaarden. Unaniem.
- Brandweer – Voor de afdeling Koksijde 
zijn volgende stagiair-brandweermannen 
tot effectieve brandweermannen 
benoemd: Stéphane Marteel (38), Birger 
Coulier (24) en Pedro Vandenberghe 
(40). Voor de afdeling Oostduinkerke 
geldt hetzelfde voor Ben Broucke 
(26), Neal Baelen (20) en Charlotte 
Magherman (24).



60 jaar een gratis Lijnpas. 
Nu er nog meer en betere 
busverbindingen komen, 
kunnen onze senioren daar 
nog meer van genieten. Ik zou 
graag schepen van mobiliteit 
Daniel Van Herck bedanken 
want hij heeft met betrekking 
tot het openbaar vervoer een 
grote tussenkomst kunnen 
doen bij minister van Mobiliteit 
Kathleen Van Brempt. Ook 
wil ik de directeur van De Lijn 
West-Vlaanderen Luc De Man 
bij deze eens in de bloemetjes 
zetten. Hij leverde enorm 
veel inspanningen om alles in 
goede banen te leiden.”

T-d: “Zijn er verder nog 
belangrijke wijzigingen in 
het busparcours?”
Burgemeester: “Ja, mensen 
moeten niet meer de hele 
streek rondrijden om ergens 
te geraken en dit dankzij het 
verkorte parcours. Er zijn 
bijvoorbeeld parcours langs 
de dorpskernen naar Veurne 
en er zijn andere parcours die 
langs het bad rijden. Ik hoop 
dat de mensen daar rijkelijk 
gebruik van maken.”

T-d: “Welke wijzingen 
mogen de mensen in 
verband met de tram 
verwachten?”
Burgemeester: “Er komt 
een belangrijke verandering 
in het hele tramgebeuren 
door het Neptunusplan. Zoals 
de meeste Koksijdenaars 
wellicht al weten, komt er 
rond 2018 een tramverbinding 
van en naar het station 
van Koksijde. Er wordt een 
haalbaarheidsstudie gemaakt 
want Koksijde maakte daar 
geld voor vrij en er zal een 
milieueffectenrapport worden 
opgesteld.”

T-d: “ Qua parkeren mogen 
de Koksijdenaars ook één 
en ander verwachten. Wat 
zijn de plannen precies?”
Burgemeester: “In 
Sint-Idesbald blijft het 
parkeerbeleid volledig gelijk. 
Koksijde zal meer bijkomende 
betalende parkeerplaatsen 
kennen. In juli en augustus 
komt er in Oostduinkerke op 
meer plaatsen een systeem 
van betalend parkeren. We 
doen dit omdat we willen 

vermijden dat mensen hun 
auto gedurende een lange 
tijd in het handelscentrum 
plaatsen en zo de rotatie 
belemmeren.”

T-d: “Zijn er ook 
belangrijke voordelen 
van het gewijzigde 
parkeerbeleid voor de 
Koksijdenaar?”
Burgemeester: ”Ja, de 
Koksijdse burger kan maar 
liefst een halfuur gratis 
parkeren in de betaalzone 
terwijl dit vroeger slechts 
een kwartier was. In de 
ondergrondse parking van 
het c.c. CasinoKoksijde 
kunnen inwoners genieten 
van drie kwartier gratis 
parkeermogelijkheid.”

T-d: “Wilt u nog iets kwijt 
aan de Koksijdenaar?”
Burgemeester: “Ik wil 
de mensen nog eens 
warm maken voor de 
Zouavenherdenking op 
Pinkstermaandag 1 juni. Het 
Zouavenmonument bestaat 
immers 75 jaar. Ik zou 
zeggen, allen daarheen!”

Tij-dingen: “Burgemeester, 
proficiat met de 
goedkeuring van het 
milieueffectrapport voor 
Golf Ter Hille. U bent vast 
een tevreden man?”
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche: “Ik ben 
uiteraard enorm blij met de 
goedkeuring! Op 31 maart 
vernamen we het goede 
nieuws. Het is weer een stap 
in de goede richting. Op 
dit moment dienen we de 
uiteindelijke bouwaanvraag 
in, de allerlaatste stap die 
we nemen om administratief 
in orde te zijn en van start 
te kunnen gaan met Golf Ter 
Hille. Ondertussen wordt er 
ook een partner gezocht die 
zal meestappen in het verhaal 
om Golf Ter Hille te bouwen 
en te exploiteren. De Golf zal 
dus een samenwerking zijn 
tussen de gemeente en een 
privépartner.”

T-d: “Nu iets anders, 
wij hoorden dat 
er baanbrekende 
veranderingen op til zijn 
met betrekking tot het 
openbaar vervoer. Kunt u 
ons daar iets meer over 
vertellen?”
Burgemeester: “Wel, er 
komt in de eerste plaats 
veelvuldiger openbaar 
vervoer. Zo komt er ook 
openbaar vervoer van 
Koksijde naar Sint-Idesbald 
met verbinding naar het AZ 
Sint-Augustinus. Zo wordt 
het voor de schoolgaande 
kinderen veel interessanter 
om de bus te nemen. Wij 
streven er naar om op een 
bepaald moment acht bussen 
per uur in te schakelen tijdens 
de schoolspits. Ook onze 
senioren staan niet in de kou. 
Alle senioren krijgen vanaf 

De burgemeester aan het woord over 
golf, bus, tram en parkeren

Interview met de burgemeester

5
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Nieuwe parkeerregeling vanaf 1 mei
De gemeenteraad keurde in de zitting van maart een geringe uitbreiding van het betalend parkeren in de centra goed. 
Deze regeling wordt vanaf 1 mei van kracht. Op deze bladzijde volgt een overzicht van de vernieuwde regeling. Het 
gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf Koksijde, dat  onder leiding van voorzitter Freddy Beun momenteel 
het parkeerbeleid in onze gemeente runt, willen met dit vernieuwde parkeerbeleid de dynamiek in de centra stimuleren.

Algemeen
- 1/2 uur gratis parkeren 
mits het nemen van het 
0 ticket (op de groene 
knop drukken)

- 45 minuten gratis 
parkeren in parking 
c.c. CasinoKoksijde

- Kaarten voor 
mindervaliden: gratis

- tarieven geldig van  
9 tot 19 u. tijdens de 
betaaldagen

- tarief 1 (15 euro): voor 
wie wenst te parkeren 
zonder tijdbeperking 
(max. 5 uur, hetzij van 
9 tot 14 u., hetzij van 
14 tot 19 u.

- tarief 2: voor 
kortparkeren via 
rechtstreeks betaling aan 
de automaat

1. Koksijde-bad
Zone I, II en II: betalend 365/365 dagen
Zone IV: betalend van 1 april tot en met 30 september, alsook 
tijdens de gewone en verlengde weekends, feestdagen en 
schoolvakanties

Handelaarskaart/Werknemerskaart
- max. 2 kaarten per zaak
- prijs 25 euro
- Deze kaarten worden enkel afgeleverd op basis van de 

nummerplaat
- Enkel bewonerskaarten voor Koksijde-bad

A
A

Zeedijk

Zeedijk

Zavel
plein

Prins
Albert
plein

Hendrik ConsciencestraatDelw
art

laa
n

Steekspelstraat

taartsiorelrahC

M
id

de
lk

er
ke

st
ra

at

J. Jordaenstraat

Eugenie
Terlinck

plein

Dr. Ch. W
illem

str.
Zouave
plein

Heiststraat

Memlingweg Fafchampstraat

Joststraat

Elisabeth
plein

Lejeunestraat

Ro
us

se
au

laa
n

Zo
ua

ve
la

an

Vl
oe

ds
tra

at

Kursaallaan

Kursaallaan

Koninklij
ke 

Baan

Koninklijke Baan

Schoonjachtstraat

Brem
raapweg

L.
 G

er
ar

ds
tra

at

Orchideestraat

laan
Gouden Boom

stra
at

Koninginnelaan

Bu
rg

on
die

str
aa

t

Bu
rg

on
die

str
aa

t

Geraniumstr.

Zeewier
plein

Viooltjesperk

Albert Blieklaan

t aart ssr e
wuaL

Bovalstraat

St-Indesbaldstraat

Matt
ezs

tra
at

C. Schoolmeesterslaan

Savialaan

Tulpenlaan

Marktplein

Ter Duinenlaan

Anjelierenlaan

Gloxiniaslaan

An
em

on
en

la
an

Kr
ui

sd
ist

el
st

ra
at

Hyacintenlaan

Guido
Gezelle
plein

Onagrastraat

Boulognestraat

Pierre Sorellaan

Westendestra
at

Du
in

be
rg

en
st

ra
at

Lalouxlaan Bosquetiastraat

Zeelaan

Struikenstraat

Hertstraat

Bronstraat

Zeelaan

Pierre Sorellaan

Dorlodotlaan

Ba
uw

en
sla

an Gulden VlieslaanCondéstraat

Le
jeu

ne
laa

an

Bo
ss

tra
at

Arthur Frèrelaan

Friquetteweg

Sa
ng

att
es

tra
at

Horizontalaan

Kunstweg

Deweertlaan

Ri
ng

w
eg

Lejeunelaan

Vr
eu

gd
es

tra
at

Damesweg

Grensstraat

Vli
nd

er
weg

Ov
er

winn
ing

sla
an

Vogelzangstraat

Coosemanslaan

Gaillardasln Ja
ak

 Va
n B

ug
ge

nh
ou

tla
an

Zonder Zorgstraat

Hoge Duinenlaan

Zo
nn

ek
ru

ids
tr.

Ve
ro

ni
ca

w
eg

Ch
ar

ler
ois

tr.

Schoonzichtstraat

SperwerstraatGulden Vlieslaan

Dorlodotlaan

Vredestraat

Vla
nd

er
en

str
aa

t

F. Ropsweg

Rouzestr.

Jorisstraat

M
ariastraat

ZEE                 MER                 MEER

A. BLIECK

BLIECK

De Poort

Gaupinlaan

Golflaan

D
oo

rn
pa

nn
e

Koninklijke Baan

GRATIS
GRATUIT

GRATIS  

KOKSIJDE-BAD

Zone I (rode zone),
max. 4 uur: 0,20 euro/15 min. en
0,80 euro per uur

Zone II (groene zone),
max. 2 uur: 0,25 euro/15 min. en
1 euro per uur

Zone III (gele zone): 5 euro per dag

Zone IV (paarse zone):
0,20 euro/15 min. en 5 euro
per uur en 20 euro per week
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OOSTDUINKERKE-BAD

Zone II (groene zone),
max. 2 uur: 0,25 euro/15 min. en
1 euro per uur

Zone IV (rode zone),
0,20 euro/15 min. en 5 euro per uur 
en 20 euro per week

Strandlaan

Strandlaan

plein

M
yr

ia
m

w
eg

Jaakpad

H. Christiaenlaan

Julien Dillenslaan

George
Gerardplein

Zwaluwenstraat

Oostendelaan

Go
ffin

la

an

Koninklijke Baan

Kerkpanneweg
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GRATIS
GRATUIT

GRATIS

Zone II (groene zone), max. 2 uur:
0,25 euro/15 min. en 1 euro per uur
Zone IV (rode zone), 0,20 euro/15 min. 
en 5 euro per uur en 20 euro per week

- Het is niet toegestaan om met een handelaarskaart/
werknemerskaart/bewonerskaart te parkeren in de groene 
zones

- Handelaarskaart/werknemerskaart: voor handelszaken die 
gelegen zijn in zones van betalend parkeren kunnen de 
eigenaars en/of werknemers een parkeerkaart bekomen

- Bewonerskaarten: enkel geldig in de betalende zones 
van Koksijde-bad, nl. zones I, II en II heel het jaar, en 
zone IV van 1 april tot en met 30 september, alsook 
tijdens de gewone en verlengde weekends, feestdagen en 
schoolvakanties

2. Oostduinkerke-bad
Zone II: betalend van 1 april 
tot en met 30 september, 
alsook tijdens de weekends, 
feestdagen en schoolvakanties
Zone IV: betalend van 1 juli 
tot en met 31 augustus

3. Sint-Idesbald
Zone II: betalend van 1 april 
tot en met 30 september, 
alsook tijdens de gewone 
en verlengde weekends, 
feestdagen en schoolvakanties
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Gemeente Openbaar vervoer

Meer bussen en betere verbindingen!
Vanaf maandag 4 mei begint de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn met een gevoelige uitbreiding van het openbaar 
vervoer per bus tussen Oostende en Veurne. Niet alleen de reisweg wordt uitgebreid maar ook het aantal bussen. 
Belangrijk voor onze gemeente is dat de diverse centra veel beter met de bus bereikbaar zullen zijn. Ook Sint-Idesbald, 
dat altijd verstoken bleef van een bus, deelt nu in de voordelen van deze vernieuwing.

Dit project kadert in de opdracht die De Lijn kreeg tot de 
invoering van netmanagement in Vlaanderen. Dat is een 
plan om het bestaande net te optimaliseren. Ook in het 
Toekomstplan Neptunus van De Lijn staat de wens om 
de kwaliteit van de lijn Oostende-Nieuwpoort-Veurne te 
verbeteren. Uit onderzoek bleek immers dat er voor deze lijn 
heel wat potentieel is. Maar het spreekt vanzelf dat ook ons 
gemeentebestuur bij De Lijn aanhoudend heeft aangedrongen 
om het busverkeer te intensifiëren met bijzondere aandacht 
voor een busservice in Sint-Idesbald. Het is nu zover.

Uitsplitsing
De uitbreiding vanaf maandag 4 mei kunnen we als volgt 
samenvatten. De lijn Oostende–Nieuwpoort–Veurne wordt 
gesplitst in 2 lijnen.
- Lijn 68 die tussen Nieuwpoort en Veurne een rechtstreeks 
verbindende functie zal hebben. Deze bus rijdt van 
Oostende naar Nieuwpoort en dan via Oostduinkerke-dorp 
en Koksijde-dorp rechtstreeks naar Veurne.
- Lijn 69 waarmee tussen Nieuwpoort en Veurne de dorpen 
en badplaatsen onderling met elkaar verbonden worden. 
Het is dus een ontsluitende lijn die rijdt van Nieuwpoort-
stad naar Nieuwpoort-bad, langs de Kinderlaan (wat nieuw 
is). Vandaar rijdt de bus door naar Oostduinkerke-bad en 
Oostduinkerke-dorp om dan via Koksijde-dorp, Koksijde-bad 
en Sint-Idesbald richting Veurne te rijden. Ook de bediening 
van Sint-Idesbald is nieuw.

Hogere frequentie
Ook het aantal bussen wordt uitgebreid. Op spitsuren en tijdens 
het weekend verdubbelt het aantal ritten.
Op weekdagen rijdt er tussen Oostende en Veurne om het 
uur een bus, in beide richtingen, die verbindend rijdt tussen 
Nieuwpoort en Veurne. Daarnaast rijdt ook de ontsluitende bus 

om het uur, tussen Veurne en Nieuwpoort. Zo krijgen we 
2 bussen per uur, in beide richtingen.
Tijdens de spits verdubbelt het aantal ritten. Zo krijgen we dan 
2 ritten per uur tussen Oostende en Veurne en 2 extra ritten 
per uur tussen Nieuwpoort en Veurne, in beide richtingen.
Bovenop dit extra aanbod blijven de functionele ritten 
behouden. Dit zijn de extra schoolritten die op het traject 
tussen Oostende en Veurne voorzien zijn.
Tijdens het weekend rijden de bussen even frequent als tijdens 
de daluren op weekdagen maar er wordt twee uur later gestart, 
nl. omstreeks 7 uur in plaats van om 5 uur.
In Koksijde werden aanpassingen gedaan om opnieuw langs 
Sunparks te kunnen rijden en werden maatregelen genomen 
om vlot Sint-Idesbald te kunnen bedienen.

Campagne
Om deze vernieuwing algemeen bekend te maken is een 
uitgebreide communicatiecampagne voorzien. De borden 
“Veurnende”, “Middelpoort”, “Oostduinsijde” en “Sint-Ideskerke” 
geven ludiek weer dat er een verbeterde mobiliteit is tussen 
Veurne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke en Oostende.
Alle bewoners van de betrokken regio krijgen een huis-aan-
huisfolder in de brievenbus. Hierin staat een probeerpas 
waarmee zij gratis de lijnen 68 en 69 eens zelf kunnen 
proberen. Abonnees krijgen een persoonlijke brief thuisgestuurd 
met daarin, naast de promotiefolder, ook de lijnfolder met de 
aangepaste dienstregeling. In het straatbeeld komen er 20m2 
borden met daarop het campagnebeeld, aangepast aan de 
stad of gemeente. In de lokale kranten komen er advertenties. 
Affiches op de bus verwittigen de reizigers. Zowel De Lijn als 
het gemeentebestuur hopen dan ook met enthousiasme veel 
nieuwe reizigers aan te trekken en de bestaande klanten nog 
meer tevreden te stellen.
Meer info: www.delijn.be/lijn68-69.
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Gemeente Bestuur

Zondag 7 juni:

Vlaamse en Europese verkiezingen
Op zondag 7 juni moeten we met z’n allen weer ter stembus. Het betreft de vijfjaarlijkse verkiezingen voor het Vlaams 
parlement en het Europees parlement. Alle stemgerechtigden zijn verplicht deel te nemen.
Het Vlaams parlement telt 118 leden. Daarvan mag onze provincie er 22 kiezen (en 16 opvolgers).
Het Europees parlement telt 736 leden. Daarvan komen er 22 uit België, waarvan er 13 door Vlaanderen gekozen worden 
(en 8 opvolgers).

Oefenbeurten
De kiezers van het kanton Veurne 
(gemeenten Veurne, Koksijde, De 
Panne en Alveringem) stemmen 
opnieuw elektronisch. Daarom houdt 
het gemeentebestuur er opnieuw aan 
mogelijkheden te bieden om te oefenen. 
Deze oefenbeurten vinden plaats van 
20 mei tot 3 juni in het gemeentehuis 
(Zeelaan 303) bij de balie van de dienst 
Burgerzaken, tijdens de diensturen (van 
maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u.) . 
Het gemeentepersoneel biedt daarbij 
individuele begeleiding.

Stembureaus op 7 juni
In onze gemeente worden er 
20 stembureaus geplaats:
- 4 in het atrium van het gemeentehuis, 

Zeelaan 303 in Koksijde 
(bureaunummers 22, 23, 24 en 25)

- 4 in c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11 
in Koksijde (bureaunummers 26, 27, 28 
en 29)

- 8 in sporthal Hazebeek, 
Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke 
(bureaunummers 30 tot en met 37)

- 4 in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 
te Sint-Idesbald (bureaunummers 38 
tot en met 41)

De stembureaus zijn open van 8 u. 
‘s morgens tot 15 u. ‘s namiddags.
Geldig stemmen
U kunt op drie manieren geldig stemmen 
door:
- het uitbrengen van een lijststem 

(vak bovenaan de lijst)
- het stemmen op de naam van één 

kandidaat-titularis of kandidaat-
opvolger (voorkeurstem)

- het stemmen op de naam van één 
of meer kandidaat-titularissen en 
kandidaat-opvolgers van eenzelfde lijst 
(voorkeurstem)

Als u op een lijst tegelijk één of meer 
naamstemmen uitbrengt enerzijds, 
en ook een lijststem anderzijds, dan 
wordt geen rekening gehouden met die 
lijststem. Stemmen op meer dan één lijst 
is technisch onmogelijk.

Volmacht: één per persoon
De volgende kiezers kunnen een andere 
kiezer machtigen om in hun naam te 
stemmen:

1. De kiezer die wegens ziekte of 
gebrekkigheid niet in staat is om zich 
naar het stembureau te begeven of 
er naartoe gevoerd te worden. Deze 
onbekwaamheid moet blijken uit een 
medisch attest.

2. De kiezer die om beroeps- of 
dienstredenen in het buitenland is 
opgehouden, alsook de kiezers-leden 
van zijn gezin of van zijn gevolg die 
met hem aldaar verblijven. Verder ook 
de kiezer die zich op de dag van de 
stemming in het Rijk bevindt maar in 
de onmogelijkheid verkeert zich in het 
stembureau te melden. Dit blijkt uit 
een attest van de werkgever.

3. De kiezer die schipper, marktkramer 
of kermisreiziger is en de leden van 
zijn gezin die met hem samenwonen. 
De uitoefening van het beroep 
blijkt uit een attest afgeleverd 
door de burgemeester van de 
gemeente waar de betrokkene in het 
bevolkingsregister is ingeschreven.

4. De kiezer die op de dag van de 
stemming ten gevolge van een 
rechterlijke maatregel in een toestand 
van vrijheidsbeneming verkeert. Dit 
blijkt uit een attest van de directie van 
de instelling waar hij/zij verblijft.

5. De kiezer die omwille van 
zijn geloofsovertuiging in de 
onmogelijkheid verkeert zich in het 
stembureau aan te melden. Dit blijkt 
uit attest van de religieuze overheid. 

6. De studenten die om studieredenen in 
de onmogelijkheid verkeren om zich 
naar het stembureau te begeven. Dit 
blijkt uit een attest van de studie-
instelling.

 (De volmacht vermeld onder punt 1 tot 
en met 6 kan worden verleend tot de 
dag van de stemming, zondag 7 juni, 
te bekomen op de dienst Burgerzaken 
(Zeelaan 303), tot 15 u.

7. De kiezer die om andere dan de 
hiervoor vermelde redenen op de dag 
van de stemming afwezig is van zijn 
woonplaats omwille van een tijdelijk 
verblijf in het buitenland en die zich 
bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt 
om zich in het stembureau te melden, 
voor zover die onmogelijkheid door 
de burgemeester van zijn woonplaats 
vastgesteld is na het voorleggen 
van de bewijsstukken (vb. factuur 
reisbureau, vliegtuigticket enz.) Deze 
aanvraag dient uiterlijk daags vòòr 
de stemming, nl. zaterdag 6 juni, te 
gebeuren.

Meer info: website verkiezingen FOD Binnenlandse Zaken www.verkiezingen.fgov.be
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Gemeente Wereld

Vrienden uit Suriname: 
welkom!

Van 11 tot 18 mei 
verwelkomt ons bestuur 
de eerste Surinaamse 
delegatie in het kader van 
de stedenbandwerking met 
Galibi. Na een paar jaar 
voorbereiding kreeg deze 
samenwerking in mei vorig 
jaar concreet gestalte door 
de ondertekening van de 
samenwerkingsakkoorden 
in Galibi zelf. Ons 
bestuur werd daar toen 
vertegenwoordigd 
door o.m. schepen van 
Ontwikkelingssamenwerking 
Jan Loones. Maar thans 
is het de beurt aan de 
Galibiërs om Koksijde en 
omgeving te verkennen!

Een stedenband is een duurzame bestuursmatige 
samenwerking tussen twee gemeenten: één uit het Zuiden 
en één uit het Noorden. Doel is kennis uitwisselen over 
bestuurszaken, van collega tot collega. Om van elkaar te leren 
en de democratiseringsprocessen in de wereld te versterken.
Suriname ligt in Zuid-Amerika, tussen Frans-Guyana, Guyana 
en Brazilië. Uitkijkend op de Atlantische Oceaan. Het land telt 
460.000 inwoners waarvan 90% aan de kust en in de hoofdstad 
Paramaribo leeft. De voertaal is het Nederlands (wegens oud-
kolonie van Nederland). Suriname is ook lid van de Nederlandse 
Taalunie. De stedenband Koksijde-Galibi richt zich niet enkel tot 
genoemd dorp, maar ook tot de buurgemeenschap Albina en 
het district Marowijne.
De delegatie die van maandag 11 tot maandag 18 mei in 
Koksijde verblijft bestaat uit de 2 kapiteins (stamhoofden) 
van Galibi, nl. Ricardo Pané en Ramses Kajoeramari, verder 
uit districtssecretaris Marinus Bee, adjunct-districtsecretaris 
Vincent Aloema, en stedenbandcoördinator Peggy Panka van 
het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.
De verwelkoming gebeurt op maandag 11 mei in het 
gemeentehuis. Van 12 tot 14 mei staan bezoeken aan de 
gemeentelijke diensten centraal: de diensten, scholen, 
musea, brandweer en politie. Ook is er een bezoek aan de 
Hotelschool Ter Duinen gepland. Op 15 mei volgt een lange dag 
van overleg: wat zijn de prioriteiten binnen de stedenband? 
Zaterdag 16 mei kan de delegatie kennismaken met onze lokale 
gastvrijheid en visserijfolklore, en met kunstprojecten Getij-
dingen en Beaufort03. Zondag 17 mei volgt een verdiende 
rustdag. Op maandag 18 mei neemt de gemeente afscheid van 
de Surinaamse vrienden en collega’s tot in november, als de 
Koksijdse ambtelijke delegatie (Toerisme, Technische dienst en 
VUB) naar Marowijne reist.
De overlegdag op vrijdag 15 mei zal zich vooral buigen 
over: toerisme, visserij, jeugd, educatie/scholenuitwisseling, 
energie/waterbeleid, milieu en participatie. Ideeën voor 

praktische uitwerking zijn o.m.: scholenuitwisseling (waarbij 
een zesde klas van hier naar Galibi reist en daar les volgt, 
en omgekeerd), uitwisseling van leraars. Beide gemeenten 
kunnen ook bogen op een mondiale uniciteit: Galibi als 
broedplaats voor zeeschildpadden (beschermd als Unesco 
Werelderfgoed), Koksijde als thuis van de garnaalvissers te 
paard (beschermingsprocedure begonnen).
Ook toerisme wordt er uitgebouwd, maar nog in een prille fase 
en visserij kent dezelfde problemen als in Vlaanderen.

Meer info: dienst Internationale Samenwerking, Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in 

Oostduinkerke (T 058 51.08.92, fien.leerman@koksijde.be, www.koksijde.be, 

gesloten op woensdag- en dinsdagnamiddag).

Projectsteun via vzw Marowijne

Naast de gemeentelijke stedenband binnen het 
gemeentebestuur ontstond eind 2008 de vzw Marowijne. Dit 
privaat initiatief wil op projectmatig vlak aanvullend aan de 
stedenband werken, los van de gemeentelijke werking. Het 
grootste knelpunt in Galibi zijn immers basisbehoeften als 
drinkbaar water en 24/24 elektriciteit.
Gezien deze acute nood ontsproot het idee om een private 
vzw op te richten met als belangrijkste doelstellingen 
sensibilisatie, fondsenwerving en het daadwerkelijk 
uitwerken van noodzakelijke projecten.
In dit kader wordt normaal samengewerkt met de Vrije 
Universiteit Brussel en de cel duurzame energie.
Ook u kan deze vzw financieel steunen of meewerken.
De vzw Marowijne heeft verder een gloednieuwe website! 
Neem een kijkje op www.vzw-marowijne.net
Meer info: voorzitter Marc Van Thienen, T 058 51 84 91 of 

marc.vanthienen@skynet.be.
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Regio Waterhuishouding

Uniek wapen voor de Polder 
Noordwatering
Vlaams minister Dirk van 
Mechelen heeft de Polder 
Noordwatering een officieel 
wapen toegekend. Het 
wapen draagt een rijke 
symboliek in zich. Het is 
een bijdrage tot het in ere 
houden van de oude doch 
tijdloze vormentaal van de 
heraldiek.

Polders en wateringen 
zijn in Vlaanderen 
verantwoordelijk voor een 
goeie waterhuishouding 
van een bepaalde regio. Ze 
zorgen voor het onderhoud 
van waterlopen, beken, 
sloten, grachten. Ze behoren 
tot de oudste Vlaamse 
bestuursinstellingen. Meestal 
kennen ze een eeuwenlange 
geschiedenis die zelfs tot de 
middeleeuwen teruggaat.
Onze gemeente behoort op 
dat vlak tot het gebied van 

de Polder Noordwatering, 
begrensd door de Noordzee, 
de Franse grens en de 
IJzer (met uitzondering van 
De Moeren dat een apart 
polderbestuur heeft). Ook de 
terminologie toont aan dat een 
polderbestuur zeer oud is. Aan 
het hoofd ervan staat immers 

niet een “voorzitter”, maar, 
jawel, een “dijkgraaf”! De 
huidige dijkgraaf is bovendien 
een gemeentegenoot: Elie 
Depotter uit Wulpen (ook 
gemeenteraadslid). Schepen 
Daniël Van Herck is bestuurslid 
van het polderbestuur. Ook 
secretaris Hendrik Pylyser en 
dijkwachter Paul Clinckemalie 
wonen in Koksijde.
Het nieuwe wapen van 
de Polder Noordwatering 
(met zetel in Veurne) heeft 
volgende wapenbrief: 
“Gedeeld in drieën 1 en 3 
in sabel (zwart) gemetseld 
van goud, 2 nogmaals 
gedeeld in drieën, a en c van 
goud, b van lazuur (blauw), 
een schildhoofd van goud 
beladen met een uitkomende 
omgewende leeuw van sabel 
tussen twee klaverbladen van 
sinopel (groen). Het schild 
getopt met een hordenkroon 

met vijf palen van goud en 
wilgentakken van natuurlijke 
kleur.”
De twee uiterste delen geven 
dus het metselwerk van een 
sluis weer. Het middelste deel 
is een half geopende sluis 
waardoor water stroomt. 
De leeuw is gebaseerd op 
het stadswapen van Veurne. 
Hetzelfde geldt voor de 
klaverbladen die ook wijzen 
op het vruchtbaar maken 
van land gewonnen op zee. 
De kleuren goud, groen en 
zwart zijn ook de kleuren 
van Veurne. De hordenkroon 
bovenaan zou voor alle 
polderbesturen kunnen 
dienen.
Voor de Polder Noordwatering 
Veurne, met zijn zeer oude 
en rijke geschiedenis, is dit 
nieuwe wapen een passend en 
stijlvol middel om z’n identiteit 
uit te dragen!

Kids-ID: Elektronische identiteitskaart 
voor kinderen

Sedert 1 april kunnen Belgen terecht op de dienst 
Burgerzaken voor de nieuwe identiteitskaart voor kinderen 
onder de 12 jaar, de Kids-ID. Deze identiteitskaart vervangt 
voortaan de huidige identiteitskaart voor kinderen onder 
12 jaar.

De ouder (of de persoon die de ouderlijke macht over het kind 
heeft) doet de aanvraag. Het kind moet zowel aanwezig zijn 
bij aanvraag als bij de afhaling van deze identiteitskaart. 
U heeft voor deze aanvraag een recente pasfoto nodig. Deze 
kaart is maximaal 3 jaar geldig en kost 3 euro.
Opgelet!! De aanvraagperiode duurt een drietal weken. 
Denk hier vooraf aan vooraleer u naar het buitenland 
vertrekt. Na deze 3 weken ontvangt u thuis een omslag met 
een pin- en een pukcode voor de 6-t.e.m. 11-jarigen en enkel 
een pukcode voor de min 6-jarigen. Deze identiteitskaart 
moet persoonlijk afgehaald worden.
De Kids-ID is nog niet verplicht. Maar wanneer u naar het 
buitenland reist, heeft u wel een geldig identiteitsbewijs 
nodig. In de meeste Europese landen is de Kids-ID een 
geldig identiteitsbewijs. Het kind moet bovendien vergezeld 
zijn van een ouder of voogd, die ook voor zichzelf een geldig 
identiteitsdocument bij moet hebben.
Het oude papieren identiteitskaartje voor min 12-jarigen 
blijft geldig tot de vervaldatum. Ze zullen echter niet meer 
opgemaakt worden.

Meer info: dienst Burgerzaken, T 058 53 34 32 en op eid.belgium.be.
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In de gemeente Voor elkaar

Onthaalouder? 
Misschien uw droomjob!

In onze vorige editie 
stelden we de werking van 
de gemeentelijke dienst 
Onthaalouders voor. Deze 
dienst telt momenteel 30 
onthaalouders. Maar de 
vraag naar méér blijft 
actueel, in heel Vlaanderen 
en dus ook in onze gemeente. 
Vandaar dat de Vereniging 
van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) een 
campagne op het getouw zet 
om nieuwe onthaalouders te 
verwelkomen!

Waarom jij geschikt bent!
Ben je 18, 30 of 60? Om het even. 
Volgende elementen zijn wel van belang:
- Je volgt een startcursus en bent bereid 

je geregeld bij te scholen. Diploma’s 
hoef je niet te hebben.

- Als je de opvang in je eigen woning 
inricht, is het wel nodig dat je huis 
kindvriendelijk en veilig is.

- De gezondheid, de veiligheid en het 
geluk van je opvangkindjes zijn voor 
jou prioriteit nummer één.

- Je geeft de kinderen een tweede thuis. 
Je stimuleert hen in hun ontwikkeling 
en onderneemt samen leuke dingen.

- Je zorgt voor een gezonde voeding.
- Je vindt het fijn om samen te werken 

met de dienst en met de ouders.

Onthaalouders: wie zijn ze, wat doen 
ze, waarom?
Als onthaalouder staat slechts één ding 
vast: je vangt kinderen op. In al het 
andere ben je vrij.
- Vrij om de leeftijd te kiezen van de 

kinderen die je opvangt (0-12 jaar). 
Zijn baby’s en peuters helemaal jouw 
ding, dan staat het je vrij om alleen 
de allerkleinsten op te vangen. Zie 
je je eerder met de oudere rakkers 
bezig, dan geef je kleuters en 
basisschoolkinderen een warme tweede 
thuis, voor en na school.

- Vrij om te kiezen waar je werkt: werk 
je liefst thuis, dan kan je de opvang in 
je eigen woning inrichten. Hou je werk 
en privéleven liever strikt gescheiden, 
dan kan je ook buiten je eigen woning 
aan de slag, samen met een andere 
onthaalouder.

- Vrij om te kiezen wanneer je werkt: 
de dagen en uren waarop je de 
opvang aanbiedt, bepaal je helemaal 
zelf. Bijvoorbeeld liever niet op 
woensdagnamiddag, dan is dat geen 
probleem.

- Vrij om (binnen de wettelijke 
maximumgrenzen) te kiezen hoeveel 
kinderen je opvangt. Bovendien is 
dit je kans om ook je eigen kinderen 
te zien opgroeien: de zorg voor je 
opvangkinderen valt immers perfect 
te combineren met die voor je eigen 
kroost.

Waarom je niet tot morgen wacht!
Je wordt niet aan je lot overgelaten. Al 
werk je zelfstandig, toch ben je geen 
zelfstandige. Zowel administratief als 
inhoudelijk word je volledig ondersteund 
door de dienst voor onthaalouders waar 
jij je bij aansluit. Deze dienst zorgt voor:
- je maandelijkse belastingvrije 

onkostenvergoeding; voor elk kind krijg 
je een dagvergoeding

- correcte sociale zekerheid: je krijgt 

ook een uitkering als je ziek of 
arbeidsongeschikt bent,

 of als er enkele kinderen tijdelijk niet 
naar je opvang komen; je bouwt ook 
pensioenrechten op.

- voldoende kinderen in je opvang; je 
hoeft niet zelf voor je eigen promotie in 
te staan.

- je verzekering, voor het geval er ooit 
iets fout zou lopen.

- opmaak en opvolgen van de facturen 
voor de ouders

- je opleiding en bijscholing (EHBO, 
kinderreanimatie, babymassage, enz.)

- hulp en bemiddeling als er zich 
problemen zouden voordoen tussen jou 
en de ouders.

Meer info: dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu, 

Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74, 

(zitdag op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag) 

of www.ikwordonthaalouder.be.

Wist 

je dat?

Beginnende 

onthaalouders een 

startpremie krijgen? 

Onthaalouders zelf hun 

vakantie bepalen? De premie 

voor loopbaanonderbreking 

behouden blijft? Ook mannen 

onthaalouder zijn? 

Vlaanderen 9.000 actieve 

onthaalouders telt?



12

Oproep kandidaten Raad van Cultuur
Het gemeentebestuur doet een oproep naar kandidaten voor de samenstelling van de nieuwe Raad van Cultuur 
(afgevaardigden van socio- culturele verenigingen, organisaties, instellingen en individueel geïnteresseerden). Deze raad 
adviseert het gemeentebestuur over alle culturele materies van de gemeente.

Elke gemeente is krachtens het betrokken decreet verplicht 
een Raad van Cultuur op te richten. Voor de samenstelling 
ervan moeten de culturele actoren betrokken worden die het 
Nederlandstalig culturele leven bevorderen. Worden aldus 
uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen:
1. Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private 

als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking 
ontplooien in Koksijde.

2. Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private 
als publieke, die werken met professionele beroepskrachten 
en een werking ontplooien in Koksijde.

3. Deskundigen die aan volgende voorwaarden 
beantwoorden: vrijwillig of professioneel werkzaam in de 
culturele sector zijn, in Koksijde wonen en een ruime kijk op 
cultuur hebben.

Opgelet: politieke mandatarissen kunnen geen deel 
uitmaken van de gemeentelijke adviesorganen voor 
Cultuur.

De gemeenteraad heeft de verschillende deelraden in zitting 
van 16 maart afgeschaft. Er is voortaan dus één gemeentelijke 
cultuurraad (algemene vergadering).
Daarbinnen vormen een 15-tal vertegenwoordigers van de 
algemene vergadering de eigenlijke Raad van Bestuur. 
Elk lid van de algemene vergadering kan zich vervolgens ook 
kandidaat stellen voor een mandaatfunctie van voorzitter, 
ondervoorzitter of penningmeester van de Raad van Bestuur.

De installatievergadering vindt eind juni plaats. Alle 
personen die zich melden, zullen tijdig verwittigd worden
1. of ze zich kandidaat kunnen stellen
2. over de concrete datum van de installatievergadering

Geïnteresseerden kunnen gebruik maken van onderstaand 
inschrijvingsformulier, dat uiterlijk op vrijdag 29 mei 2009 
ingevuld dient te worden bezorgd aan: Gemeentebestuur 
Koksijde, t.a.v. secretaris Cultuurraad Nathalie Martens, 
Zeelaan 303 in Koksijde.
Meer info: nathalie.martens@koksijde.be of 058 53 34 72.

Kandidatuurstelling voor de Raad van Cultuur (algemene vergadering)

Naam en voornamen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Stelt zich kandidaat als (kruis aan wat past) :

O afgevaardigde/vertegenwoordiger van een culturele vereniging of organisatie, privaat of publiek, die werkt met vrijwilligers en 
een werking ontplooit in Koksijde.
Naam en adres culturele vereniging/organisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O afgevaardigde/vertegenwoordiger van een culturele organisatie of instelling, privaat of publiek, die werkt met professionele 
beroepskrachten en een werking ontplooien in Koksijde.
Naam en adres culturele organisatie/instelling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Deskundige inzake cultuur, wonend in Koksijde.
Deskundige in/actief in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifieke motivatie voor de kandidatuurstelling

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mandaatfunctie (1 persoon per functie mogelijk)

Ik stel mij kandidaat voor een mandaatfunctie* als  O  voorzitter     O  ondervoorzitter    O  penningmeester
* Kruis aan wat past. Meerdere opties zijn mogelijk.

Afvaardiging voor de Raad van Bestuur (15 plaatsen mogelijk)
Kruis aan indien akkoord.
O   Ik stel mij kandidaat als afgevaardigde in de Raad van Bestuur

Datum en handtekening

✁

Beleven Cultuur
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Gemeente Veiligheid

Vlnr John Cauwelier (handelaarsbond Sint-Idesbald), Gerard Vandenbroucke (handelaarsbond 
Sint-Idesbald), Annick Vanden Broucke (handelaarsbond Koksijde), Vincent Vanwallegem (Unizo), 
Willy Devloo (handelaarsbond Oostduinkerke), Yves Roose (handelaarsbond Koksijde-bad), Luc Blancquart 
(Horeca Koksijde-Sint-Idesbald), Nancy Deprez (secretaris middenstandsraad), schepen Frederic Devos, 
Reginald De Carne (immo-vertegenwoordiger).

Figuranten gezocht voor David!
Heb je altijd al eens op een filmset willen rondneuzen? Kijk je er naar uit een dag 
lang jouw favoriete acteur/actrice van nabij aan het werk te zien? Grijp dan nu 
je kans. Productiehuis Eyeworks zoekt enthousiaste figuranten voor de nieuwe 
VTM-telenovella ‘David’! ‘David’ wordt een romantisch liefdesavontuur, met in 
de hoofdrollen o.a. Jeroen Van Dyck, Nathalie Meskens, Pieter Bamps, Sandrine 
Andre, Kurt Rogiers en Elke Dom.
De opnames lopen van 8 juni 2009 tot en met 23 april 2010 . Ze vinden 
hoofdzakelijk plaats in de studio te Lint, en op diverse locaties in Koksijde.
Vanaf eind september komt ‘David’ wekelijks op de buis, net voor het nieuws van 
19 u. Op zondag wordt de samenvatting van de week uitgezonden.

Heb je zin en tijd om in deze telenovella te figureren, stuur dan een mailtje met je naam, leeftijd, 

GSM-nummer, adres en enkele fotootjes naar figuratiedavid@gmail.com

Voel u veilig dankzij het BIN
Wat voor een beest is het BIN? Het BIN of anders gezegd het buurtinformatienetwerk is een netwerk dat ernaar streeft om 
meer veiligheid in een gemeente, een wijk, een drukke winkelstraat… te bekomen. Wederzijdse informatie-uitwisseling 
is het werkstuk van het BIN. Het gaat om een samenwerking tussen de bevolking enerzijds en tussen de politie en de 
overheid anderzijds. Die samenwerking bestaat uit twee stappen, namelijk het meldingsgedrag van de burgers aan de 
politie enerzijds en de berichtgeving van de politie naar de burgers anderzijds.

Als eerste stap wordt er aan de burgers 
gevraagd om abnormale feiten, 
gedragingen, personen… dadelijk te 
melden aan de politie. De burger weet 
trouwens het beste wie of wat er in zijn 
buurt niet thuishoort en als abnormaal 
kan beschouwd worden. De politie zal 
het nodige doen om aan de melding 
een gepast gevolg te geven. Als tweede 
stap stelt de politie op haar beurt op 
een gestructureerde wijze nuttige 
berichten ter beschikking van de burgers. 

Dit zijn berichten die uitnodigen en 
aanleiding geven tot voorkomend gedrag, 
waakzaamheid en opmerkzaamheid.
Alle aangesloten leden van het BIN 
worden ogenblikkelijk met een sms 
verwittigd door de politie. Iedereen 
ontvangt het smsje gelijktijdig en 
krijgt dezelfde info. Later volgt een 
emailbericht met meer toelichting. 
Heel handig, want zo kunnen andere 
aangesloten leden ook snel de politie 
telefonisch melden dat ze de daders of 

verdachten gezien hebben, dat ze er 
zelf slachtoffer van werden of kunnen ze 
voorzorgen nemen om te voorkomen dat 
ze slachtoffer worden. Via deze feedback 
van de burgers is het mogelijk dat de 
politie daders des te vlugger bij de kraag 
kan vatten.
Koksijde kan zich gelukkig prijzen met 
z’n vier buurtinformatienetwerken. Er 
bevindt zich een informatienetwerk in 
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en twee 
in Koksijde. Samen tellen ze nu al zo’n 
150 leden. Per buurtinformatienetwerk 
is er een coördinator. Die coördinator is 
een aanspreekpunt voor iedereen en is 
verantwoordelijk voor het ledenbeheer.
Aan de Westkust heeft het BIN zijn nut 
al bewezen. De politiezone Westkust 
kon dankzij de verkregen informatie 
van enkele handelaars een netwerk 
van Franse oplichters oppakken. Deze 
criminele bende paste in verscheidene 
handelszaken een wisseltruc toe.

Meer info: coördinatoren Yves Roose 

voor de Handelaarsbond Koksijde (058 51 15 41), 

Luc Blancquart voor Horeca Koksijde (058 51 77 05), 

Willy Devloo voor Oostduinkerke (058 51 68 71) en 

John Cauwelier voor Sint-Idesbald (058 51 96 66). 

Christela Debruyne politie Westkust of 

www.buurtinformatienetwerken.be.
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Vernieuwende projecten gezocht!
Voor de Westhoek ligt er acht miljoen euro klaar in het kader van LEADER, een programma van 2008 tot 2013 voor de 
ontwikkeling van plattelandsprojecten. De subsidies komen van de Europese, de Vlaamse en de West-Vlaamse overheid.

Regio Platteland

Een duurzaam dankjewel!

Doelstellingen:
1. Het verhogen van de bestuurskracht van de lokale 

overheden.
2. Het financieren van projecten in de toeristisch recreatieve 

sector. De mooie landschappen en open ruimte zijn een 
grote troef op het vlak van toerisme.

3. Het investeren in basisvoorzieningen zoals kinderopvang, 
jeugdinfrastructuur, wonen en welzijn.

4. Het behoud en ontwikkelen van het cultureel erfgoed.
5. Het bevorderen van het ruraal ondernemerschap.
Wie komt in aanmerking voor het indienen van een Lea-
der project?
1. Zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke 

rechtspersonen. Zowel lokale besturen, van lokale besturen 
en provincies afhankelijke toeristische en recreatieve 
verenigingen, middenveldorganisaties, organisaties zonder 
winstoogmerk, maar ook lokale verenigingen kunnen een 
project indienen.

2. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor steun, 
tenzij ze via een intermediaire instantie (begeleiding en 
financiering) gesteund worden. Voor acties gericht op 
het aanmoedigen van kinderopvanginitiatieven komen 
natuurlijke personen wel in aanmerking.

Na 1 jaar werking en twee indienrondes zijn ondertussen al 
21 projecten goedgekeurd. Dankzij Leader is er een 
streekwerker jeugd voor de Westhoek, werd een programma 
opgestart om ondernemers strategisch te ondersteunen, konden 
diverse toeristische, culturele en jongerenprojecten rekenen op 
subsidies, en werden ook een viertal kinderopvanginitiatieven 
gesteund. Deze 21 projecten zijn goed voor een subsidiëring 
van 1.552.348 euro.
In 2009 zijn er twee indienrondes en staat het opzetten van 
internationale samenwerkingsprojecten op het programma.

Meer info: www.westhoek.streekhuis.be/leader of Maarten Vanderjeught, 

T 051 51 94 38, maarten.vanderjeught@west-vlaanderen.be

Donderdag 16 april vond 
de derde editie van “Fair 
Trade Dag” plaats. Vele 
mensen kennen deze dag 
als secretaressedag maar 
onze gemeente stapte drie 
jaar geleden af van dit 
commerciële gebeuren. 
Het principe blijft echter 
hetzelfde, de gemeente 
verrast op Fair Trade Dag 
haar medewerkers met een 

leuk en vooral verantwoord 
geschenk.
Vorige edities lag de nadruk 
vooral op bio voeding en fair 
trade producten, dit jaar werd 
er meer aandacht besteed 
aan duurzaamheid. Om een 
Fair Trade Gemeente te zijn 
moet Koksijde aan zes criteria 
voldoen, duurzaamheid is 
daar één van. Duurzame 
ontwikkeling is het voorzien in 

behoeften van onze generatie 
zonder de mogelijkheden 
van de komende generatie 
(die van onze kinderen en 
kleinkinderen), aan te tasten.
Het belang van duurzaam te 
leven staat dan ook buiten 
kijf. Vandaar dat ook de 
gemeente zich wil inzetten 
voor een duurzame manier 
van besturen en consumeren. 
Alle personeelsleden kregen 

tijdens Fair Trade Dag dan 
ook een mooie, duurzame 
mok. Het gemeentebestuur 
hoopt zo haar werknemers 
warm te maken om de mok 
te gebruiken in plaats van 
wegwerpbekertjes.
Naast de mok kregen alle 
medewerkers ook nog een 
reep heerlijke, fair trade 
chocolade die gefabriceerd 
werd in 100% eerlijke 
arbeidsomstandigheden. 
Vaak moeten volwassenen 
en kinderen bij de productie 
van cacao in vreselijke 
omstandigheden werken 
en worden ze er nauwelijks 
voor betaald. Soms zijn 
deze omstandigheden 
zo slecht dat er volgens 
de VN sprake is van 
slavernij. Omdat Koksijde 
deze mensonwaardige 
omstandigheden sterk 
veroordeelt, gaf ze haar 
medewerkers deze Tony’s 
Chocolonely chocolade. De 
mensen die cacao plukken 
voor dit merk worden wel 
goed betaald en werken in 
gunstige omstandigheden.
Koksijde streeft ook naar 
een duurzame band met zijn 
personeel. Daarom bedankt 
het bestuur zijn personeel 
voor de inzet en enthousiasme 
het hele jaar door!

Een kiekje uit het atelier van de smeden op de werf in Oostduinkerke, waar elk personeelslid uiteraard ook een leuke mok 
kreeg… Op de foto vlnr Leopold Debeir, Bruno Delvigne, Ronald Cordenier, Jef Tommelein en werkleider Pierre Dalle.
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5-art plant zijn 
erfgoedbeleid
5-art, het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband waar ook onze gemeente deel 
van uitmaakt, streeft ernaar om in 2011 te starten 
met een erfgoedcel. Daarvoor moet ze eind dit jaar 
een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. In de 
intentienota bij de aanvraag wordt beschreven wat de 
huidige situatie is en waar men met het erfgoedbeleid 
naar toe wil.
Erfgoedcellen maken het erfgoed uit de eigen stad en 
regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. 
Zij bevorderen de samenwerking, bouwen netwerken 
uit, experimenteren en ontsluiten het lokale of regionale 
roerende en immateriële erfgoed. De erfgoedcel 
concentreert zich op het “roerende” en “immateriële”’ 
erfgoed, dus wat bewaard wordt in musea en archieven, 
op foto’s, verhalen, gebruiken, folklore,… Kortom, alles 
waar het op Erfgoeddag (eind april) om draait.
Omdat de erfgoedcel er is voor iedereen die met erfgoed 
te maken heeft en krijgt (vrijwilligers, professionelen, 
gemeentebesturen en geïnteresseerde burgers) is 5-art 
ook erg geïnteresseerd in ieders mening over waar het 
naartoe moet met het erfgoed uit onze gemeente.
Op de website van 5-art (www.5-art.be) kan iedereen 
vanaf begin mei een vragenlijst vinden met meer 
structurele vragen. Daar zal in de toekomst ook het 
verloop van het planningsproces te volgen zijn.
In de loop van de maand mei-juni is er ook een praatcafé 
om in groepjes het toekomstige beleid te bespreken.
Wie wil deelnemen aan één van de werkgroepen rond 
de opmaak van de intentienota, gewoon een opmerking 
kwijt wil of wil deelnemen aan het praatcafé kan zich 
wenden tot cultuurfunctionaris erfgoedbeleidsplan 5-art 
Dieter David die door 5-art op 1 april aangesteld werd om 
het erfgoedbeleidplan voor de regio op te maken en in 
goede banen te leiden.

Meer info: Dieter David (gemeentehuis), T 058 53 34 72, 

dieter.david@koksijde.be.

Doe mee 
aan 5-art 
poëziewedstrijd!

Binnen het jaarthema 5-(h)art ligt de klemtoon op het hart. 
Heb je een hart voor poëzie, én voor onze streek, je familie, 
je job, je auto, je teddybeer, je dorp, je lief, je hobby….? Laat 
het ons weten met een gedichtje, en misschien win je zelfs een 
leuke prijs!
5-art organiseert in 2009 namelijk een poëziewedstrijd voor 
wie uitdrukt waar hij of zij een hart voor heeft. Klim in je pen, 
bezorg ons een poëtisch stukje, en wie weet maak jij kans op 
een deel van de 1400 euro prijzenpot!
Er zijn drie categorieën: beneden 12 jaar, van 12 tot en met 
21 jaar, en meer dan 21 jaar oud. Een vakjury kiest per 
categorie drie laureaten en daarnaast wordt telkens ook een 
publieksprijs toegekend.
Voor die publieksprijs kan ook jij je stem uitbrengen: een 
maand lang, in september, kan je daartoe de gedichten in de 
vijf bibliotheken lezen. Formulieren zijn ter plaatse beschikbaar.
Van de bekroonde inzendingen wordt een kleine publicatie 
gemaakt op prentkaartformaat, die uiteraard verkocht wordt 
voor een goed doel uit eigen streek. Ook daarin wil 5-art zijn 
hart tonen.
Het volledige reglement is te bekomen bij elke 5-art-gemeente. 
Inzendingen worden tot uiterlijk 31 augustus verwacht. De 
bekendmaking van de winnaars en de prijzenuitreiking volgen 
bij de slotmanifestatie in november.

Meer info: secretariaat 5-art, dienst Cultuur en Erfgoed, Grote Markt 29 Veurne, 

T 058 33 55 35, cultuurdienst@veurne.be.

Reuzen, zoals IJslandvaarder Ko en zijn vrouw Lisa, maken deel uit van 
het immaterieel erfgoed

Hier alvast enkele hartjes ter inspiratie



16 16

Beleven Creativiteit

Oproep groepsexpo “Daar 
staat mijn boom”
De werkgroep Kunst in Baaltje organiseert van 10 tot 22 
augustus traditiegetrouw zijn groepstentoonstelling in zaal 
Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Niet alleen 
kunstenaars zelf, maar ook kunstverzamelaars mogen aan 
deze boeiende kunstmanifestatie deelnemen. Het thema laat 
ook stadsgezichten en landschappen toe waarop minstens één 
boom te zien is.
Er worden maximum 100 deelnemers aanvaard, elk met één 
werk.
Inschrijvingen tot uiterlijk 20 juli bij cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren 

(Strandlaan 273 te Sint-Idesbald, T 058 51 30 50) met volgende gegevens:

1. Naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en/of eigenaar

2. Titel en afmetingen van het werk

3. Waarde van het werk (verzekering)

4. Materiaal

Inschrijven voor “Buren bij 
Kunstenaars 2009”

De provincie West-Vlaanderen organiseert op vrijdag 16, 
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009 voor de zesde maal 
“Buren bij Kunstenaars”. Dit project loopt opnieuw gelijktijdig 
in het departement Nord en het departement Pas-de-Calais in 
Noord-Frankrijk.
In heel onze provincie stellen kunstenaars hun atelierdeuren 
open. Amateurs of professionelen, vanuit om het even welke 
discipline kunnen zich inschrijven. Deelnemen is gratis. 
Activiteiten met zuiver commerciële doeleinden worden van 
deelname uitgesloten; de ateliers moeten in West-Vlaanderen 
gesitueerd zijn.
Om geldig in te schrijven zijn twee mogelijkheden:
- tussen 4 en 15 mei online inschrijven op de website 

www.west-vlaanderen.be/bbkinschrijven
- ten laatste op 15 mei (datum poststempel) het 

deelnemingsformulier per post zenden aan: 
Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, project “Buren 
bij kunstenaars”, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold 
III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het deelnemingsformulier kan 
worden aangevraagd via 0800 20 021.

Er wordt gevraagd bij voorkeur online in te schrijven.
Meer info: Provinciaal Informatiecentrum, Tolhuis 0800 20 021.

Wie ingeschreven is, wordt persoonlijk verwittigd aangaande het binnenbrengen van 

het werk, en ontvangt meteen een uitnodiging voor de vernissage op 

zondag 9 augustus.

Cabin-art in “Baaltje”!
Het opzet van de kunstmanifestatie Cabin-art tijdens het 
Pinksterweekend op 30 en 31 mei (zie aankondiging in de 
vorige Tij-dingen), is in belangrijke mate gewijzigd. Bedoeling 
was aanvankelijk dat geïnteresseerde kunstenaars op het 
strand panelen zouden beschilderen die aan de achterzijde van 
een 8-tal strandcabines zouden gehangen worden. Dat is niet 
langer het geval. Thans moeten de kunstwerken op 30 en 
31 mei uitgevoerd worden op de eigenlijke achterwand zelf van 
de cabines. Bovendien uitsluitend in acrylverf. De kunstwerken 
zullen dus een blijvend karakter hebben en minstens heel 
het seizoen te bewonderen zijn. De manifestatie is gedoopt 
“Vanop de dijk gezien…” en wordt georganiseerd door de 
handelaarsbond Sint-Idesbald die het kunstoord nog meer wil 
promoten.
Kunstschilders die belangstelling hebben melden zich bij cultureel ambassadeur 

Ray Van Duüren, Strandlaan 275, T 058 51 30 50.
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Campagne verstandig zonnen
De zomer komt eraan. Heel wat kinderen zullen dan enkele dagen doorbrengen 
op een speelplein, aan de zee, op sportkamp, thuis in de tuin met een zwembadje 
of op reis naar de zon. In de zon zijn kleine kinderen het meest kwetsbaar en 
verbranden ze het snelst. De kans op ontwikkeling van huidkanker/melanoom 
staat in nauw verband met het aantal keren dat een persoon “zonnebrand” heeft 
opgelopen tijdens de kinderjaren.
Volwassenen moeten er dus voor zorgen dat de kinderen beschermd tijd in de zon 
doorbrengen.
Enkele nuttige tips:
- Baby’s (tot 1 jaar) mogen nooit in directe zon
- Kinderen moeten absoluut in de schaduw blijven tussen 11 en 15 u.
- Kinderen mogen vóór 11 en na 15 u. in de zon spelen maar dragen steeds een 
droge T-shirt, een hoedje of petje en een zonnebril.
- Kinderen moeten ook rijkelijk en vaak ingesmeerd worden met een factor +30 
én waterbestendig.
Met deze preventieve boodschap wensen de Stichting tegen Kanker 
en de Provincie West-Vlaanderen opnieuw te sensibiliseren tot 
verstandig zonnen. Want voorkomen is beter dan genezen.
Meer info: www.verstandigzonnen.be of www.kanker.be.

Word lid van 
de Bib!
De bib beschikt over een totale 
collectie van meer dan 68.000 boeken, 
tijdschriften, cd’s, dvd’s en cd-roms om 
in te zoeken, kiezen, in te kijken en te 
ontlenen. 

In de bib kunt u:
- kranten lezen
- uw favoriete tijdschrift lezen
- in een hoekje met een boekje of 

gedicht de tijd doorbrengen
- leesboeken lenen om thuis te lezen
- internet raadplegen over van alles en 

nog wat
- informatie opzoeken of meenemen over 

uw hobby: tuinieren, reizen, artistiek 
bezig zijn, karweien en klussen, een 
feestje thuis, enz.

Alle diensten hierboven vermeld zijn 
gratis.
Voor een habbekrats kunt u in de bib ook:
- een filmpje halen (1 euro)
- een cd-rom ontlenen (1 euro)
- muziek beluisteren en meenemen 

(0,5 euro)

De jeugd tot en met 18 jaar betaalt 
geen lidgeld. Vanaf 19 jaar kost het 
lidmaatschap 2,50 euro per jaar.
Voortaan kunt u via de website van de 
bibliotheek, in de catalogus, ook de 
nieuwste aanwinsten ontdekken. Neem 
een kijkje onder de map “In de kijker: 
nieuw in uw bibliotheek.”

Cursussen in de 
bibliotheek
Praktisch GSM-gebruik
De GSM is niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. Maar hoe werkt zo’n toestel? 
Hoe verstuur je een berichtje (sms)? De 
cursus vindt plaats op dinsdag 12 en vrijdag 
15 mei van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 8 euro 
(cursus inbegrepen).

Basiscursus computer
De eerste handelingen worden aangeleerd: 
aanzetten van computer, klikken met de 
muis, uitleg scherm, bediening knoppen, 
kennismaking met klavier. Teksten intypen 
in word, verbeteren, bewaren, opvragen 
en afdrukken. De cursus vindt plaats 
op maandag 11 en vrijdag 15 mei van 
13.30 tot 16 u. Kostprijs: 8 euro (cursus 
inbegrepen).
Voor de bovenstaande cursussen geldt:
* lid zijn van de bibliotheek
* max. 10 deelnemers
* info en inschrijvingen aan de balie 

(afdeling Beeld en Geluid op de 1e 
verdieping)

* inschrijvingen zijn pas geldig na 
betaling

Sluitingsdagen bib
De bib is gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei en maandag 1 juni.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de gemeentelijke website 
(www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 13 en 27 mei
Ophaaldata papier en karton: woensdag 6 mei

Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 14 en 28 mei
Ophaaldata papier en karton: donderdag 7 mei

Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 15 en 29 mei
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 8 mei

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 15 en 29 mei
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 5 mei

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

De “grote groene” schoonmaak
Voor elk schoonmaakkarwei kunt u wel een andere product gebruiken, maar niet alle producten zijn milieuvriendelijk. 
Sommige zijn gevaarlijk voor het milieu en uw gezondheid. Als u op een “groene manier” wil schoonmaken, dan 
vervangt u het best de blitse producten door degelijke zepen of natuurlijker producten die het milieu veel minder schade 
berokkenen.

Doseer zo zuinig 
mogelijk
Vaak wordt te veel 
schoonmaakmiddel 
gebruikt. Vier tot 
zelfs dertig keer 
te veel! Volg zeker 
de instructies op de 
verpakking. Zo hebt u 
minder kans om te veel 
schoonmaakmiddel te 
gebruiken. Kies daarom 
ook een middel met 
een goed doseersysteem, 
zodat overdosering 
voorkomen wordt. Meer 
schoonmaakmiddel maakt niet 
“schoner”!

Milieuverantwoorde 
schoonmaakproducten
Kies voor producten op 
basis van plantaardige 
grondstoffen (vaak kokosolie 
of palmpitolie). De meeste 
schoonmaakklussen 
kunnen gebeuren met een 
allesreiniger op basis van 
plantaardige grondstoffen 
of vloeibare of groene zeep. 
Het milieubelastend effect 
hiervan is niet zo hoog. Kies 

indien mogelijk voor een 
geconcentreerd product.

Beperk de soorten 
producten
Maak gebruik van één product 
voor diverse kuisactiviteiten. 
Zo kan u het aantal soorten 
schoonmaakmiddelen, 
het verbruik en het aantal 
verpakkingen voor een groot 
deel teruggeschroeven.

Geen agressieve 
schoonmaakmiddelen
Er zijn eenvoudige middeltjes 
die even effectief en veel 
minder schadelijk zijn voor 
milieu én gezondheid. 

Hieronder een overzicht van 
reinigingsmiddelen die slecht 
zijn voor het milieu en uw 
gezondheid; gebruik ze liever 
niet of bij uitzondering. Volg 
altijd de instructies op de 
verpakking!
- Vermijd javel (bleekwater). 

Dit bevat chloor en is erg 
slecht voor het milieu. 
Chloor doodt nuttige 
bacteriën in het water 
en heeft een irriterende 
werking op de ogen en 
luchtwegen. Regelmatig 
schoonmaken met een 
zeep of een allesreiniger is 
even hygiënisch en minder 
schadelijk.

- Vermijd chemische 
ontstoppingsmiddelen. 
Kies voor: bijtende 
soda in parelvorm 
(natriumhydroxide) of 
een ontstopper op basis 
van enzymen. Kies voor 
azijn voor het ontkalken 
i.p.v. voor chemische 
ontkalkmiddelen.

- Vermijd allesreiniger op 
basis van synthetische 
wasactieve stoffen; 

beter is vloeibare zeep of 
allesreiniger op basis van 
plantaardige grondstoffen.

- Vermijd ammoniak.

Microvezeldoekjes
Met een herbruikbaar 
microvezeldoekje kan er 
zonder schoonmaakmiddel 
en met hetzelfde resultaat 
worden gereinigd. Zo’n doekje 
bestaat uit een mengeling van 
microscopische vezels van 
polyester en polyamide. Ze 
kunnen na de schoonmaak 
gewassen en opnieuw gebruikt 
worden (zelfs tot 400 keer). 
Een microvezeldoek is bedoeld 
voor het interieur, vooral 
gladde oppervlakten zoals 
deuren, tafels, kasten, glas 
en beeldschermen. U kunt 
de doekjes droog gebruiken. 
Door het wrijven laden ze 
statische elektriciteit op en 
trekken zo de stofdeeltjes 
naar zich toe. Kiest u voor nat 
gebruik, maak de doekjes dan 
klamvochtig door ze in koud 
water te brengen en goed uit 
te wringen.
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Milieuvriendelijke kantoormaterialen
Kantoorartikelen zorgen (zeker in administraties) voor een grote afvalberg. Vooral papier wordt nog op grote schaal 
gebruikt en komt vaak in de afvalstroom terecht. Bovendien verbruiken de vele elektrische apparaten heel wat stroom en 
kunnen ze belastend zijn voor het milieu.

Leven Milieu

Gebruikte frituurolie en -vet: 
recycleren!
Wie kan weerstaan aan 
zelfgemaakte frietjes? Maar 
wat doet u achteraf met de 
gebruikte frituurolie of het 
frituurvet? Naar het containerpark brengen of meegeven met het Klein Gevaarlijk 
Afval (KGA), laten we hopen. Want alleen daar hoort het thuis. Niet bij het 
restafval, niet in de goot, niet in de gootsteen, niet in de glasbol, niet in uw tuin. 
Recyclage is het enige lot van gebruikte frituuroliën en -vetten. De inzameling van 
de gebruikte frituuroliën en –vetten is de voorbije jaren gestegen met 11%. Maar 
het kan nog beter. Want hoewel thuisfrituren populairder is dan ooit, is het correct 
inzamelen van gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet dat niet. Jammer 
genoeg want daar bewijst niemand het milieu een dienst mee. Frituuroliën en 
–vetten laten rondspoken betekent immers het milieu belasten. Als het tijd is 
om frituurvet of –olie te vervangen, breng het dan naar het containerpark. Doe 
dat op een correcte manier: giet afgekoelde olie of vet met een trechter in de 
oorspronkelijke verpakking of in een andere plastic fles. Frituurvet kunt u ook in 
een plastic doos opvangen. Het goedje is nu klaar voor recyclage. De gebruikte 
olie of vet gaat uit de verpakking en wordt gezuiverd. Die gezuiverde oliën kunnen 
vervolgens nuttig gerecycleerd worden tot milieuvriendelijke biodiesel, gebruikt 
worden voor de opwekking van “groene” energie of verwerkt worden in technische 
producten (plastic, zeep, smeermiddelen, kaarsen…).
Meer info: T 02 456 84 51, info@valorfrit.be, www.valorfrit.be.

Papier
Het papierverbruik zorgt voor een 
grote druk op bossen. Ook de productie 
ervan is zeer vervuilend. Papierverbruik 
verminderen is dus belangrijk. Enkele 
tips.
- Beschrijf papier zoveel mogelijk aan 

beide kanten
- Gebruik de achterkant (vb. mislukte 

kopieën en eenzijdig beschreven 
schrijfpapier) als kladblaadjes, leg ze 
bij de telefoon om boodschappen of 
telefoonnummers te noteren

- Kopieer zoveel mogelijk dubbelzijdig
- Print enkel iets uit als het nodig is; 

gebruik het afdrukvoorbeeld voor 
laatste aanpassingen

- Gebruik van andere informatie- en 
communicatiebronnen (e-mail, cd-roms 
enz.)

- Hou bij aankoop van papier rekening 
met volgende tips: koop papier met een 
milieulabel (Blauwe Engel label, Nordic 
Swan label); koop gebleekt papier 
zonder chloor of chloorderivaten; koop 
papier met gerecycleerde vezels

Kantoorapparaten
Ook kantoorapparaten zijn 
milieubelastend. Computers, faxen, 
printers zijn ook bijna in elk huishouden 
aanwezig. Bij deze artikelen schuilt het 
probleem in het grote energieverbruik, 
zowel in actieve als in inactieve stand. 
Let dus op keurmerken bij de aankoop en 
schakel de toestellen tijdig uit. Vermijd 
het gebruik van stand-by. Deze stand 

verbruikt zeer veel energie, zonder dat u 
het weet.

Andere kantoorartikelen
Naast papier is er nog een groot 
assortiment kantoor- en/of 

schoolartikelen. Koop enkel wat u 
werkelijk nodig hebt en alleen de nodige 
hoeveelheden. Doorslaggevend is het 
gebruik van herbruikbare artikelen. 
Deze zijn duurzaam, besparen op 
grondstoffen en beperken de afvalberg. 
Let ook zoveel mogelijk op het gebruikte 
productieproces en de gebruikte 
grondstoffen.
Bij aankoop van potloden, vul- en 
balpennen: let op de navulbaarheid. 
Een pen met een convertor (een 
inktzuigsysteem dat in de pen is 
ingebouwd) is het milieuvriendelijkst, 
pennen met wegwerpvullingen zijn 
ook nog aanvaardbaar. Pennen 
uit gerecycleerd papier of karton 
brengen weinig afval mee en bevatten 
gerecycleerd materiaal! Pennen uit 
composteerbare materialen (bv. maïs, 
PLA) zijn een alternatief voor het 
traditionele plastic.
Correctiemiddelen zijn vervuilend. U 
kan fouten ook netjes doorstrepen of 
een klein stukje etiket over de fout 
kleven. Indien u toch correctiemiddelen 
gebruikt, kies dan voor middelen 
die oplosmiddelvrij zijn of die een 
oplosmiddel bevatten op waterbasis 
(bv. een correctielint).
Meer info: www.milieukoopwijzer.be.
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Zwaluwen in onze gemeente

De Europese natuur staat nog altijd zwaar onder druk. Veel 
planten en dieren zijn kwetsbaar en zelfs met uitsterven 
bedreigd. Dat komt door verdwijning van hun leefplaatsen, door 
vervuiling en steeds vaker ook door klimaatverandering.
Toch is er ook goed nieuws: zelfs op lokaal niveau kan er 
actie ondernomen worden om kwetsbare soorten er weer 
bovenop te helpen. Een voorbeeld hiervan zijn de acties voor 
de boerenzwaluw en de huiszwaluw. Tussen 1975 en 2000 ging 
de Vlaamse populatie van beide soorten met 75% achteruit. 
Sindsdien werden op veel plaatsen maatregelen genomen om 
de overblijvende zwaluwen meer kansen te geven: een betere 
bescherming van bestaande nesten, plaatsen van kunstnesten, 
verminderen van het pesticidengebruik. Vaak met zeer positieve 
resultaten.
Op 30 en 31 mei organiseert Natuurpunt een landelijke telling 
van zwaluwnesten. Om te zien hoe het op Vlaams niveau 
gesteld is met beide soorten. Zowel de gebruikte als de 
ongebruikte nesten worden geteld. Weet u nog zwaluwnesten 
zitten? Laat het weten via: www.natuurpunt.be/zwaluwtelling.
Daarnaast roept Natuurpunt iedereen op om rond het eigen huis 
ruimte te creëren voor bedreigde soorten. Door het voorzien 
van nestgelegenheid, door in de tuin voldoende wilde hoekjes 
te laten, en vooral door absoluut geen bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken.
Door in eigen tuin en in de eigen gemeente aandacht te 
besteden aan zwaluwen en andere bedreigde soorten, dragen 
we ons steentje bij aan de “Countdown 2010”-doelstelling 
die verwijst naar de belofte van de Europese leiders om het 
biodiversiteitsverlies tegen 2010 te stoppen.

Milieuvriendelijk op weg
Niemand kan er omheen: het verkeer wordt steeds 
drukker. Niet alleen het aantal wagens stijgt, maar ook 
het gebruik ervan kent een sterke groei. Deze evolutie 
heeft een enorme impact op het milieu. We zetten de 
nadelen even op een rijtje.
- De uitstoot van fijn stof, CO2 en andere broeikasgassen 

zorgen voor de verdere opwarming van het klimaat en 
voor gezondheidsproblemen.

- Autowegen versnipperen de natuur versnipperd en dieren 
zijn slachtoffer van het verkeer.

- Lawaai en geurhinder zorgen voor stress.
- Alle afgedankte wagens vormen een reusachtige 

afvalberg.
- Elk auto-ongeval is er een teveel en is traumatisch voor 

betrokkenen en nabestaanden.
- De dure olie slaat een gat in de portemonnee van veel 

autogebruikers.
- De vele files belasten de economische bereikbaarheid van 

de steden en bedrijven.
Alle autoverkeer bannen is onmogelijk. Maar is het 
anderzijds nodig om een brood met de wagen te halen? En 
kan men die 3 km naar het werk niet fietsen, in plaats van 
de auto te nemen?

Alternatieven
- Voor korte afstanden kan men de fiets nemen of te voet 

gaan. Met de fiets kan men vlot een afstand van 5 km 
overbruggen. De helft van al onze verplaatsingen gaat 
niet eens zo ver! Men bespaart flink wat centen: geen 
omwegen, geen benzine, geen files, geen zoektocht naar 
een parkeerplaats. geen parkeergeld, geen abonnement 
op de fitness want al die kleine fietsritjes houden een 
mens fit! Uiteraard is fietsen of te voet gaan goed voor 
het milieu.

- Probeer eens de bus of de trein. Neem de fiets naar de 
bushalte of het station. Raadpleeg www.delijn.be of op 
www.nmbs.be.

- Probeer samen te rijden. Hoe meer passagiers samen 
rijden, hoe voordeliger en hoe minder belasting voor het 
milieu. Carpoolen is gezellig ook! Kijk op 
www.carpoolplaza.be en zoek een carpoolpartner.

Onze gemeente
Ons gemeentebestuur promoot alternatieven voor 
het autoverkeer, in de eerste plaats de fiets. Om de 
fietsverplaatsingen aan te moedigen, investeert de 
gemeente mee in de aanleg van veilige en comfortabele 
fietspaden. Personeel dat met de fiets naar het werk 
komt krijgt een toelage. De gemeente werkt samen met 
de provincie en het Vlaams Gewest aan de uitbouw van 
een intergemeentelijk fietsroutenetwerk voor dagelijkse 
verplaatsingen (naar school, het werk, station,… als 
verbinding tussen gemeenten).

Winnaar 
boodschappentas 
april
Tijdens de maand april werd 
de heer François Rypens 
met de boodschappentas 
in de hand gespot. Hij wint 
hierdoor aankoopbonnen 
van plaatselijke handelaars. 
De milieudienst wenst hem 
van harte proficiat!
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Fair Trade walk Koksijde-Oostende
In april 2007 was Koksijde de eerste kustgemeente die de titel van FairTradeGemeente behaalde en de 25e Vlaamse 
gemeente. Daarnaast scoorde Koksijde als 2e gemeente op de poll van het Bioforum in 2008 en is ze fier op haar vele 
regionale producten. Oostende volgde eveneens succesvol in oktober 2007, Middelkerke vol vuur in september 2008. 
Gezien de grote activiteit binnen de diensten Internationale Samenwerking (of Ontwikkelingssamenwerking) van deze 
drie kustgemeenten, rijpte het idee om de kustlijn tussen Koksijde en Oostende op zaterdag 9 mei in teken te zetten van 
duurzame handel.

Koksijde, Middelkerke 
en Oostende hebben als 
gemeente, bevolking en 
bestuur een boontje voor 
eerlijke handelsproducten, 
maar ook voor regionale 
en bioproducten. Eerlijke 
handelsproducten omdat 
ieder mens een eerlijk 
en goed loon en eerlijke 
arbeidsomstandigheden 
verdient. Een kans om te 
groeien. Biologische producten 
omdat ze gezond zijn en 
rekening houden met de 
natuur en het ecologische 
aspect. Lokale of regionale 
producten omdat ze meestal 
voldoen aan beide aspecten 
en omdat fierheid nooit 
misplaatst is wat regionale 
producten betreft. Daarnaast 
is duurzaamheid en duurzame 
handel veel meer dan dat: 
ook duurzame energie, 
composteren, recycleren, 
sensibiliseren, FSC gelabeld 
hout (geen ongecontroleerde 
kap in de regenwouden), 
waterzuivering,... Want 
duurzaamheid staat voor een 

leefbare wereld voor onze 
kinderen, waar het goed is te 
leven. Een wereld die sociaal, 
ecologisch en economisch in 
balans is.

Vandaar het idee om op 
zaterdag 9 mei tussen deze 
3 fair trade gemeenten 
een Fair Trade Walk te 
organiseren, de wandeling 
voor duurzame handel. Een 
wandeling van 26 km, waar u 
makkelijk “vals” bij kan spelen 
door stukjes met de tram te 
reizen. Zo is de wandeling 
zowel toegankelijk voor de 
sportieveling als voor de 
minder geoefende wandelaar. 
De tocht passeert langs de 
mooiste plekjes, zoals de 
Hoge Blekker, het Doornpanne 
waterwinningsgebied, de Witte 
Burg, het Hannecartbos, de 
IJzermonding, het windmolen- 
en zonnepanelenpark, de 
Calidris om zo door te trekken 
langsheen de Warandeduinen 
en Raversijde langs de kustlijn 
tot het sportstrand van 
Oostende.

Langs het parcours staat alles 
in teken van “eerlijke handel” 
en duurzaamheid. Mede 
dankzij de sponsoring van 
Oxfam Fair Trade en Julienne 
zal het bevoorradingspakket 

bestaan uit (h)eerlijke 
producten en biologisch fruit.
Het geanimeerde vertrek op 
9 mei in Koksijde is voorzien 
tussen 9 en 11 u. in de 
evenementenput bij het 
gemeentehuis, de feestelijke 
aankomst is op het 
sportstrand van Oostende. Een 
gezellige bevoorradingsstop 
is voorzien in de Calidris, 
Middelkerke.
Het geheel wordt gepeterd 
door Dimitri Leue.
Inschrijven is makkelijk. 
U schrijft 5 euro per 
deelnemer over (incl. 
bevoorradingspakket en 
tramticket) op 
652-8048150-45 met 
vermelding van ‘ftwalk/
naam/adres/e-mail’. (Als 
u niet beschikt over een 
e-mailadres, mag u ook uw 
telefoonnummer opgeven.)

Meer informatie: Gemeente Koksijde, 

dienst Internationale Samenwerking 

(dIS), Fien Leerman, T 058 51.08.92, 

fien.leerman@koksijde.be, 

www.koksijde.be.

De afgevaardigden van de gemeenten Koksijde, Middelkerke en Oostende die op zaterdag 9 mei de Fair Trad Walk tussen 
Koksijde en Oostende organiseren. De Koksijdse vertegenwoordigers op de persconferentie waren schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking en dienstverantwoordelijke Fien Leerman (rechtstaand 2e van rechts).
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In de gemeente

1

1. “Zorg dat je gezien wordt” is 
het motto van de lesgevers van 
Veilig op Weg. Vorig jaar kon de 
vrije basisschool Oostduinkerke de 
prijsvraag:”Hoe word je goed gezien 
in het verkeer?” correct oplossen. 
Ook het dragen van fluojasjes is een 
hulpmiddel om goed zichtbaar te zijn. Om 
een en ander in de praktijk te toetsen mochten de leerlingen 
van het derde tot en met het zesde leerjaar op woensdag 18 
maart een verkeersles “dodehoek” volgen bij een vrachtwagen 
op het parkeerterrein in de Vrijheidstraat. De dode hoek is 
immers een gevreesde verkeerssituatie! Maak oogcontact met 
de vrachtwagenchauffeur. Als jij hem ziet, dat ziet hij jou ook. 
Een heel belangrijke tip!

2. Origin’O, de biowinkel in Koksijde-bad, draagt ook de minder 
begoede mens een warm hart toe. Zaakvoerder Yves Laridon 
schenkt zijn niet-verkochte broden daags nadien immers aan 
het Sociaal Huis dat ze aanwendt voor de maaltijdbedeling aan 
mensen die het financieel wat minder goed hebben Dat gebeurt 
elke maandag, woensdag en vrijdag. OCMW-voorzitter Greta 
Suber-Delie (links op de foto) is de biowinkel zeer erkentelijk 
voor dit mooie gebaar. Verder op de foto vlnr OCMW-
maaltijdbedeler Johan Depoover, Yves Laridon en Lieve Ternier 
van de biowinkel Origin’O.
Meer info over de maaltijdbedeling: Nathalie Sarrazyn, T 058 53 31 76, 

nathalie.sarrazyn@sociaalhuiskoksijde.be of www.sociaalhuiskoksijde.be.

3. In maart organiseerde Soroptimist Veurne-Westhoek 
een modeshow ten voordele van Telealarm Koksijde. 
Telealarm Koksijde biedt aan slachtoffers van ernstige en 
levensbedreigende stalking door de ex-partner veiligheid 
aan, door hen een personenalarm ter beschikking te 
stellen die in directe lijn verbonden is met de politie.  Aan 
vertegenwoordigster Stefanie Weerbrouck, kon de mooie som 
van 2.500 euro overhandigd worden. Op de foto, Soroptimist-
voorzitster Marjan Florizoone, Anne Saelen, Stefanie 
Weerbrouck en Lieve Van De Voorde.

4. De Orde van de Paardenvisser reisde onlangs naar de 
Normandische kusten om er 65 jaar na de Landing in 
Normandië (6 juni 1944) de vele plaatsen te bezoeken die 
herinneren aan het keerpunt van de Tweede Wereldoorlog. Ook 
paardenvisser op rust Maurice Denecker (links op de foto) was 
van de partij.

De 

voorbije 

maand in 

woord en 

beeld…
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Koksijde 

Kids op 

17 en 18 april: 

twee dagen 

kinderparadijs in 

hartje 
Koksijde!
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar De Meirsman-Allaert
Guido De Meirsman (°Lokeren) en Christiana Allaert (°Gent) 
beloofden elkaar 50 jaar geleden in Lokeren (4 april 1959) 
eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag 
kreeg het echtpaar op zaterdag 4 april het bezoek van 
schepen Frédéric Devos. De jubilarissen waren samen 
uitbaters van een drogisterij in Mol, en daarna was Guido 
bediende in de abdij van Postel. Ze hebben twee kinderen en 
een kleinkind.

Proficiat!
aan alle 

jubilarissen

Echtpaar Van Hove-Van Casteren
Zaterdag 28 maart was een gezellige feestdag voor de jubilarissen Alex Van Hove (°Hoboken) en Yvette Van Casteren 
(°Brasschaat) om het gouden huwelijksfeest (Brasschaat, 30 maart 1959) te vieren. Alex was officier bij de luchtmacht, tot 
de graad van kolonel. Daarna was hij nog 9 jaar afgevaardigd beheerder van Flanders Aerospace Group (FLAG). Het echtpaar 
heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Douchy-Vervaecke
Het bekende echtpaar Jan Douchy (°Poelkapelle) en Nera Vervaecke (°Oostduinkerke) beloofde elkaar 50 jaar geleden 
in Oostduinkerke (4 april 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op 
zaterdag 4 april een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Jan was ondersectorchef bij de West-Vlaamse 
Elektriciteitsmaatschappij. Nera was zijn rechterhand en huisvrouw. Het gouden koppel, dat 4 kinderen en 6 kleinkinderen 
heeft, werd door burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.
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In de gemeente Jubilarissen

GEBOORtEN
Michiel Snoeck - Gent, 3 februari
zoon van Peter en van Leen Delrue uit 
Oostduinkerke
Lauren de Zegher - Jette, 24 februari
dochter van Tijl en van Veerle Verstraeten uit 
Koksijde
Samira Dibrani - Veurne, 6 maart
dochter van Mevruz en van Senaza Maljoku uit 
Koksijde
Frederikke Sebreghts - Antwerpen, 9 maart
dochter van Floris en van Astrid van der Arend uit 
Oostduinkerke
Flo Vandenberghe - Veurne, 11 maart
dochter van Jan en van Silvie Pitteljon uit 
Oostduinkerke
Elodie Van Mossevelde - Veurne, 12 maart
dochter van Tom en van Lise Terlinck uit 
Oostduinkerke
Alejandro Parmentier - Veurne, 13 maart
zoon van Wesley en van Anne-Sophie Nuytten uit 
Koksijde
Kysha Vierstraete - Veurne, 19 maart
dochter van Kris en van Maricel Vierstraete uit 
Koksijde
Arwen Leerman - Geraardsbergen, 3 april
dochter van Wim en van Wendy De Tandt uit 
Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Anthony Vervaecke en Caroline Holsbeek
beiden uit Koksijde – 28 maart
Guillaume Vanbeckevoort uit Koksijde en 
Svitlana Lyashchuk uit Kiev (Oekraïne) – 
28 maart

Michaël Vercammen en Neleke De Pla
beiden uit Koksijde – 28 maart
Rudy Rycx en Marie-Line Viaene
beiden uit Koksijde – 3 april
Yves Serbruyns en Nathalie Cools
beiden uit Koksijde – 8 april

OVERLIJDENS
Jeanne-Marie Vernier - 82 jaar - echtgenote 
van Joseph Verriest
Charles Watty - 77 jaar - echtgenoot van Irène 
Dewulf
Willy Jacob - 79 jaar - weduwnaar van 
Jacqueline Degraeve
Marie Cusse - 83 jaar - weduwe van Marcel Luca
Rolande Sauvage - 76 jaar - echtgenote van 
Willy Degraeuwe
Marc Casaer - 70 jaar - echtgenoot van 
Laurentia Vandeginste
Marcel Gilquin - 63 jaar - echtgenoot van 
Marianne Drugmand
Eugenie Loones - 94 jaar - weduwe van Marcel 
Ticket
Firmin Dekeyzer - 77 jaar - weduwnaar van 
Christiana Dalle
Lucianus Germonprez - 91 jaar - weduwnaar 
van Zenobie Geneyn
Georgette Serurier - 71 jaar - weduwe van 
Walter Peeters
Maria Bogaerts - 61 jaar - echtgenote van 
Robert Liebert
Léon Van Hollebeke - 75 jaar - echtgenoot van 
Lievine Opsommer
Simone Hanssens - 80 jaar - ongehuwd

Denise Legein - 73 jaar - weduwe van Albert 
Delanghe
Constant Ester - 82 jaar - ongehuwd
Ladis Denys - 85 jaar - ongehuwd
Diana Debusschere - 86 jaar - weduwe van 
Roger Deleu
Freddy Blondeel - 63 jaar - echtgenoot van 
Monique Dufour.
André Deblander - 65 jaar
Andrée Huyghe - 86 jaar - weduwe van François 
Mesureur
Victoor Ticket - 100 jaar - weduwnaar van 
Maria Lemahieu
Jeanne Gruwier - 90 jaar - weduwe van Gaston 
Pype
Lucienne Mostinckx - 87 jaar - echtgenote van 
Robert Min
Marie-Thérèse Caenepeel - 59 jaar - 
echtgenote van Patrick Sinnesael
Gentiel Mirgeler - 78 jaar - weduwnaar van 
Andrea Vansteenkiste
Raymond Wouters - 81 jaar
Jan Vangehuchten - 70 jaar - echtgenoot van 
Reinildis Van der Auwera
Frédie Copman - 55 jaar
Gerard Van Hecke - 80 jaar - echtgenoot van 
Maria De Vos
Martine Develter - 56 jaar - ongehuwd
Gerardus Van Herck - 82 jaar - weduwnaar van 
Jeanne Verstricht
Karel Vanden Bussche - 93 jaar - echtgenoot 
van Maria Kamoen
Léa Sermon - 91 jaar -  weduwe van Pierre Sioen

Echtpaar Vanstippen-Engelen
Zaterdag 4 april was ook de beurt aan het echtpaar Jacques Vanstippen (°Evere) en Jeannine Engelen 
(°Sint-Agantha-Berchem) voor ontvangst in het gemeentehuis ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest 
(Ukkel, 4 april 1959). Jacques was bediende bij Electrabel in Brussel. Het echtpaar heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen.

Echtpaar De Smet Van Damme-Bougard
Zaterdag 4 april was ten slotte ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Michel De Smet Van Damme (°Havré) en Odette 
Bougard (°Quaregnon) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Stambruges, 31 maart 1959). Michel 
was boekhouder, Odette lerares. Het echtpaar heeft 4 kinderen en 7 kleinkinderen.
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Slag ende Stoot - 14, 15, 
16 en 17 u.

Cimbalen, trommen, draailier, 
schalmei en bouzouki 
zijn deze middeleeuwse 
folkgroep allerminst vreemd. 
Laat je meeslepen door de 
opzwepende muziek uit een 
tijd van passie, strijd en wilde 
feesten!

De Sage van de 
geëmancipeerde prinses 
- 14.15, 15.15, 16.15 en 
17.15 u.
Tempelier Alanus van Belseele 

Beleven Abdij Ten Duinen

3de middeleeuws theaterfestival
Op vrijdag 1 mei vindt op het domein van het Abdijmuseum Ten Duinen het 3de middeleeuws theaterfestival plaats. Het 
wordt vast en zeker weer een leuke namiddag boordevol straattheater, spannende vertellingen, vurige acts en vrolijke 
muziek uit de middeleeuwen!

besluit de mooie prinses 
Anoukijn te redden, maar 
de zelfverzekerde, mondige 
jonkvrouw laat zich niet 
zomaar doen. Ze verdedigt 
zich dan ook vol overgave met 
woord én zwaard!

Middeleval - 14.15, 15.45 
en 17.15 u.
Het werk van de duivel of een 
mysterie? Twee monniken 
in pijen of zijn het duivels, 
incognito? Grip op “leven 
en dood”, bewegingen en 
sfeer… De middeleeuwse 
schilderkunst als 
onuitputtelijke inspiratiebron!

Circolito - 14.30 en 
16.30 u.
Ambiance gegarandeerd 
met dit rondzwervend 
vuurgezelschap! Blijf echter op 
je hoede… het zijn niet voor 
niets “vagebonden”!

Middeleeuwse longform - 
14.45 en 16.30 u.
Inspinazie schudt met úw 
hulp hilarische taferelen 

uit zijn theatrale mouw. 
Improvisatietheater op zijn 
best!

Den Ongekenden Weereld 
des Heeren Ottfriedt - 15 
en 16.45 u.
De laatste der drakenhoeders 
op pad met een uitgestorven 
gewaand maar springlevend 
en vuurspuwend 
drakenskelet!

Demonstraties 
ganzendrijven - 14.30, 
15.45 en 17 u.
Waar “moeder” Johan gaat, 
gaan de ganzen. Een hond 
drijft deze slimme en alerte 
dieren over het abdijdomein, 
en tijdens de demonstraties 
steek je geheid veel op!

Cafetaria uitgebaat door 
en ten voordele van de 
vriendenkring Familiares de 
Dunis.
Bij regenweer worden de acts 
achtereenvolgend opgevoerd 
in Abdijhoeve Ten Bogaerde, 
Ten Bogaerdelaan 12.

Tickets: 5 euro, 
3 euro (12-18 jaar), 
gratis (<12 jaar), 
T 058 53 39 50, 
info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be. Gratis 
voor wie in middeleeuwse 
klederdracht komt!

Meer info: Abdijmuseum Ten Duinen 

1138, Koninklijke Prinslaan 6-8, 

Koksijde
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Daguitstappen van de dienst Toerisme
1. Maandag 11 mei: tenterden en kasteeltuin 
Sissinghurst (zuidoost-Engeland)

2. Dinsdag 26 mei: abdij van Villers (Waals–Brabant) 
en “de andere kantjes” van Brussel

- Brussel: kennismaking met 
de volksbuurt de Marollen 
onder leiding van de gids, 
daarna vrije tijd

- thuiskomst omstreeks 
20 u.

Prijs: 32 euro per persoon 
(busreis, gids, bezoek abdij, 
koffie, drinkgeld)

Daguitstap van de Postvrienden

Samenwerken met 
Luxemburg

kruidentuin en biologische 
groententuin; coffeeshop 
en self-service restaurant 
met home-baked cakes; 
mogelijkheid tot bezoek aan 
toren en bibliotheek talrijke 
boeken van Vita Sackville-
West die haar boeken in 
deze toren schreef; genieten 
van de prachtige Engelse 
Countryside.

- 17.45 u., terugreis naar 
Dover, Calais en Koksijde; 
thuiskomst omstreeks 23 u.

Prijs: 35 euro per persoon 
(busreis, ferry, gids, tuin-
toren-bibliotheek, drinkgeld
Belangrijk: neem uw 
identiteitskaart mee (ook 
kinderen), er zonder geraak je 
Engeland niet in; ponden zijn 
ook aan te raden.

Opstapplaatsen: om 8 u. 
op de parking van de OLV-
ter-Duinenkerk in Koksijde-
bad; om 8.10 u. ter hoogte 
van het oud-gemeentehuis 
in Koksijde-dorp; om 8.20 u. 
parking Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke
Programma: (onder 
voorbehoud, wijzigingen 
mogelijk door onvoorziene 
omstandigheden):
- bezoek aan de statige ruïnes 

van de cisterciënzerabdij 
(36 ha) van Villers-la-Ville

- vrij middagmaal

Opstapplaatsen: om 7 u. 
op de parking van de OLV-
ter-Duinenkerk in Koksijde-
bad; om 7.10 u. ter hoogte 
van het oud-gemeentehuis 
in Koksijde-dorp; om 7.20 u. 
parking Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke
Programma: (onder 
voorbehoud, wijzigingen 
mogelijk door onvoorziene 
omstandigheden):
- naar Calais, met de ferry 

naar Dover, aankomst om 
9.30 u. lokale tijd

- bezoek aan het typisch 
Engels stadje Tenterden, 
ooit het centrum van de 
wolindustrie in de 
13de eeuw

- vrij middagmaal: er zijn 
talrijke restaurantjes, 
winkels, pubs

- 14 u., bezoek aan 
Sissinghurst, typisch 
Engelse kasteeltuin 
opgedeeld met muren 
en heggen; witte tuin, 
rozentuin, cottagetuin, 

Voor beide daguitstappen geldt:
Tijdig inschrijven is absoluut aan te raden. Beperkt 
aantal plaatsen. Enkel inschrijven in het hoofdkantoor 
van de dienst Toerisme, Zeelaan 303 (T 058 51 29 10, 
erika.leuridan@koksijde.be). Niet meer inschrijven in de 
bijkantoren!
Volgende daguitstappen
Donderdag 11 juni: Amiens
Donderdag 18 juni: Saint-Valerie-sur-Somme en Abbeville
Donderdag 10 september: Rijsel en Kortrijk
Vrijdag 11 december: Aachen (kerstshopping)

De Postvrienden van Koksijde organiseren in samenwerking met 
diverse verenigingen op zaterdag 20 juni een daguitstap naar 
de champagnestreek met o.a. bezoek aan de champagnekelders 
van Mercier en eventueel ook nog een kleinere champagnekelder. 
Er wordt ook een bezoek gebracht aan een stad in deze regio 
met mogelijkheid daar het middagmaal te gebruiken.
Opstapmogelijkheden om 6.30 u. aan de kerk in Adinkerke, om 

6.40 u. aan de Sint-Pieterskerk in De Panne en om 6.50 u. aan 
de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde. Terug thuis om 23 u.
Inschrijven door betaling van 27,50 euro per persoon in het 
postkantoor Koksijde of bij Eddy Lootvoet, Pylyserlaan 90 
in Koksijde (T 058 51 80 50). Bij een volledige bus is er een 
prijsreductie voorzien.
Meer info: Geert Houvenaeghel, T 0496 11 22 66

Op maandag 23 maart vond in het gemeentehuis een 
vergadering plaats met bewindslieden van de provincie 
Luxemburg om de vriendschapsbanden tussen de kust 
en Wallonië te versterken en te vernieuwen. Elk jaar zou 
met een Waalse provincie een samenwerkingsverband 
afgesloten worden, zonder dat de reeds bestaande banden 
verbroken worden. Volgende mogelijke uitwisselingen 
werden besproken: Vierdaagse van de IJzer en La 
Marche du Souvenir à Bastogne, de bosklassen van onze 
gemeenteschool naar Borzée, de landbouw-, bosbouw en 
agrovoedingsbeurs in Libramont, de Luxemburgse Week aan 
de Westkust, samenwerking tussen de abdijen van Orval en 
Ten Duinen, enz. Er zal een comité samengesteld worden om 
deze uitwisseling verder voor te bereiden. Op de foto vlnr 
voorzitter Ghislain Storme van de Orde van de Paardenvisser, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, gouverneur Bernard 

Caprasse van de provincie Luxemburg, voorzitter Etienne 
Vanneste van de Horeca Koksijde, provinciaal gedeputeerde 
Daniel Ledent (Lux.), de echtgenote van de Luxemburgse 
gouverneur en provinciaal minister René Collin (Lux.).
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Beleven Jeugd

Vragen? Jin helpt 
je ervan af!
Wil je er een jaar 
van tussen?
Zit je in je laatste jaar? Weet je nog niet 
wat te doen volgend jaar? Zou je liever 
eerst een andere cultuur verkennen? 
Een stukje van de wereld zien, nieuwe 
contacten leggen, andere culturen 
beleven? Er zijn zeker wel instanties 
die voor jou iets in petto hebben: AFS 
Vlaanderen (interculturele programma’s), 
WEP (World Education program) en YFU 
(Youth for Understanding).
Een getuigenis van Ine Pladijs die met 
AFS één jaar in Zuid-Afrika studeerde: 
“De eerste drie maanden van mijn 
verblijf woonde ik in een zwart gezin in 
de township. Dit was echt iets helemaal 
anders dan wat we hier gewoon zijn. 
Elke dag pap (gemaakt van mieliemeel 
en water) en om 5 u. opstaan om naar 
school te gaan. Het was erg interessant 
om kennis te maken met die nieuwe 
cultuur… Mensen komen er bijvoorbeeld 
nooit op tijd of als er plannen gemaakt 
zijn dan komt er op de een of andere 
manier altijd iets tussen. Dit zorgde 
ervoor dat elke dag een verrassing 
was. Ook de mentaliteit kon ik enorm 
appreciëren. Er wordt op een veel trager 
tempo geleefd dan hier en de mensen 
maken zich veel minder druk om dingen. 
Ik raad het zeker iedereen aan. Ik heb 
mijn hartje toch wel verloren in Zuid-
Afrika!”
Meer info: Jin, jeugddienst, T 058 53 34 44, 

jocdepit@koksijde.be / Interessante websites: 

www.afs.org, www.wep.be, www.yfu.be, brochures van 

YFU en WEP in het Jin.

In de kijker: 
projectsubsidie
Creatief, maar geen geld? Misschien kan 
de projectsubsidie helpen. Deze subsidie 
is bedoeld voor het steunen van nieuwe 
projecten of initiatieven.
Zowel individuen als verenigingen kunnen 
een aanvraag indienen. Het moet een 
project zijn “voor en door jongeren”.
Je maakt een dossier op waarin je uitlegt 
wat je project inhoudt. Denk daarbij 
aan de 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer, 
waarom. Vermeld daarin een overzicht 
van je verwachte kosten en opbrengsten.
Vervolgens stel je je project voor aan de 
jeugdraad. Als de jeugdraad je project 
goed vindt, kan je een subsidie tot 
1.000 euro krijgen. Dat bedrag moet dan 
wel nog door het schepencollege worden 
goedgekeurd. 
Achteraf bezorg je nog een overzicht van 
alle inkomsten en uitgaven.
Meer info: jeugddienst, T 058 53 34 44 of 

jocdepit@koksijde.be

In concert: funky 
hip hop
Op het voorjaarsprogramma van de PIT 
mogen funk en hip hop niet ontbreken! 
De fijnproevers worden op zaterdag 
16 mei vanaf 20.30 u. in het jeugdhuis 
verwend. Het menu bestaat uit drie 
heerlijke gerechten.
Basta bla - Dit duo ontmoette elkaar 
in het Gentse uitgaansleven. Niet veel 
later stond Dyna in de studio van el-one. 
Het klikte zo goed dat de nummers snel 
konden worden afgewerkt. Basta bla 
zorgt voor vuurwerk op het podium.
Walter Ego - Beroemd of berucht? Walter 
is alvast bekend in eigen streek. In 2008 
verscheen zijn eerste album “Woater & 
Illetriek”, gratis te downloaden van zijn 
website. Vanavond is hij te zien samen dj 
Damented. Meer info: www.walterego.be.
Sir Lobster - Hij is al jaar en dag 
resident dj in de PIT. Hij brengt een mix 
van jazz, downtempo, hip hop, funk, 
soul… Sir Lobster kruiste al de muzikale 
wegen van o.a. Kid Koala, dj Krush, 
Bonobo, Hexstatic, Jerboa en Headmix. 
Sir Lobster raakt Koksijde niet moe en 
dat geldt ook omgekeerd 
(www.myspace.com/sirlobster).
De toegangsprijs bedraagt 3 of 5 euro 
(niet-leden).
Meer info: www.depit.be.

Muziekquiz met 
special guest 
Jimi
De jeugddienst organiseert een 
muziekquiz op zaterdag 9 mei om 
19.30 u. in zaal JOC de PIT. Je mag 
met max. 4 personen per ploeg 
deelnemen. Alle muziekgenres, of toch 
bijna, komen aan bod. Inschrijven kan 
via jocdepit@koksijde.be of 
058 53 34 44. Deelnemen kost 10 euro 
per ploeg.

“Ik heb mijn hart in Zuid-Afrika verloren.”
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Beleven Jeugd en Sport

Workshop De Muze op het 
podium

Op zaterdag 9 mei krijgen de 
cursisten van de Muze de kans om op 
te treden, om wat ze geleerd hebben 
aan een publiek te tonen. Hun 
lesgevers hebben hen klaargestoomd 
voor het grote werk. Een aantal onder 
hen kregen podiumbegeleiding. Vanaf 
14 u. kan je hen in het jeugdhuis aan 
het werk zien. Sommigen staan voor 
het eerst op het podium. Aan inzet 
zal het vast niet ontbreken.
Meer info: www.depit.be.

Knutselworkshop: dieren beeldhouwen
Op woensdag 13 mei is er in zaal JOC de PIT om 14 u. een knutselworkshop dieren beeldhouwen. De jeugddienst liet daarvoor speciaal 
kunstenaar Divak Miljenko overvliegen. Geen stervoetballer maar een echte artiest! Hij zal de deelnemers begeleiden. De workshop is 
bedoeld voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Trek kleren aan die vuil mogen worden. Breng ook wat oude kranten en vodden mee.
Vooraf inschrijven: 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be.

Billenkarrenkoers
De koers vindt plaats op zaterdag 9 mei 
rond de Witte Burg met start om 10 u. 
De deelnemers mogen zich verwachten 
aan een acht uur durende race. 
Kijklustigen mogen de kuiten van de 
deelnemers aanschouwen. Wie nog met 
een ploeg wil deelnemen, contacteert 
Lies Ghysel. Haast is wel geboden want 
dit artikel verschijnt negen dagen voor 
het startschot. Deelnemen doe je met 
max. 16 personen. Er is spijs en drank 
voorzien, zowel voor deelnemers als 
toeschouwers.
Meer info: liesghysel@hotmail.com.

Minivoetbal-
tornooi
De Sportdienst organiseert in de Sporthal 
Hazebeek van Oostduinkerke voor de 10de 
keer minivoetbaltornooien voor het lager 
onderwijs. Deze tornooien beginnen om 
13.30 u., op woensdag 6 mei voor de derde 
graad en opwoensdag 13 mei voor de 2de 
graad. Een ploeg bestaat uit 5 spelers en 
maximaal 3 reserves. Zowel jongens als 
meisjes kunnen deelnemen. Elke school 
kan onbeperkt ploegen inschrijven via de 
schoolsportgangmaker.

Sportkriebels in Jabbeke

Vanaf heden kan men op de sportdienst 
inschrijven voor een onvergetelijke 
dag met 40 verschillende sporten en 
attracties op 7 juli op het domein Klein 
Strand te Jabbeke. De burensportdienst 
IGOS en Bloso organiseren daar een 
reuzenaanbod aan avontuurlijke sporten 
met o.a. paardrijden, basketbal, 
judo, klimparcours, reuzenglijbaan, 
watersplash, kajak, duiken, paintball, 
badminton, enz.

Maximum 23 kinderen tussen 8 en 12 jaar 
kunnen vooraf inschrijven mits betaling 
van 6 euro. Op dinsdag 7 juli vertrekt 
de bus om 8.30 u aan de sporthal van 
Oostduinkerke. Alle deelnemers dienen 
in het bezit te zijn van sportieve kledij 
en schoenen, zwemkledij, een handdoek 
en een lunchpakket. Terug thuis in 
Oostduinkerke omstreeks 16.30 u.
Meer info: Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11 in 

Oostduinkerke, T 058 53.20.01, www.sport.koksijde.be

Xbeach Koksijde daagt je uit!
Van 15 tot 19 augustus vindt op het 
strand voor de twee keer Xbeach 
plaats, een verzameling doe-activiteiten 
die van zee en strand een groter 
avontuur maken dan het klassieke 
zonnebaden, wandelen of volleybal… 
Organisator Elwin Van Herck start 
echter nu al de campagne. Hij laat drie 
uitdagingen op de Koksijdenaars los… 
Er zijn uiteraard prijzen aan verbonden!
1. Kom op eender welke manier met de 
woorden “Xbeach Koksijde “ in eender 
welke media.
Bijvoorbeeld: Schreeuw luidkeels 
“Xbeach Koksijde” terwijl een journalist 
live verslag uitbrengt in het nieuws. 
Trek een T-shirt aan of maak een 
spandoek met de woorden “Xbeach 
Koksijde” en loop in beeld tijdens 
Blokken. Gijzel Thomas de Soete en 
kietel hem tot hij de woorden “Xbeach 
Koksijde” live in de ether roept op 

StuBru. Kan je nog zotter? Stuur het 
bewijs van je Xbeach-stunt naar 
info@xbeach.be VOOR 15 JUNI 2009.
De prijzenpot voor de meest opmerkelijke 
actie: gratis helicoptervlucht, gratis 
Xbeach waterworld, gratis Benji jump op 
Xbeach, karting met 4 vrienden op Xbeach, 
paintball met 5 vrienden op Xbeach, gratis 
alle attracties op Xbeach Koksijde, gratis 
sky-watch, VIP ticket Decadance beach (14 
aug.) & meet en greet met de artists
2. Wil jij het nieuwe gezicht van Koksijde 
zijn? Maak van jezelf een zomers getinte 
foto met de letter “X“. Word het gezicht 
van Xbeach Koksijde campagne.
Bijvoorbeeld: Heb jij een zwempak met 
de letter X, of een X-kapsel, of een 
X-tattoo? Nog zotter?
3. Ben jij de meest extreme persoon van 
Koksijde? 
Voorbeeld: Kan jij met je tong aan je 
elleboog? Kweek jij pinguïns? Kan je met 

je wagen enkel op de 2 achterwielen 
rijden? Nog zotter?
Stuur je filmpje (of link op youtube) 
of foto op naar info@xbeach.be 
VOOR 15 JUNI 2009.
Win dit onderstaande Xbeach Koksijde 
pakket: gratis Benji jump op Xbeach, 
karting met 4 vrienden op Xbeach, 
paintball met 5 vrienden op Xbeach, 
gratis alle attracties op Xbeach 
Koksijde, gratis skywatch, VIP ticket 
Decadance beach (14/08/09) & meet 
en greet met de artists.
De 3 ultieme winnaars worden 
bekendgemaakt via www.xbeach.be en 
www.koksijde.be.

Xbeach Koksijde is ook nog op zoek naar vrijwillige 

enthousiaste medewerkers, en jonge talentvolle 

acteurs. Vrij van 14 tot en met 19 augustus? 

Stuur een mail naar info@xbeach.be.
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Sport overdag: sport- en 
seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de 
sportdienst en sportraad, loopt nog tot 15 mei. Elke vrijdag, 
niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren 
terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief 
programma: conditiegymnastiek voor dames en heren van 
10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van 
13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis 
van 14.45 tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering inbegrepen) 
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal is 
gratis ter beschikking.
Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Vlaanderen fietst
Op zaterdag 23 en zondag 24 mei organiseren Bloso en 
Wielerbond Vlaanderen voor de 3de keer “Vlaanderen Fietst”. 
Schepen van sport Dirk Dawyndt, fervent wielertoerist, wil zoals 
vorig jaar met de sportdienst en de wielertoeristenclub Coxy 
Cycling (www.coxycycling.net) inspelen op deze nationale actie. 
Geïnteresseerde maar getrainde wielertoeristen kunnen op 
zondag 24 mei deelnemen aan de begeleide fietstocht van 
85 km met start om 8.30 u. De start- en aankomstplaats 
is in het clublokaal van WTC Coxy Cycling (Tearoom Siska, 
Tennislaan 48).
Meer info: Dirk Coelus, T 0475 77 46 15

Europees Kampioenschap 
Ponant
Koksijde Yachting Club (KYC) organiseert op zaterdag 
30 en zondag 31 mei en op maandag 1 juni (Pinksterweekend) 
het Europees Kampioenschap Ponant, wedstrijden voor 
zwaardboten. Dergelijk Europees Kampioenschap met dit type 
zeilboten vond in 2002 al een eerste keer in Sint-Idesbald 
plaats. De wedstrijden zijn van het type “open” en zullen de 
beste Belgische en buitenlandse bemanningen aantrekken. 
De planning van het kampioenschap ziet er als volgt uit:
Zaterdag 30 mei: 14 u., 3 reeksen maximum
Zondag 31 mei: 10 u., 4 reeksen maximum
Maandag 1 juni: 10 u., 1 tot 2 reeksen
Meer info: KYC, Dumontlaan 8 in Koksijde, info@kyc.be

10de Petanquetornooi voor 
senioren
Op donderdag 28 mei organiseert de sportdienst traditioneel 
het recreatief petanquetornooi voor senioren op de binnenpistes 
van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi 
wordt gespeeld met vaste tripletten, start om 14 u. Alle 
deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. 
Inschrijven kan op de Sportdienst tot 20 mei.
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Beleven Evenementen

Duizendpoot Lucas Van Den Eynde
met Theater Antigone in Gezongen Zeer
Het einde van het culturele seizoen nadert, wat niet wil zeggen dat c.c. CasinoKoksijde al zijn pijlen al verschoten heeft. 
Eind mei staat er nog de theatervoorstelling “Gezongen Zeer” van Theater Antigone, met Tania Vander Sanden, Lucas Van 
den Eynde en Dominique Malder op de affiche. We belden Lucas, met de trein op weg naar de repetitie in Kortrijk…

tij-dingen: “Lucas, jou een artistieke 
duizendpoot noemen is beslist geen 
overdrijving. Je werk varieert van 
zang (Jukebox 2000, Daens,,…), 
humoristisch (In De Gloria, Het 
Eiland,…) tot het ernstige tv- en 
theaterwerk (Van Vlees en Bloed, 
Aspe, …). Je eigen voorkeur?”
Lucas Van den Eynde: “Hm… Eigenlijk 
heb ik niet echt een voorkeur, al zoek ik 
wel rollen waar ik me in kan vastbijten. 
Ik ben free-lance acteur dus is het soms 
moeilijk om echt m’n rollen te plannen. 
Maar hét criterium of ik een rol aanneem 
of niet, is nog altijd zou ik dit graag 
doen? Er komen ook heel wat andere 
dingen bij kijken: of ik er de tijd voor 
heb, welke andere mensen meewerken 
aan de productie, …  Maar ik doe even 
graag een humoristische rol als een serie 
zoals Aspe bijvoorbeeld.
t-d: “Dat je zelf een slagersdiploma 
gehaald hebt, weten we intussen. 
Ooit spijt gehad dat je niet gekozen 

hebt voor het zekere bestaan van 
een slager? Een acteur heeft minder 
zekerheid?
Lucas: “Oh nee, helemaal niet. Voor de 
repetities van “Gezongen Zeer“ pendel ik 
nu elke dag naar Kortrijk met de trein, 
een rit van bijna 2 uur. Soms denk ik 
dan even dat er mensen zijn die dit al 
20 jaar doen. Alle respect voor hen, 
maar ik blijf tevreden met m’n soms wat 
onregelmatige, onzekere leven als acteur. 
Al ben ik stilaan op een leeftijd gekomen 
dat ik, –in de mate van het mogelijke-, té 
zware combinaties probeer te vermijden. 
Overdag zware repetities, daarna tot 
’s avonds laat tv-opnames en de dag 
erop in een theater staan, dat wordt wat 
van het goede te veel. Al is het nooit 
helemaal uit te sluiten.”
t-d: “Hoe kom je als acteur eigenlijk 
aan werk? Moet jij nog dikwijls 
audities doen? Moet je nog zelf op 
zoek of word je als gevestigd acteur 
meer gevraagd?”

Lucas: “Ik ben nu in een positie dat ik 
vooral gevraagd word om mee te werken 
aan een project en dat is eigenlijk een 
luxe-situatie. Dat besef ik heel goed. 
Voor televisie of film worden dikwijls 
wél nog audities gedaan. Men wil in zo’n 
geval vooral combinaties van acteurs 
uittesten. Werkt de combinatie van die 
twee acteurs wel? Voor Aspe heb ik 
bijvoorbeeld auditie gedaan met Herbert 
Flack en Francesca Vanthielen. En het 
werkte blijkbaar…”
t-d: “De repetities voor deze 
voorstelling zijn nu bezig. Wordt er 
nog aan de tekst gesleuteld?”
Lucas: “Jawel. In een eerste fase zitten 
we allemaal samen rond de tafel en 
praten over het stuk en de tekst, polsen 
hoe iedereen z’n personage ziet en wil 
invullen,… Er wordt toch nog behoorlijk 
wat tekst veranderd. Geschreven tekst 
en gesproken woord zijn immers twee 
verschillende dingen. Verder wordt in 
samenspraak ook tekst geschrapt of 
bijgevoegd. Op zo’n repetitie krijgt het 
stuk pas echt vorm. Elk theaterstuk blijft 
een zoektocht, telkens opnieuw.”
t-d: “Wat zijn de toekomstplannen? 
Gezongen Zeer loopt ook nog 
volgend seizoen. Staan er daarna 
nog projecten op stapel?”
Lucas: “We spelen dit stuk nu in mei 
en september. In augustus begin ik ook 
met repetities voor Kleinkunsteiland. 
Ze hebben me voor deze tweede editie 
opnieuw gevraagd en ik heb met 
plezier toegezegd. Dit keer met Jelle 
Cleymans, Yasmine en de Nederlandse 
Maggie McNeil. Daar kijk ik al echt naar 
uit. Daarna ga ik voor Laika met Tine 
Embrechts jeugdtheater spelen. M’n 
agenda is nog wel even gevuld ja.”
t-d: “Kom je af en toe aan de Vlaamse 
kust, meer bepaald Koksijde?”
Lucas: “Ja, ik kom graag aan de Vlaamse 
kust. Ten tijde van Windkracht 10 was 
ik dikwijls in Koksijde natuurlijk, maar ik 
kom er af en toe nog wel. Ik hou van de 
zee. En aan Koksijde hou ik zeker goeie 
herinneringen over. Ook aan het Casino 
zelf natuurlijk, altijd leuk om daar te 
spelen.”

Meer info: de voorstelling Gezongen Zeer in de 

theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde op 

zaterdag 23 mei om 20 uur. Tickets kosten 14, 12 en 

10,20 euro, te verkrijgen op www.casinokoksijde.be of 

058 53 29 99.
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Koksijdenaar Jens Bouttery en 
vrienden in voorprogramma
Alano Gruarin Trio
Alhoewel c.c. CasinoKoksijde graag eens uitpakt met een grote, klinkende naam, hoef je soms 
niet ver te zoeken om talent te vinden. In Koksijde zelf bijvoorbeeld. Jens Bouttery is zo’n muzikant 
pur sang, of hij nu jazz ademt, achter de drum zit bij het Winchovski trio, of gitaar speelt bij een 
theatervoorstelling…

tij-dingen: “Jens, is jazz je met de 
paplepel ingegeven of ben je zelf op 
ontdekkingstocht gegaan?”
Jens Bouttery: “Vader liet me zijn 
platen van Deep Purple, The Doors en 
zijn tienerrockband Once More horen. 
Poprock zat me in het bloed met daarbij 
een gastvrij oor gevoelig voor allerlei 
stijlen. Toen kwam ik bij Luk Vermeire 
terecht in de muziekacademie van 
Koksijde voor een jazzensemble. Het 
werd stilaan duidelijk dat de roots van 
veel waar ik naar luisterde bij jazz lagen. 
Na de middelbare school leek me niets 
meer “Rock’n Roll” dan een jazzopleiding 
aan het conservatorium bij Stéphane 
Galland. Eenmaal de bal gaat rollen 
word je gewoon nog nieuwsgieriger naar 
waarom Bill Stewart’s ride zo swingt of 
Brian Blade’s toms zo zingen...”
t-d: “Vanwaar de naam Winchovski 
trio?”
Jens: “Winchovski is de achternaam 
van de Litouwse overgrootvader van 
Lucien. Hij vertrok naar Belgïe waar hij 
zijn vrouw ontmoette in Luik. Tijdens 
de oorlog kregen ze een kind maar 
aangezien het slecht was een Slavische 
naam te bezitten, gebruikten ze de naam 
van de moeder: Fraipont. Het is leuk om 
die verloren naam na een paar generaties 
weer leven in te blazen.”
t-d: “Welke soort nummers speelt 
Winchovski trio?”
Jens: “De nummers worden geschreven 
door Lucien Fraipont, de gitarist. 
Ze bevatten vaak onregelmatige 
maatsoorten, tegendraadse melodieën 
en complexe akkoorden. Toch klinkt het 
natuurlijk. Rondom jazz bevatten de 
composities randjes klassieke muziek 
en rock. We werken met een vaste set. 
Maar de nummers op zich bevatten 
hopen improvisatie. We durven ook wel 
nummers improvisatorisch aan elkaar 
plakken. Dat hangt heel veel af van wat 
er dat moment in ons opkomt.”
t-d: “Een drummer krijgt soms 
het minst aandacht, alhoewel z’n 
inbreng onmisbaar is. Waarom koos 
precies jij voor het drumstel?”

Jens: “Toen mijn vader zijn oud Premier-
drumstel uit de kast haalde schrok ik 
me rot. Zo cool was dat. Toen begon 
ik slagwerk te volgen. Ik deed niet zo 
hard mijn best en had ook niet echt de 
ambitie om drummer te worden. Maar 
ineens leek dat wel goed te gaan en 
stilaan werd ik verliefd op drummen. 
Verder vind ik het eigenlijk niet echt 
een keuze om te gaan drummen. Het is 
meer een keuze voor de muziek. Ik leer 
om te zingen met mijn drumstel, om 
ermee te praten en te dialogeren. Het 
is maar dat je een bepaald medium tot 
een abstract communicatiemiddel en een 
kunst verheft. En binnenkort komt ook 
een theatervoorstelling waarin ik zing en 
gitaar speel met mijn zus Lise.”
t-d: “tot slot mag je even onvervalst 
jezelf en het Winchovski trio de 
hemel inprijzen. Waarom moeten 
mensen hun ticket voor 8 mei nu al 
reserveren?”
Jens: “Lucien is echt een waanzinnige 
gitarist. Hij won in 2007 de jazzcat 

Rally in Brussel bij de beste groep en 
als beste solist. Jens Similox is echt 
een super bassist. Hij volgt eigenlijk 
klassieke opleiding en wordt nu vaker 
gevraagd door het Vlaams Radio Orkest. 
Momenteel zijn we geselecteerd voor de 
Jong Talentenwedstrijd van Jazz Gent 
waarvoor we deze zomer op de Gentse 
Feesten spelen. Alano Gruarin Trio wordt 
een knaller en dat zijn alle groepen bij 
Jazzlab ook wel. En we zijn vooral ook 3 
heel goeie maten die samen een beetje 
klooien met ons instrument. Maar het is 
wel lekker klooien.”

Meer info:

- Winchovski Trio: Lucien Fraipont (gitaar en

composities), Jens Similox-Tohon (contrabas) en Jens 

Bouttery (drums). www.myspace.com/winchovskitrio

- Zaterdag 8 mei staat het Winchovski Trio in het

voorprogramma van het Alano Gruarin Trio. Pianist 

Gruarin was in december al te bewonderen aan de zijde 

van Filip Jordens in “Hommage à Brel”. Nu doet hij z’n 

eigen jazz-ding met z’n eigen trio. Tickets 10 euro,

T 058 53 29 99 of www.casinokoksijde.be.
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Beleven Kunst

MuHKA-
kunstwerken op 
visite

Gedurende vijf maanden, tot 18 september, zullen een 40-tal 
Vlaamse cultuurcentra één of meer kunstwerken uit de collectie 
van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) 
verwelkomen. Onze gemeente ontvangt er vier. Het MuHKA 
heeft het project “VISITE” gedoopt.
Dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap verwierf het 
MuHKA belangrijke werken van kunstenaars als Luc Tuymans, 
Panamarenko, Jimmie Durham, Jan Fabre, Goshka Macuga, 
Kutlug Ataman, Yang Fudong, Franz West en vele anderen. 
Tijdens de tijdelijke sluiting van het museum wil het MuHKA 
zijn collectie dan ook zichtbaar houden in Vlaanderen. Daartoe 
initieert het een grootschalig project i.s.m. Locus en de Vlaamse 
cultuurcentra.
Het museum stelde een selectie van 250 kunstwerken gratis ter 
beschikking van de cultuurcentra en nodigde hen uit om hieruit 
een eigen keuze te maken. De deelnemende centra kozen een 
werk dat een link legt met de eigenheid van de stad, gemeente 
of van het centrum en bepaalden de plaats van presentatie.
Onze gemeente opteerde voor vier werken:
- gemeentehuis: “Betonmolen” en “Twee Delftse Butaanflessen” 

van Wim Delvoye
- galerie Welnis (dienst Toerisme, Astridplein Oostduinkerke): 

“Tryptich Sans titre”, 3 tekeningen gebaseerd op polaroids van 
Luc Tuymans

- Nationaal Visserijmuseum: Nunavut, Our land Series, 
videokunst van Zacharias Kunuk

Meer info: cultuurfunctionaris Beeldende Kunsten Valerie Vandamme (T 058 53 39 57, 

F 058 51 00 61, valerie.vandamme@koksijde.be)

Een excentrieke betonmolen: te bewonderen in het gemeentehuis!

Academie 
modeshow 
“Cross-Over”
Ook in 2009 is er weer een modeshow van het atelier Mode 
en Theaterkostuumontwerp (van de Westhoek Academie), 
meer bepaald op zaterdag 16 mei om 20 u. in Ster der Zee. 
De manifestatie wordt een schitterend spektakel van show, 
licht en geluid. In een steeds wisselende sfeer worden 
artistieke creaties aan de toeschouwers gepresenteerd. Het 
wordt vast en zeker een experimentele “Cross-Over”.
De afgestudeerden Annemie Debont, Mietje Rys, en voor de 
specialisatiegraad Dorine Philips en Veerle Legein worden 
dit keer extra in de schijnwerpers geplaatst. Hun creaties 
worden gelijktijdig met de modeshow geëxposeerd.
Uiteraard tonen ook alle andere cursisten de kledingstukken 
en collecties die tijdens de laatste twee jaren in het atelier 
werden gerealiseerd. Het blijft telkens weer een grote 
uitdaging om de modeshow op een hoog artistiek niveau 
te brengen. Deze show staat bovendien los van elke 
commerciële invalshoek. Kortom, een modeshow als geen 
ander, een artistieke performance om “u” tegen te zeggen.
Gratis toegang maar reserveren is nodig. Wees er snel bij, 
er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar.

Meer info en reservatie: 

Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109 in Koksijde 

(T 058 51 65 27, westhoekacademie@koksijde.be)
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Uniek trekpaardenfestival op 23 en 
24 mei
Samen met de 
Oostduinkerkse 
paardenvissers, Trekpaard 
Promotie Vlaanderen en de 
VVV Koksijde-Oostduinkerke 
worden op zaterdag 23 
en zondag 24 mei voor de 
derde maal een honderdtal 
trekpaardenliefhebbers 
ontvangen te Oostduinkerke.
Zaterdag 23 mei
- 11 u.: wandeling met 

bereden en aangespannen 
trekpaarden door de 
duinen en op het strand.

- 13 u.: picknick op 
het strand (centrum 
Oostduinkerke)

- 15 u.: vertrek 
stoetsgewijze met 
begeleiding door de 
Harmonie Vrienden van de 
Brandweer en de reuzen 
Kos, Stiene, Ko en Liza 
van de Zeedijk naar de 
terreinen van de Witte 
Burg.

- 18.30 u.: vertrek naar 
het strand Sint-André 
voor demonstratie van de 
garnaalvissers te paard 
gevolgd door het koken van 
de garnalen.

Zondag 24 mei
- 10.30 u.: koetsentocht door 

de straten van Oostduinkerke
- 14 u.: Witte Burg: unieke, 

spetterende en actievolle 
trekpaardenshow

Gratis toegang en gratis 
pendelhuifwagen van de 
Zeedijk naar de Witte Burg.

75 jaar Zouavenmonument

Elk jaar wordt in Koksijde op Pinkstermaandag de 
Zouavenherdenking gehouden, zo ook op 1 juni. Deze keer is 
wel een bijzondere herdenking omdat het Zouavenmonument 
75 jaar bestaat. Daarom hebben de VVV, de archiefdienst en 
de dienst Cultuur een uitgebreid programma samengesteld. Ze 
willen een antwoord geven op de vragen: wie zijn eigenlijk deze 
Zouaven en waarom worden zij jaarlijks in Koksijde herdacht?

Feestprogramma

- Van woensdag 27 mei tot woensdag 3 juni loopt er in het atrium van 
het gemeentehuis een tentoonstelling met sfeerbeelden van WO I, 
voorstelling van de Franse Zouaven en aandacht voor het 75-jarig 
bestaan van het monument.

- Op zaterdag 30 mei start om 14.30 u. aan het 
Zouavenmonument een geleide wandeling (Nederlands en 
Frans) “Door de ogen van de Zouaven” met extra aandacht 
voor de aanwezigheid van deze vreemde soldaten tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

- Op pinkstermaandag 1 juni volgt dan de tradionele 
herdenking met volgende programma:

 10 u.: bloemenhulde op het Frans Militair kerkhof in 
Koksijde-dorp

 11 u.: bloemenhulde en toespraken aan het 
Zouavenmonument op de Zeedijk

 11.30 u.: optocht via de Zeedijk en defilé voor gemeentehuis
- De herdenking “75 jaar Zouavenmonument” wordt op woensdag 

19 augustus om 11 u. afgesloten met een plechtigheid aan het 
monument tijdens de eerste wandeldag van de Vierdaagse van 
de IJzer.
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restauratie nader toe. Het gebouw kende heel 
wat structurele problemen. De uitdaging lag 
in het zoeken naar oplossingen zonder dat de 
eigenheid van het gebouw in gedrang kwam.
Koksijde, Koninklijke baan 1, Boothotel 
Normandie
Bezoek: € 8 (koffie inbegrepen)
Info: VormingPlus Oostende-Westhoek, 
David.fossion@vormingplus.be, 
www.vormingplusoostendewesthoek.be, 
T 058 31 14 94, F 058 31 14 95

Dinsdag 5 mei
14 uur / Slotfeest kaarters, 

petanquers en wandelaars
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info: SOW, Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 65 00

Woensdag 6 mei
20 uur / Film

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde; T 058.53.29.99 
cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be 

Donderdag 7 mei
14.30 uur / Lezing : orgaandonatie 

door prof. Dr. Jan Lamote
Oncologische, thorax en niertransplantatie 
heelkunde, UZ Brussel
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, boven 
Bibliotheek
Prijs: € 2,50  (koffie inbegrepen)
Info: UPV-Westkust, T 0475 97 21 98, 
mmortier@versateladsl.be 

Vrijdag 8 mei
14 uur / Geleide wandeling

Oostduinkerke, Ameubla
Organisatie OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 52 37 77

20 uur / Alano Gruarin Trio + 
Winchovski Trio (Jazzlab 
Series)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 
www.casinokoksijde.be; 
cc.casino@koksijde.be 

Zaterdag 9 mei
9-11 uur / Vertrek fairtrade 

wandeling
Wandelen voor duurzame handel van 
Koksijde tot Oostende
Koksijde, Zeelaan 303, Theaterplein en 
atrium
Info: DIS, Fien Leerman, T 058 51 08 92, 
T 0494 50 28 47, fien.leerman@koksijde.be

Koksijde-aan-Zee, O.L.V.-ter-Duinenkerk
 25 jaar bestaan van 

de Vriendenkring der 
Oudgedienden van het 
Kwartier Koksijde.
10 uur / Eucharistieviering
11 uur / Huldebetoon aan het Monument van 
de Gesneuvelde Vliegeniers gevolgd door een 
optocht langs de Van Buggenhoutlaan en de 
Zeelaan met defilé voor het Gemeenthuis
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14 uur / Geleide wandeling in 
natuurreservaat Doornpanne 
met aandacht voor fauna en 
flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

14 uur / De muze on stage-concert
Koksijde, Joc de Pit
Info: Joc de Pit, T 058 53 34 44

18 & 21 uur / Benjamin Vandewalle 
(B) & Vincenzo Carta (IT) - 
(1) (Inbetween)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

14.30-16.30 uur / Windpainting
Zand, krijt, zee en wind… laat je meeslepen in 
deze verrassende activiteit… Met fijngemalen 
krijt in verschillende kleuren en een gewone 
koffiefilter worden tekeningen en/of woordjes 
in het zand gemaakt.
Koksijde-aan-Zee, Zeedijk naast horloge
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be 

14.30-16 uur / Lentewandeling
Op het strand en in de duinen speuren we met 
onze vijf zintuigen naar de eerste symptomen 
van de nieuwe lente.
Oostduinkerke, strand Sint-André
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be 

Vanaf 11-16.30 uur / Internationale 
bijeenkomst van adventure 
Peugeot 2009

 300-tal old-timers
+ demonstratie van de paardenvissers
Oostduinkerke, Zeedijk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

Zondag 3 mei
13.30-17.30 uur / Met de paardenkar 

lang de vloedlijn
Om het half uur kan je kennismaken met de 
paardenkar op het strand aan de vloedlijn. 
Met deze kar kunnen we genieten van een 
extra portie jodium aan de vloedlijn en/of in 
het zeewater…een leuke ervaring voor jong 
en oud!
Oostduinkerke, strand t.h.v. 
openluchtzwembad
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be 

14.30-16.30 uur / Garnaalkruien 
met de Spanjaardbank & 
natuurgids
Maak kennis met de kruiers en de natuurgids 
die ons alles zal vertellen over het reilen 
en het zeilen van deze bijzondere activiteit. 
Eveneens worden de gevangen garnaaltjes 
gekookt en aangeboden aan het publiek.
Koksijde-aan-zee, centrum t.h.v. Horloge
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be

14.30-16.30 uur / Windpainting
Zand, krijt zee en wind. Laat je meeslepen in 
deze verrassende activiteit. Met fijngemalen 
krijt in verschillende kleuren en een gewone 
koffiefilter worden tekeningen en/of woordjes 
in het zand gemaakt.
Sint-Idesbald, Zeedijk centrum t.h.v. 
toerismebureau
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

16-18 uur / Wandelconcert Showkorps 
El Fuerte, Internationaal 
kampioen der Lage Landen 
2008-2009
Koksijde-aan-Zee, centrum
Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee, 
T 0475 25 74 24

Maandag 4 mei
14.30-16.45 uur / 

Speuren naar erfgoed
Het boothotel De Normandie is een 
van de meest opmerkelijke gebouwen 
langs de Belgische kust. In 2007 
won het na restauratie de Vlaamse 
monumentenprijs. Het gebouw, opgetrokken 
in scheepsarchitectuur, dateert van 1933 
en is het werk van de Oostduinkerkse 
modernistische architecten Laurent 
Bruggeman en zijn broer Willy. Door 
jarenlange leegstand raakte het boothotel 
volledig in verval.
Marc Vandendries, een van de architecten 
die bij de restauratie betrokken was, leidt 
je rond doorheen het gebouw en licht de 

Elk weekend:
Vanaf 9 uur tot zonsondergang /

 Vliegsport: Initiatievluchten 
of luchtdopen
Koksijde, WAC, Koninklijke West Aviation 
Club, Ten Bogaerdelaan 15
Info: en afspraak: T 058.31.23.67, 
T 0497.30.55.90

Sport overdag
24/04-10/05 / Week van de zee

Aan zee voelt het anders, 
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-idesbald
Zie afzonderlijke brochure
Info: dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be

01/05-14/06 / Duinaspergesfestival
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen
Zie afzonderlijke brochure Q-linair
Info: Toerisme koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde-q-linair.be 

Vrijdag 1 mei
14-18 uur / 3de Middeleeuws 

theaterfestival
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Zie Tij-dingen blz 26
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

14.30-16.30 uur / Windpainting
Zand, krijt, zee en wind… laat je meeslepen in 
deze verrassende activiteit… met fijngemalen 
krijt in verschillende kleuren en een gewone 
koffiefilter worden tekeningen / woordjes in 
het zand gemaakt
Koksijde-aan-zee, strand
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

20-22 uur / Avondwandeling, 
kom meer te weten over 
vleermuizen en nachtegalen, 
in kader van week van de zee
Koksijde-dorp, nabij Sint-Pieterskerk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
 Fuif Focus on the 90s

Org. Xbeach - VVK € 6; ADD € 10
Tickets Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

Zaterdag 2 mei
13.30-15.30 uur / Garnaalkruien met 

de Spanjaardbank
Maak kennis met de kruiers. De gevangen 
garnalen worden gekookt en aangeboden aan 
het publiek
Sint-Idesbald, strand t.h.v. toerismekantoor
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

13.30-17.30 uur / Met de paardenkar 
langs de vloedlijn
Om het half uur kan je kennismaken met de 
paardenkar op het strand aan de vloedlijn. 
Met deze kar kunnen we genieten van een 
extra portie jodium aan de vloedlijn en/of in 
het zeewater…een leuke ervaring voor jong 
en oud!
Oostduinkerke, Zeedijk centrum t.h.v. 
openluchtzwembad
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be

14-18 uur / Open museumdag: 
museum gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be, 
info@tenduinen.be 

14 uur / Geleide wandeling in 
natuurreservaat Doornpanne
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
www.iwva.be
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20 uur / Ambiance accordeon, 
JP Lepoivre
Koksijde-aan-Zee, Zeedijk centrum
Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee, 
kristibo@telenet.be

Vrijdag 22 mei
14 uur / Geleide wandeling

Oostduinkerke-dorp, Ameubla, 
Leopold II-Laan
Info & org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 52 37 77

Zaterdag 23 mei
Oostduinkerke

 Trekpaardenfestival
11 uur / Wandeling met bereden en 
aangespannen trekpaarden door de duinen 
en op het strand
13 uur / Picknick op het strand 
(centrum Oostduinkerke-aan-Zee)
15 uur / Vertrek stoetsgewijze met 
begeleiding van de Harmonie Vrienden van 
de Brandweer en de reuzen Kos, Stiene, Ko 
en Liza van de Zeedijk naar de terreinen van 
de Witte Burg
18.30 uur / Vertrek naar het strand 
Sint-André voor demonstratie van de 
garnaalvissers te paard met het koken van 
de garnalen
Info:Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

20 uur / Theater Antigone (2) 
(gezongen zeer)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 10

Zondag 24 mei
Oostduinkerke

 Trekpaardenfestival
10.30 uur / Koetsentocht door de straten van 
Oostduinkerke, vertrek aan de Witte Burg
14 uur / Terreinen Witte Burg
Unieke, spetterende en actievolle 
trekpaardenshow
Gratis toegang en gratis pendelhuifwagen 
van de Zeedijk tot aan de terreinen van de 
Witte Burg
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur: 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

20-22 uur / Vleermuisobservatie met 
bat-detector … een boeiende 
avondwandeling
Koksijde-dorp, nabij Sint-Pieterskerk, 
Kerkstraat
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be 

Dinsdag 26 mei
Koksijde, Oostduinkerke

 Daguitstap vanuit de 
gemeente naar de abdij van 
Villers en La Hulpe en Brussel
Zie Tij-dingen blz. 27
Info en organisatie:  Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

19.30 uur / Autisme(kleutertjes) en 
een verstandelijke beperking
Koksijde-dorp, basisschool De Viertorre, 
Pylyserlaan 132
Organisatie Autiwerking “De Meeuwtjes”
Vissersstraat 13, Pylyserlaan 132, 
inschrijven voor 22 mei via 
de.viertorre@mpi-westhoek.be, of 
T 058 51 15 15

Woensdag 27 mei
14 uur / Gezelschapsnamiddag met 

kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom leden: gratis, niet-leden: € 1
Organisatie OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 34 02

15-16.30 uur / Initiatie Flamenco
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Lesgever: Federico Ordonez - € 25 
(incl. ticket voorstelling Dos om 20 uur)
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99, 
cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be

19.30-22.30 uur / 21ste 
kermiswedstrijd in het peuren
Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Inschrijvingen van 18 tot 19 uur in 
d’Oede Pastorie, deelname: € 3
Info: Feestcomité Wulpen, Gilbert Devroe, 
T 058 31 22 25

20 uur / Academie Modeshow 
Cross-over + expo
Koksijde, Kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan
Info: Westhoek Academie Koksijde, 
T 058 51 65 27, westhoekacademie@koksijde.be 

20 uur / Flamenco m.m.v. théâtre Le 
Bateau feu, Federico Ordoñez 
en Irene Alvarez (Dos)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c.  CasinoKoksijde, T 05 53 29 99
www.casinokoksijde.be; 
cc.casino@koksijde.be 

20.30 uur / Funky hip hop met Basta 
Bla, Walter Ego en Sir Lobster
Koksijde, Joc de Pit
Info: Joc de Pit, T 058 53 34 44

Zondag 17 mei
6.30 uur / Dauwwandeling

Koksijde
Org. Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye, 
Veurnestraat 4, Koksijde, T 058.51.38.65, 
leyegreta@hotmail.com

11 uur / Klassiek op zondag: 
Blindman (4 x 4 strings’: 
Goldberg)
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten 
Bogaerdelaan 12
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50, www.tenduinen.be 
info@tenduinen.be

11-17 uur / Poppen en berenbeurs
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: inkom: € 3,50 - 65+: € 3 - kinderen tot 
12 jaar gratis
Tickets: bespreekbureau c.c. casinokoksijde, 
T 058 53 29 99, www.casinokoksijde.be, 
cc.casino@koksijde.be
Organisatie: Niesje Wolters van Bemmel, 
info: www.niesjewolters.nl

14 uur / Geleide wandeling in 
Ter Yde, Hannecartbos
Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef
Info: VBNC  De Nachtegaal T 058 42 21 51

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

Dinsdag 19 mei
19.30 uur / Let’s dance (Stedelijke 

Academie voor Muziek en 
Woord, afdeling Koksijde)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, Theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99
www.casinokoksijde.be; 
cc.casino@koksijde.be 

Woensdag 20 mei
20 uur / Film la Vie Moderne

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be

Donderdag 21 mei
10-18 uur / Sampling actie Nestlé - La 

Laitière
Oostduinkerke, Zeedijk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be

Zondag 10 mei
14.15 uur / Blauwe lucht, blauw 

water en de blauwe zeedistel   
.. gratis geleide wandeling in 
de Schipgatduinen
Koksijde-aan-Zee, Elisabethplein, einde Zeedijk
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur 1,50 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

15 uur / Theaterconcert De Vikingen
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casinokoksijde.be; 
cc.casino@koksijde.be 

Maandag 11 mei
Koksijde, Oostduinkerke

 Daguitstap vanuit de 
gemeente naar Engeland
bezoek tuin Sissinghurst (Kent) en Tenterden
Zie Tij-dingen blz 27
Info en organisatie: Toerisme 
Koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

Dinsdag 12 mei
14 uur / Fietsinzegening, nadien 

korte rit in de omgeving
Oostduinkerke, binnenplein Sint-Niklaaskerk
Info: SOW Seniorengroep Oostduinkerke 
Wulpen, T 058 51 65 00

Woensdag 13 mei
14-16.30 uur / Workshop: het 

knutselen van dieren in brons 
voor kinderen van 10-12 jaar
Koksijde, Joc de Pit
Deelname: € 3
Info: Jeugddienst Koksijde, T 058 53 34 44

14 uur / Gezelschapsnamiddag met 
kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom leden: gratis, niet-leden: € 1
Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen
Info: T 058 52 37 77

19 uur / Geleide erfgoedwandeling 
Koksijde uit de ogen van de 
Zouaven
Koksijde-aan-Zee, Zeedijk t.h.v. Zouavenplein 
(bij fietsverhuring Coxy-cart)
Info: Markant, T Lena: 058 51 51 37 
(aantal inschrijvingen is beperkt), bij 
twijfelachtig weer Els T 0494 80 00 35
Deelname: leden: € 3; niet-leden € 5

20 uur / Film la Zona
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be

Vrijdag 15 mei
13.40 uur / Fietsverkeersles door 

lokale politie Westkust
Koksijde-dorp, politiebureau, Zeelaan
Samenkomst aan Ameubla in Oostduinkerke 
om 13.40 uur. Wie wenst deel te nemen 
met de groep ODK-Wulpen moet zijn naam 
opgeven aan de fietsverantwoordelijke
Info: OKRA, Goderis Gilbert T 058 51 34 02

20 uur / Cabaret, Gino Sancti (V.I.P.)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casinokoksijde.be; 
cc.casino@koksijde.be

Zaterdag 16 mei
07 uur / Geleide wandeling met als 

thema ‘nachtegalen’
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be 
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Vrijdag 29 mei
14 uur / Petanque, laatste speeldag 

voor het seizoen
Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan
Organisatie OKRA Oostduinkerke-Wulpen

Koksijde-dorp, militair domein
 Landbouwersbeurs

Info: Landbouwersbeurs Wingene, Roeselare, 
T 0476.23.52.25, info@landbouwersbeurs.be; 
www.landbouwersbeurs.be

20 uur / Percussiefestival
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. Casinokoksijde,
VVK € 10; ADD € 12, T 058 53 29 99, 
www.casinokoksijde.be, 
cc.casino@koksijde.be 

Zaterdag 30 mei
Koksijde-dorp, militair domein

 Landbouwersbeurs
Info: Landbouwersbeurs Wingene, Roeselare, 
T 0476.23.52.25, info@landbouwersbeurs.be; 
www.landbouwersbeurs.be

Sint-Idesbald,Koksijde Yachting Club
 Europa Cup D5 

(zwaardboten)
Info: www.kyc.be 

Sint-Idesbald, strand
Cabin-art in Baaldje

 Achterkant strandcabines 
laten beschilderen door 
plaatselijke kunstenaars
Verkoop van deze werken gaat dan naar het 
goede doel (nl. Vrienden der Blinden)
Info: Handelaarsbond, voorzitter Philippe 
Debourse, T 058 41 17 61 & cultureel 
ambassadeur R. Van Duüren, T 058 51 30 50

14 uur / Geleide wandeling door de 
ogen van de Zouaven (Frans 
en nederlands)
met extra aandacht voor de aanwezigheid 
van deze vreemde soldaten die ingezet 
werden tijdens de eerste wereldoorlog
Koksijde-aan-Zee, Zouavenmonument
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

16-18 uur / Wandelconcert Drumband  
El Fuerte Kids
Koksijde-aan-Zee, centrum
Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee, 
T 0475 25 74 24 

18 uur / Opening kermis Wulpen
Wulpen, Dorpsplaats
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be; 
toerisme@koksijde.be 

Zondag 31 mei
Koksijde-dorp, militair domein

 Landbouwersbeurs
Info: Landbouwersbeurs Wingene, Roeselare, 
T 0476.23.52.25, info@landbouwersbeurs.be; 
www.landbouwersbeurs.be

Sint-Idesbald,Koksijde yachting club
 Europa Cuo D5 

(zwaardboten)
Info: www.kyc.be 

Sint-Idesbald, strand
Cabin-art in Baaldje

 Achterkant strandcabines 
laten beschilderen door 
plaatselijke kunstenaars
Verkoop van deze werken gaat dan naar het 
goede doel (nl. Vrienden der Blinden)
Info: Handelaarsbond , voorzitter Philippe 
Debourse, T 058 41 17 61& cultureel 
ambassadeur R. Van Duüren, T 058 51 30 50

11-12.30 uur / Aperitiefconcert ‘Royal 
Union des fanfares ste Cécile 
de Moulbaix’
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Info: Feestcomité Sint-Idesbald, 
T 0474 40 17 80, luc.callebert@skynet.be

14.15 uur
Koksijde, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. de 
Zuid-Abdijmolen

 Struikenwandeling… herken 
jij die bloeiende struik daar 
langs het duinpad - gratis 
geleide wandeling in de 
Noordduinen
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

14.30 uur
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan

 Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur: 1,50 uur)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50, info@tenduinen.be, 
www.tenduinen.be 

16-18 uur / Wandelconcert St. Cécile 
Moulbaix
Koksijde-aan-Zee, centrum, 
vertrek O.L.V.-ter-Duinenkerk
Info: Feestcomité Koksijde-aan-Zee, 
T 0475 25 74 24

Maandag 1 juni
Sint-Idesbald,Koksijde Yachting Club

 Europa Cup D5 
(zwaardboten)
Info: www.kyc.be

Mei / Eddy Van Meulebroeck, 
Adegem, keramiek
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

02/05-02/06 / Tentoonstelling 
jumelagecomité kunstenaars 
uit de 5 verbroederings-
gemeentes,Biedenkopf, La 
Charité, Wépion, Neustadt 
en Oostduinkerke
Open elke dag 9-12 & 14-17.45 uur 
Oostduinkerke, galerie Welnis, 
Toerismebureau Astridplein
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57, 
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be 

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand
Zie Tijdingen maart blz 25
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.be

28/03-04/10 / De 3de triënnale 
voor hedendaagse kunst 
aan zee
Hedendaagse Kunst aan zee
De 3 deelnemende beaufortkunstenaars 
zijn 
Krijn De Koning(NL),
in Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Week: 10-18 u. - Weekends en feestdagen: 
14-18 u.; gesloten op maandag 
Evan Holloway(VS), 
strand Sint-Idesbald
Valérie Mannaerts (B), 
strand Oostduinkerke
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57; 
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

16/05-13/09 / Piet Florizoone en 
Margrit Vannuffel
Oostduinkerke, Zeedijk
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57, 
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

20/05-02/06 / Viviane Devriese en 
Marc Vandecasteele

 Schilderkunst (acryl en 
gemengde technieken) en 
poëzie
Elke dag 15-18 uur Sint-Idesbald, 
Keunekapel, H. Christiaenslaan 40
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39.57

27/05-03/06 / Tentoonstelling 
75 jaar bestaan 
Zouavenmonument, met 
voorstelling van de Franse 
Zouaven en sfeerbeelden 
van WOI
Koksijde-aan-Zee, Gemeentehuis, Atrium
Info: dienst Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10, www.
koksijde.be, toerisme@koksijde.be 

30/05; 31/05 & 01/06 / 
Eindejaarstentoonstelling 
middelbare graden
Beeldende vorming, oriëntatie graad, 
textiele werkvormen en digitaal 
beeldende vorming
Open telkens van 14 tot 17 uur
Sint-Idesbald, Taf Wallet, ‘Gaanderij’, 
Veurnelaan 109
Info: Westhoekacademie Koksijde, 
T 058 51 65 27, 
westhoekacademie@koksijde.be 

04/04-31/05 / Leo Jacobs en Guy 
Timmerman
Oostduinkerke, Art Gallery 
De muelenaere & Lefevere
Info: De Muelenaere & Lefevere Art 
Gallery, Polderstraat 76, T 058.51.47.57, 
dml@skynet.be, www.dmlgallery.be 

Op zondag 13 en maandag 
14 september 2009
9de nacht van de Duitse schlager 
en volksmuziek
Met Oswald Sattler, Rudy Giovannini, Astrid 
Harzbecker en Patrick Lindner
Start voorverkoop tickets op maandag 4 mei 
vanaf 9 uur in toerismekantoor Koksijde-aan-Zee, 
Zeelaan 303, Gemeentehuis - prijs: € 40 - 
€ 35(60+)
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10, www.koksijde.be, 
toerisme@koksijde.be 

Vrouwencirkel
Ontmoet 1x per maand jezelf en anderen 
in de veilige en helende ruimte van een 
vrouwencirkel, om samen open te bloeien en 
te groeien, om samen onszelf en ons leven in 
balans en harmonie te brengen.
Cirkelbijeenkomsten: 1 x per maand
Voor wie: voor vrouwen van alle leeftijden, 
max. 8 deelneemsters
4 dinsdagnamiddagen:  3 maart, 31 maart, 
28 april en 26 mei 2009, van 13.45u tot 16u.
OF
4 donderdagavonden:  5 maart, 2 april, 30 april 
en 28 mei 2009, van 19.45u tot 22u.
Vervolgreeks vanaf september, eveneens op 
dinsdagnamiddag of donderdagavond.
Plaats: Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke 
(Koksijde)
Prijs: 20 € voor de vier bijeenkomsten
Info en inschrijvingen: Verheyen Reini, 
T 058 51 05 78 – 0475 37 77 22, 
verheyenreini@hotmail.com

Yoga en relaxatie
Alle lessen zijn geschikt voor zowel beginners als 
mensen met ervaring. Breng een deken of matje en 
een stevig kussen mee. Draag lichte kledij.
Cursus, bewustzijns-vorming & regeneratie
9 woensdagen 22 en 29 april - 6, 13, 20 en 27 
mei - 3, 10 en 17 juni
Koksijde, boven bibliotheek, W. Elsschotzaal
Rudy Vancoillie (yogaschool Trikon), 
€ 65
Info: VormingPlus Oostende-Westhoek, 
David.fossion@vormingplus.be, 
www.vormingplusoostendewesthoek.be, 
T 058 31 14 94, F 058 31 14 95
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van 16 - 18.30 uur / Zitdag ‘Kind & 
Gezondheid’
9-12 de woensdagvoormiddag
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

vanaf 19 uur / Biljart
De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub 
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

19.30 - 21 uur / Training Shotokan-
karate
gemeentelijke basisschool, Abdijstraat, Koksijde, 
org. Karateclub Koksijde, T 058 52 02 42, 
johan.vanmassenhove@scarlet.be

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal Basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde. 
Eerste 2 proeflessen gratis ! T 0472 70 31 71, 
T 058 51 63 70, T 058 51 94 73; 
mai@kami.be, www.mai.kami.be

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde
op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde

vanaf 20 uur / Scrabble
Ameubla, Leopold II-laan 98, Oostduinkerke, 
org. Scrabbleclub Xantippe, T 058 51 58 28. 
Eigen scrabbledoos meebrengen!

20 - 22 uur / Yantra Budokai-do
zaal voor Vloersporten Kok-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

8-13 uur / Wekelijkse Markt
van april t.e.m. september
Oostduinkerke, Groenendijk

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19 - 20.30 uur / Repetities Onze-Lieve-
Vrouw-Ten Duinenkoor
O.L.V.-Ten Duinenkerk, 
J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad, 
T 058 52 24 56. Iedereen welkom.

van 14-18 uur / kaarting
van 2 oktober tot 29 april 2008
feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Elke woensdag
 Lentelessen Kidstennis in TCK 

Koksijde voor 3 tot 12 jarigen.
Info: TCK Stephan Wydooghe, T 058.52.35.03

10 - 11 uur / Turnen voor 50+
o.l.v. ervaren kinesiste, zaal voor 
Vloersporten, achter politiekantoor, 
Koksijde-dorp, org. KAV-Koksijde, 
T 058 51 64 74. Bijdrage : leden KAV e 1,75 / 
niet-leden e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).

vanaf 14 uur / Kaart- en 
boldernamiddag
zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S-Plus Koksijde, 
T 058 51 28 33 of 0495 42 86 15.

om 14 uur / Fietsuitstap voor 
senioren
van begin april tot eind september
vertrek: tennisclub Koksijde, org. Westhoek- 
verkenners, T 058.51.28.33, T 0495.42.86.15

vanaf 14 uur / Zitdag ‘Kind & 
Gezondheid’
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V., T 058 51 41 47

14.30 - 17.30 uur / 50-plussers dansen
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep de 
Golfbrekers, T 058 51 51 09 & T 058 51 32 92.

15-17 uur / Bowling voor senioren
Bowling Stones, De Pannelaan 81, Adinkerke, 
org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of 
058 51 31 13.

16-17.30 uur / Yantra Budokai-do 
(jeugd)
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

van 19 - 20 uur / Hondenafrichting
Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke, 
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging. 
Contact: André Verveckken, penningmeester, 
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke, 
T 0472 26 59 18.

20.15 uur-22.30 uur / Repetities 
Beauvarletkoor
in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128, 
St. Idesbald, org. Beauvarletkoor Koksijde, 
T 0476 45 27 50, pierrottossyn@yahoo.com.

14 - 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

19.30 -21.30 uur / Sos-depressie - 
hoe omgaan met depressie - 
zelfzorg
elke 1ste en 3de maandag van de maand,
Koksijde, Robert Vandammestraat 266, 
Info: T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 
(24/24u), sos-depressie@skynet.be, 
www.sos-almedrua-vzw.be

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19.30-20.30 uur / Stille Meditatie
elke 1ste en 3de maandag van de maand
in de O.L.V.-ter-Duinenkerk (via zij-ingang) 
te Koksijde-bad. T 058.51.59.14 of 
T 058.62.08.36, of T 0479.73.49.79

14 uur / Recreatief fietsen
van april tot oktober
vertrek aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. 
Afstand ongeveer 30 km. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058.51.75.51

Elke dinsdag
om 14 uur / Recreatief fietsen 

(ca 35 km)
in de winter om 13.30 uur
vertrek: brandweerarsenaal Koksijde-dorp, 
org. W.T.C. ‘Sport u gezond’ T 058 51 70 40. 
Verzekering verplicht.

14 - 18 uur / Fietsen
van mei tot half september
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk 
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep 
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
St.-Idesbald. Ontspannend en leerrijk. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque 
(of darts)
terreinen aan zaal Kerkepanne, 
Strandlaan 128, St.-Idesbald. 
Gezellig, geen competitie. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Rummikub met 
cijfers
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
St.-Idesbald. Org. Vlaamse Seniorenclub 
Koksijde (info 058 51 03 93)

14 - 18 uur / Kaarting
feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, 
Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke 
Wulpen (SOW),T 058 51 65 00.

om 14 uur / Kantklossen
Van begin sept. - eind juni
Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde, 
T 058 51 87 12 of 0495 15 14 46.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep 
De Zeester, T 058 29.80.70 of T 058.51.93.16.

14 - 17.30 uur / Ontmoetingsnamiddag 
voor mindervaliden
Ons Heem St.-Rita, Pylyserlaan 11, 
org. Kontaktgroep Mindervaliden 
Groot-Koksijde, T 058 51 56 97.

14-17.30 uur / Salon- en jazzdansen
elke 1ste en 3de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 - 058.51 56 64.

van 14 - 17.30 uur / Disco en lijndansen
elke 2de en 4de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 - T 058 51 56 64.

Dagelijks
Kinderoppasdienst

bij Ingrid Pylyser, org. Gezinsbond Koksijde, 
T 058 51 89 82 bereikbaar van 18 tot 20 uur

Kinderoppasdienst
Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1, 
Oostduinkerke, T 058.51.89.61

Wekelijks
Elke maandag
13.30 - 17 uur / Doe-Mee-Namiddag, 

hobbynamiddag in gezelschap
Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 39, Koksijde, 
org. KAV Koksijde, T 058 51.06.92. 
Deelname: leden KAV e 1,50 / 
niet-leden e 2,50. (kopje koffie inbegr.)

13.30 uur / Bridge-namiddag
La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, 
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust 
T 058.23.98.04 of 51 44 63. Iedereen welkom.

 Wandelen
Na iedere wekelijkse uitstap wordt bepaald waar 
en wanneer het volgende vertrekpunt zal zijn, 
alsmede het voorziene doel van de wandeling.
Voor verdere inlichtingen: Roger Billiet, 
T 058.51.44.35, T 0497.63.06.58

19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 - 17 uur / Kaarting
feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke, 
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde Oostduinkerke, 
T 058 51 75 45 of T 058 51 23 95.

14 - 17 uur / Kaarting in de 
Kerkepannezaal
Strandlaan Sint-Idesbald, info & organisatie 
OKRA, T 058 51 44 37, daniellajean@telenet.be 
(tot eind juni)

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen 
voorjongens en meisjes 
(vanaf 6 jaar)
sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke, 
T 0476.41.86.02.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole
(voor leden), Ruytingen Hotel, Strandlaan 283 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058.51.35.58.

14 - 18 uur / Fietsen
van half maart tot eind april & half 
september tot eind oktober
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk 
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep 
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 17.30 tot 18.30 uur / Turnen 
voor 50+
Sporthal Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

19 - 21 uur / AiKiDo
zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp, 
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06, 
www.sensei.be. 3 gratis proeflessen.

21 - 22 uur / KoBuDo
zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp, 
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

van 20.30 - 21.30 uur / KaraTe Shotokan
zaal voor Vloersporten, Koksijde, 
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0494 13 63 93 - 
www.sensei.be. Met elke eerste maandag van 
de maand: gratis proefles.

van 20 - 21 uur / Zazen 
(zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, 
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

19.30 - 20.30 uur / Sportiva: 
Conditietraining (1/2 uur) 
en recreatief basketbal 
(1/2 uur) voor heren
Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke), org. L. Leroy, T 058 51 77 78.

van 20.30 - 22 uur / Sportiva: 
Conditietraining (1 uur) & 
recreatief badminton (1/2 
uur) voor dames
Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. S. Chamon, T 058 51 97 73.
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17 - 18 uur / Repetities Gemeentelijke 
Jeugdharmonie Koksijde
Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het 
publiek toegankelijk.

18 - 19.30 uur / Repetities 
Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde
Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie Koksijde. 
De repetities zijn voor het publiek toegankelijk.

9.45 uur / Nordic wandelen
Oostduinkerke, parking bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2. 
Info: Marie-Chantal Loones, 
chantal.loones@telenet.be, T 058.51.98.08.

van 17 - 20.30 uur / Repetitie 
Drumband ‘El Fuerte’
van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,
Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde, 
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang / 
Vliegsport: luchtdopen of 
initiatievluchten
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15. Voor afspraak en 
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

Elke zondag
08.30 uur / Coxy cycling (fietstocht)

Verzamelen Siska, Tennislaan 
Info: Dirk Coulus, T 058 51 19 88

10-11 uur / Hondenafrichting
Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke, 
org. Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging. 
Contact: André Verveckken, penningmeester, 
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke, 
T 0472 26 59 18.

van 10-13 uur / Aperitiefbiljart
De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub 
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

van 10.30-13.30 uur / Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum Westhoek
steeds open - eerste verdieping - 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde, 
org. Vrijzinnige Gemeenschap V.O.C. 
Westhoek. Voor alle inlichtingen kunt u terecht 
bij voorzitter Bob Rossel, T 058 51 23 73.

18.30-20 uur / Waterballet
Zwembad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32, 
Koksijde-dorp, org. De Dolfijntjes, 
T 058 51 63 70 of 058 23 86 59

10-11.30 uur/ Yantra Budokai-do 
(jeugd), zaal voor vloersporten
Koksijde-dorp, org. Yantra Budokai-do, 
T 0497 28 86 06 of T 0473 54 50 17, 
virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang / 
Vliegsport: luchtdopen of 
initiatievluchten
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15 Voor afspraak en 
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

van half september tot begin mei
 Kaartersclub Zeepannekloppers

Koksijde-dorp, café de Welkom
info: Calcoen Roland, Ten Bogaerdelaan 8, 
Koksijde, T 058 51 91 82, T 058 51 05 94

Maandelijks
 Speciaal kruiswoordraadsel

org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058 51 03 93.

20 uur / Lachclub.be Koksijde
elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress, 
Koninklijke Baan, St.-Idesbald, 
T 0477 51 30 73

20 - 22 uur / Repetities Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde
Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek 
toegankelijk. T 058.51.99.47, 
T 0485.94.07.56 - 24/24 Sosalmedrua. 
vzw@skynet.be, www.sos-almedrua-vzw.be

Badmintonclub Westhoek, trainingen
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek 
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57

20 - 22 uur / Harmonie Vrienden van 
de brandweer Oostduinkerke
Lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32, Oostduinkerke
Trommellessen: 19.30-20 uur. Herhalingen 
voor het trommelkorps 20-20.30 uur 
samen met de Harmonie.  Repetities van de 
Harmonie: 20-22 uur.
Belangstellenden kunnen altijd komen 
kennismaken. Voor alle info kunt u tijdens 
de uren van de repetities terecht op T 
058.51.16.94 en buiten de uren van de 
repetities op 
T 058.51.37.44 bij de secretaris, van 8-9.30 
uur en van 18-20 uur, douchy.jan@telenet.be 

Elke vrijdag
vanaf 14 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283, 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 /1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058 52 04 65.

14.30 - 18 uur / Dansen met de 
senioren van ‘De Duinroos’
zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Vlaamse Seniorenclub 
Koksijde, T 058 51 65 94.

14 uur / Kaarting
elke vrijdag van september tot eind mei
hotel Ruytingen, Strandlaan 283, Sint-Idesbald, 
org. Gepensioneerde kaartersclub Ruytingen, 
T 058 51 39 22 of 058 51 35 58.

14-18 uur / Dansen
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendans 
‘In de Branding’, T 0496 60 11 06.

14 - 18 uur / Petanque
tijdens zomermaanden
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

vanaf 19 uur / Biljart - 2 carambole 
tafels
De Windroos, Duinparklaan 41, 
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, 
info: T 058 52 10 47

19.30 uur / Bridge-avond
La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, 
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust, 
T 058.23.98.04 of 51 44 63. 
Iedereen welkom.

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde. 
Eerste 2 proeflessen gratis! 
T 0472 70 31 71 of 058 51 63 70 of 
058 51 94 73; mai@kami.be, 
www.mai.kami.be

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

vanaf 10.30 uur / 
Conditiegymnastiek, 
initiatietraining tennis en 
tafeltennis, badminton, 
Koksijde, 
sporthal, Sport overdag
van oktober tot half mei - behalve schoolvakantie
Info: Sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

Elke zaterdag
 Wijngilde V.A.W. Duinenabdij 

Koksijde
c.c. Taf Wallet, kelderverdiep, Veurnelaan 109, 
Koksijde steeds open van 10 - 12 uur, 
org. Verbond Wijnmakers en Mostbereiders 
vzw, T 058 51 16 89.

van 13.30 tot 17.30 uur / 
Openingsuren VVF-Westkust
Familiekunde - Open iedere 
zaterdagvoormiddag in C.c.Taf wallet, 
Veurnelaan 109, Sint-Idesbald. 
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72.

19.30 uur / AA-vergadering te Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 – 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

van 20 - 21 uur / Zazen 
(zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, 
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde
op 145425 Mhz van de radio-amateurs Koksijde

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19-20.15 uur en 20.15-21.30 uur / Yoga
Willem Elsschotzaal, boven Bibliotheek, 
Info: Vormingplus, T 058.31.14.94

19.30 - 21 uur / Repetities St.-
Niklaaskoor Oostduinkerke
Parochiehuis, Vrijheidstraat 6a, 
Oostduinkerke, org. St.-Niklaaskoor 
Oostduinkerke, T 058 51 49 20, dirigent Paul 
Depondt, Paul.depondt1@telenet.be. 
De repetities zijn toegankelijk voor het publiek.

Elke donderdag
14 - 17 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.

9 - 12 uur / Zitdag 
‘Kind & Gezondheid’
laatste donderdag van de maand
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque 
(of darts)
zaal Kerkepanne (Strandlaan 128, 
St.-Idesbald). Gezellig, geen competitie. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

14 uur / Recreatief wandelen
vertrek: OLV-Ter-Duinenkerk, 
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058 31 18 71. (niet in juli en augustus)

14 - 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

19.30 - 20.30 uur / AiKiDo
Sportzaal basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde, 
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

14 uur / Fietsuitstapjes
van april tot september
start Witte Burg, org. Vlaamse Seniorenclub 
Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of 
T 058 51 23 95.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De 
Zeester, T 058 51 93 16 of T 0486 87 29 63.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole
voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283, 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961).  Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058 52 04 65.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen 
voor jongens en meisjes 
(vanaf 6 jaar)
sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke, 
T 0476.41.86.02.

van 14 - 17 uur / prijskaarting 
manillen
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, Sint-Idesbald. 
Spannend en aangenaam. Org. Vlaamse 
Seniorenclub Koksijde, T 058.51.23.01

20 uur / Scrabble
Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde 
Info: scrabbleclub COXHYDE, T 058.23.85.22

20 uur / Kleurwishkaarten
enkel elke 2de donderdag van de maand
café ’t Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde,
org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04 

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie juni 2009 bezorgen vóór 5 mei 2009. 
Voor de editie van juli 2009 bezorgen vóór 
5 juni 2009. Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be 
of toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen. 
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, 
Gemeentehuis, 8670 Koksijde, 
T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.



Dienst Toerisme 
Zeelaan 303, 8670 Koksijde 
Tel. 058 51 29 10 - fax 058 53 21 22 
www.koksijde.be - toerisme@koksijde.be

Koole gadgets te koop
Bent u een echte K-fan? Altijd al een leuk K-hebbedingetje gewild? 
Kom dan als de bliksem naar onze unieke K-shop en ontdek ons 
fascinerend assortiment! Shoppen kan bij de dienst Toerisme.

beachbalset,  2 rackets en 1 bal   €4,00

natuurlijk zeepje met verbena  € 2,50

lippenbalsem € 1,00

vlag € 18,00

balpen Bic 4-kleuren € 1,50

pet in marineblauw € 6,50

opblaasbare strandbal    € 1,25

strandlaken € 25,00

picknick-fietstas € 18,00

kleurboek € 2,00

polsbandje € 1,00

paraplu € 7,00

petanqueset € 6,50 houwtouw € 1,00 strandtas in plastic € 4,00 fietstas € 6,50




