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Snippers uit de gemeenteraad
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.

Uit de gemeenteraad van 31 mei:
1. In het begin van de zitting nam
de gemeenteraad akte van het ontslag
van Joeri Stekelorum (SP.a) als gemeenteraadslid en schepen. Na onderzoek
van zijn geloofsbrieven legde Walter
Vilain (SP.a) vervolgens zijn eed af als
nieuw gemeenteraadslid. Vervolgens
werd Daniël Van Herck (SP.a) met 15
stemmen voor bij 6 onthoudingen verkozen tot nieuwe schepen, waarna hij
daartoe de eed aflegde. Tenslotte legde
ook Joeri Stekelorum zijn eed af als
nieuwe gemeentesecretaris. Een paar
dagen later legde Ivan Vancayseele (SP.
a) bij de burgemeester zijn eed af als
OCMW-raadslid in opvolging van Rik
Stekelorum.
In het schepencollege werden enkele
bevoegdheden herschikt. Ruimtelijke
ordening en landschapszorg is toegewezen aan schepen Jan Loones. Schepen
Greta Suber-Delie neemt de groendienst
over van Jan Loones. Schepen Daniël Van
Herck wordt bevoegd voor leefmilieu,
jeugd en huisvesting.

2. De lastenboeken voor volgende variërende aankopen zijn goedgekeurd (unaniem):
- ticketsysteem voor het nieuw gemeentehuis (loketbezoekers zullen bij aankomst een ticket met nummer moeten
nemen, 25.000 euro)
- schragen en planken (12.500 euro)
- speeltoestellen voor diverse speelpleinen (20.000 euro)
- klein materiaal voor de werf
Oostduinkerke (10.000 euro)
- dienstvoertuig voor het HogeBlekkerbad (15.000 euro)
3. De lastenboeken voor volgende varierende investeringen zijn goedgekeurd
(niet unaniem):
- vernieuwen van de vloeren in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde (12.000
euro)
- Duinenabdij: restauratie van de ruïnes
van de abdijkerk (raming: 396.876
euro, toewijzingsbedrag aan firma
Aquastra: 498.301 euro)
- Duinenabdij: restauratie van de ruïnes

van het grote pand (raming: 441.846
euro, toewijzingsbedrag aan firma
Aquastra: 514.285 euro)
- Duinenabdij: ruwbouw van een congres- en expositieruimte (raming:
466.699 euro, toewijzingsbedrag aan
NV Braet: 544.977 euro)
4. Unaniem akkoord voor een parkeerplaats voor mindervaliden op de parking
Malgré Tout en in de Klaprozenstraat.
5. In geheime zitting is eenparig eervol ontslag verleend aan administratief
medewerkster Simonne Delporte met
ingang van 1 januari 2007. Didier
Clemme is eenparig benoemd in vast verband als meewerkend voorman (wegen,
dijk, strand). Lieven Debacker is eenparig benoemd tot effectief brandweerman
bij de afdeling Oostduinkerke.

In handen van burgemeester Marc Vanden Bussche legden volgende vier personen (van links naar rechts) de eed af: Walter Vilain als nieuw raadslid,
Daniël Van Herck als nieuwe schepen, Joeri Stekelorum als nieuwe gemeentesecretaris en Ivan Vancayseele als nieuw OCMW-raadslid (in aanwezigheid van OCMW-voorzitster Stefanie Anseeuw).

Aangiften personenbelasting
Voor het invullen van de aangiften van de personenbelasting door ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn
er dit jaar geen zitdagen in het gemeentehuis Koksijde of op andere locaties. Elke burger kan voor hulp bij het invullen van z’n
aangifte rechtstreeks terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën in Nieuwpoort, J. Filliaertweg 41, elke werkdag tussen
9 en 12 u. (1ste verdieping, tel: 058/22.22.60).
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Programma plechtige opening nieuw gemeentehuis

Op zaterdag 9 september vindt de plechtige opening plaats van het nieuwe gemeentehuis. Iedereen is hartelijk uitgenodigd de
diverse feesten ter gelegenheid van deze historische gemeentelijke gebeurtenis bij te wonen!
Het eigenlijke openingsprogramma van het gemeentehuis is echter veel ruimer. Tal van uiteenlopende activiteiten omkaderen
die opening en vinden plaats tijdens heel de maand september!
*******************************

WASCO-WEEKEND OP VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 SEPTEMBER
WASCO staat voor Wervelende, Actieve, Spetterende en Culturele Openingshappening. Dit evenement wordt georganiseerd door
de jeugddienst, de jeugdraad, het Casinoteam en de bibliotheek
(Info: tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.97, webstek www.casinokoksijde.be)

VRIJDAG 8 SEPTEMBER:
- 20 u., cc CasinoKoksijde, openingsconcert door Wannes Vandecappelle en het zesde metaal

ZATERDAG 9 SEPTEMBER:
- 14 tot 18 u., Casinoplein, doorlopend activiteiten zoals fluistertheater, rodeostier, boekenverkoop, straattheateracts, schmink,
workshops voor kinderen, lezingen in de bib enz.
- 11 u., abdijhoeve Ten Bogaerde, vernissage tentoonstelling “Van wol tot baksteen” in de abdijhoeve Ten Bogaerde (Ten
Bogaerdelaan 12) in het kader van Open Monumentendag (thema: import-export). Info tel. 058/53.39.50, fax 058/51.00.61,
webstek www.tenduinen.be
*******************************

OFFICIËLE OPENING VAN HET NIEUW GEMEENTEHUIS OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER
(Info: dienst Toerisme, tel. 058/53.21.21, fax 058/53.21.22, webstek www.koksijde.be)
Het precieze programma wordt meegedeeld in het nummer van september

*******************************

OPEN MONUMENTENDAG OP ZONDAG 10 SEPTEMBER
Diverse activiteiten die kaderen binnen het thema “Import-export”
(Info: tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.97, webstek www.casinokoksijde.be)
*******************************

46STE BEBLOEMDE PRAALSTOET TER VERHEERLIJKING
VAN DE VLAAMS SCHILDERKUNST OP ZONDAG 17 SEPTEMBER (15.30 u.)
(Info: dienst Toerisme, tel. 058/53.21.21, fax 058/53.21.22, webstek www.koksijde.be)
*******************************

CONCERT NATALIA OP ZONDAG 24 SEPTEMBER IN CC CASINOKOKSIJDE (20 u.)
Optreden van voormalig “Idool 2003 runner up” en Vlaanderens populairste diva Natalia met live band
(Info: tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.97, webstek www.casinokoksijde.be)
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Taakverdeling onder de leden van het college
Na de benoeming van Joeri Stekelorum als gemeentesecretaris en de aanstelling van Daniël Van Herck als nieuwe schepen, drong zich in de schoot
van het schepencollege een herverdeling van het takenpakket op. In zitting
van 14 juni heeft het college die herverdeling dan als volgt vastgesteld.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: Burgerlijke stand en bevolking –
Politie – Brandweer – Veiligheid en Verkeer – Openbaar Vervoer – Land- en
Tuinbouw – Financiën – Beheer Casino
1ste schepen Jan Loones: Burgerlijke stand (vervanging) – Openbare
Werken – Informatie – Internationale samenwerking – Rechtszaken Ruimtelijke Ordening & Landschapszorg
2de schepen Herwig Vollon: Cultuur – Personeel en tewerkstelling – Gezinsen gezondheidszorg – Onderwijs – Gehandicaptenbeleid
3de schepen Greta Suber-Delie: Feestelijkheden – Lokale economie – Sociale zaken – Welzijnsbeleid – afgevaardigde schepen in OCMW –
Seniorenbeleid - Contacten met strijdkrachten - Toerisme - Groendienst
4de schepen Patrick Stockelynck: Sport en ontspanning – Reddingsdienst
– Gemeentelijk patrimonium
5de schepen Daniel Van Herck: Leefmilieu - Jeugd - Huisvesting

Danslessen in het Muwok
Voortaan kan men in Koksijde ook de richting
Dans volgen dankzij de investering in geschikte
accommodatie: de nieuwe danszaal in ’t Muwok
(academie voor Muziek en Woord in het centrum
Noordduinen, Helvetiastraat).
De richting Dans opent z’n deuren vanaf 1 september. De lessen vinden plaats op maandag en/of
donderdag in ’t Muwok voor volgende doelgroepen: klassieke dans voor kinderen van 6 tot 9 jaar,
moderne dans voor jongeren van 10 tot 13 jaar,
moderne dans voor jongeren van 14 tot 18 jaar en
moderne dans voor volwassenen.
Voor inschrijvingen: vanaf 26 augustus secretariaat Muwok, tel. 058/51.33.36, e-mail muwok@
skynet.be, of in de hoofdschool in Veurne, tel.
058/33.56.01, webstek www.academie-veurne.be.

Wijziging regeling afvalzakken
Wegens interne reorganisatie is één en ander gewijzigd wat betreft het aanschaffen van huisvuilzakken en bedrijfsafvalzakken.
1. HUISVUILZAKKEN (TEGEN BETALING OF GRATIS VIA BON) WORDEN VOORTAAN (VANAF 1 JULI) NIET LANGER
VERKOCHT IN HET GEMEENTELIJK MAGAZIJN. WAAR ZIJN ZE DAN WEL TE BEKOMEN?
a) in de ontvangerij (op werkdagen van 9 tot 12 u.), en in alle toeristische kantoren
b) in volgende handelszaken in Koksijde: Carrefour (R. Vandammestraat aan rotonde Zeepanne), Confiance (Zeelaan),
Delfood NV (Delhaize in de Zeelaan), Demare (Koninklijke Baan), Deweirdt Godfried (Zonderzorgstraat), Colruyt
(Zeelaan), Seaflower (Zeedijk)
c) in volgende handelszaken in Oostduinkerke: Foto Bob (Albert I-laan), Delhaize (Leopold II-laan), Contact-GB (Leopold IIlaan)
d) in volgende handelszaak in Sint-Idesbald: Selfservice Weekend (H. Christiaenlaan)

Op al deze plaatsen is de verkoper verplicht zich te houden aan de verkoopprijs die vermeld staat op de verpakking.
2. DE BEDRIJFSAFVALZAKKEN WORDEN WEL NOG VERKOCHT IN GEMEENTELIJK MAGAZIJN.

Onze gemeente belegt ethisch
In zitting van 6 juni heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een deel van de financiële overschotten op
korte termijn ethisch te beleggen. De thesaurieoverschotten worden grotendeels belegd in schatkistcertificaten. Deze zijn
vrijgesteld van roerende voorheffing en leveren een belangrijk dividend op.
Maar daarnaast zal een gedeelte van het thesaurieoverschot belegd worden in een termijnrekening van Triodos-bank. Deze
niche-instelling verstrekt kredieten in de culturele, sociale en milieusector. De opbrengst is iets lager in centen maar hoger
in duurzaamheid. Triodos-bank besteedt aandacht aan het maatschappelijk aspect en een leefbare toekomst voor iedereen.
Triodos belegt eveneens in eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking. De belegging door de gemeente Koksijde draagt dus
in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van een duurzame wereld en leefomgeving. Meer info op www.Triodos.be.

(Kunst)onderwijs

Prachtige pastelportretten voor
de gemeentebestuurders

Naar aanleiding van de Dag van het
Deeltijds Onderwijs, beeldende kunst,
creëerden 14 cursisten van de gemeentelijke Westhoekacademie in februari
zeven portretten van de leden van het
college van burgemeester en schepenen
en van toenmalig gemeentesecretaris
Freddy Beun. Die cursisten behoren tot
de tekenklas van de hogere en specialisatiegraad onder leiding van docente
Marijke Sileghem. De portretten wer-

den uitgevoerd in pastel op doek, een
moeilijke techniek! Op woensdag 7 juni
werden de artiesten met hun lerares een
receptie aangeboden. De gemeentebestuurders monsterden de kunstwerken,
zagen dat het goed was en feliciteerden
de scheppers. Dat zijn, aldus de portretten van links naar rechts: Ivo Cornelis
uit Wulpen en Hugo Marchand uit
Poperinge (portret van toenmalig schepen Joeri Stekelorum), Marijke Cassiman
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uit Oostduinkerke en
Hilde Vandeputte uit
Veurne (portret van
schepen Greta SuberDelie), Eddy Veeckman
uit Oostduinkerke en
Christiaan Mortier uit
Koksijde (portret van
burgemeester
Marc
Vanden
Bussche),
Johan Verhaeghe uit
Oostduinkerke
en
Catarina Rys uit Veurne
(portret van 1ste schepen Jan Loones), Lieve De Vlaemynck uit
Veurne en George Bailleul uit Houtem
(portret van schepen Vollon), Sabine
Dozie en Albert Bouwen uit Koksijde
(portret van schepen Pat Stockelynck).
Nelly Herregodts uit Oostduinkerke en
Jenny Cael uit Koksijde maakten het portret van toenmalig gemeentesecretaris
Freddy Beun, wat hij al op z’n afscheidsfeest op vrijdag 31 maart overhandigd
kreeg.

Regeling inschrijvingen in de scholen
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
* Gemeentelijke basisschool Koksijde, Abdijstraat 101: van 3 tot 10 juli en vanaf 16 augustus, elke werkdag van 9 tot 11.30 u.
en van 14 tot 17 u. / Opendeur en infodag op woensdag 30 augustus van 15 tot 19 u. (tel. 058/51.18.28, fax 058/52.13.79,
e-mail gkok@skynet.be, website www.gkok.be)
* Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, Dorpsstraat 4: van 1 juli tot 7 juli en vanaf 16 augustus, elke werkdag van 9 tot 12
u. en van 14 tot 17 u. / opendeur op maandag 28 augustus van 16.30 tot 19.30 u. (tel. 058/51.43.49, fax 058/51.03.49,
e-mail gemeenteschool@oostduinkerke.be, website www.gbsodk.be)

VRIJ ONDERWIJS
* Vrije Basisschool De Ark, Helvetiastraat 28 te Koksijde-dorp en Albert Bliecklaan 20 te Koksijde-bad: van 1 tot 9 juli en vanaf
18 aug. van 9 tot 12 u., en van 14 tot 16.30 u. / Opendeur en infodag op 24 augustus van 17 tot 19 u. (tel. 058/52.34.18,
gsm directie 0477/50.80.93, fax 058/51.00.50 e-mail deark.koksijde@scarlet.be, website www.deark-koksijde.be
* Vrije Basisschool Oostduinkerke, Vrijheidstraat 8 te Oostduinkerke: van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli van 9 tot 11 u. en
van 17 tot 19 u. / van maandag 21 tot en met donderdag 31 augustus van 9 tot 12 u. en van 17 tot 19 u. / zomeropendeur op
maandag 28 aug. van 16.30 tot 18 u. / of na afspraak (directeur Trees Coulier, Conterdijk 18 in Wulpen, gsm 0472/39.88.33,
of 058/31.28.12) / schooltel. 058/51.55.72, e-post gvboostduinkerke@skynet.be, website www.gvboostduinkerke.be
* BKLO en BUSO De Rozenkrans, Albert I-laan 54 te Oostduinkerke: heel de vakantie is er permanentie, elke werkdag van 9 tot
16 u. (tel. 058/52.12.52, fax 058/52.27.91, e-mail info@vocderozenkrans.be, website www.derozenkrans.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS
* Leefschool De Letterzee, A. Fastenaekelslaan 24 te Koksijde-bad: van 3 ju1i tot 7 juli en vanaf 16 augustus, telkens van 10
tot 12 en van 14 tot 17 u. / op zaterdagen 19 en 26 aug. van 9 tot 12 u. / of na afspraak bij de directie, tel. 0474/88.94.82
(school: tel. 058/51.17.44, e-mail bs.deletterzee@rago.be)
* MPI Westhoek, Pylyserlaan 132 te Koksijde: van 1 juli t.e.m. 15 augustus elke voormiddag (tel. 058/53.29.03), vanaf 16
augustus van 9 tot 16 u. (tel. 058/51.15.15, e-mail secretariaat@mpi-westhoek.be - de.viertorre@mpi-westhoek.be)

Kunstonderwijs
6

Inschrijvingen Westhoekacademie
1. In de gemeentelijke Westhoekacademie,
afdeling Noordduinen (lagere en middelbare graad) vinden de inschrijvingen als
volgt plaats:
- op vrijdag 1 september voor de middelbare graad vanaf 17 u.
- op zaterdag 2 september voor de
lagere graad vanaf 8.30 u.
2. De hoofdschool, cc Taf Wallet
(Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald) start
op vrijdag 1 september (hogere en specialisatie graad, initiatie volwassenen en
textiele werkvormen middelbare graad).
Het secretariaat ontvangt ook op woensdag 23, donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26, woensdag 30 en donderdag 31
augustus telkens van 14 tot 17 u. Verder
ook vanaf 1 september tijdens de lesuren. Alle inschrijvingen zijn mogelijk tot
eind september.
Voor alle info, kom, schrijf of bel naar secretariaat gemeentelijke Westhoekacademie,
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald (tel.
058/51.65.27, fax 058/52.27.72, e-post
westhoekacademie@koksijde.be)

OVERZICHT AFDELINGEN,
LOCATIES EN LESMOMENTEN
- Jeugdatelier

lagere

graad

in

de

Noordduinen, Helvetiastraat in
Koksijde-dorp op woensdagnamiddag
en zaterdagvoormiddag
- Jeugdatelier middelbare graad in
de Noordduinen, Helvetiastraat in
Koksijde-dorp op vrijdagavond en
zaterdagnamiddag
- Volwassenenatelier middelbare graad
in cc Taf Wallet, Veurnelaan in SintIdesbald op woensdagavond en bij
grote interesse op vrijdagnamiddag
- Volwassenenateliers hogere graad en
specialisatiegraad in cc Taf Wallet,
Veurnelaan in Sint-Idesbald

OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN
Kunstgeschiedenis - De cursist kan met
dit vak de kunstzinnige achtergrond verder uitbouwen in functie van de ontwikkeling van eigen creatief beeldend werk.
Waarnemingstekenen/model - Elke student wordt individueel begeleid met als
nodige structuur een algemene planning
die elke leerling moet doorlopen om zich
in het tekenen te bekwamen.
Digitale beeldvorming - In eerste instantie worden de volwassen cursisten van de
ateliers hogere en specialisatie graden
de kans geboden om met dit hedendaags medium kennis te maken. Voor

uitvoering wordt gewerkt met het programma Photoshop.
Tekenkunst: woensdag- en vrijdagavond/
Vrije grafiek: vrijdagnamiddag, zaterdagvoormiddag/Schilderkunst: maandagnamiddag, zaterdagvoormiddag/Beeldhouwkunst:
woensdag-, donderdag-, vrijdagavond en
zaterdagnamiddag/Keramiekkunst: woensdag- en vrijdagavond/Monumentale
kunst: donderdag- en vrijdagnamiddag/
Mode- en theaterkostuumkunst: donderdag- en vrijdagnamiddag/Textiele kunst:
vrijdagnamiddag en avond

Zomeracademie
De gemeentelijke Westhoekacademie
organiseert van de zomer opnieuw zijn
“zomeracademie”. Doel van dat initiatief is
het aanbieden van een prettige, ontspannende en kwalitatieve “artistieke service”
van korte duur. Er wordt vooral gemikt op
een volwassen publiek met vakantieplannen in Koksijde, op studenten, op tweede
verblijvers die in de zomer in Koksijde
wonen, en op Koksijdenaars zelf.
Er zijn twee periodes: van dinsdag 25
tot en met vrijdag 28 juli, en van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 augustus,
telkens in de Westhoekacademie zelf
(Veurnelaan 109-B in Sint-Idesbald, tel.
058/51.65.27, fax 058/52.27.72, epost westhoekacademie@koksijde.be).
Er worden twee cursussen aangeboden
(telkens minstens 8, hoogstens 15 deelnemers): ofwel tekenen en schilderen (potlood, pastel, acryl), ofwel boetseren (klei,
3D). Er is atelier op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 10 tot 16 u.
Voor beide cursussen bedraagt het
inschrijvingsgeld 100 euro (20 euro
materialen inbegrepen).
De inschrijving is geldig mits betaling
van een voorschot van 50 euro op rek.
nr. 091-0127576-50 met vermelding:
“zomeracademie 2006 en de gewenste
discipline en periode”.
De gemeentelijke Westhoekacademie
Koksijde heeft de volgende docenten-kunstenaars aangetrokken, Fernand Vanderplancke,
Evy Ryckeboer en Rein Lapauw.

Bloemengemeente
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Groendienst koestert z’n “driebloemenpalet”..!
Het is onvermijdelijk dat het werk van de ene gemeentelijke dienst bij inwoner en toerist meer in het oog valt dan van de andere
dienst. Dat is zeker zo voor de gemeentelijke groendienst die straten, lanen en pleinen al decennia lang opsmukt met een bijzonder gevarieerd en kleurrijk bloemenpalet. Als één van de weinige Vlaamse gemeenten mag Koksijde officieel drie bloemen
(vergelijk met een 3-sterrenrestaurant) in z’n gemeentenaam voeren. Dat is zeker de verdienste van de ca. 50 personeelsleden
van de groendienst die onder de enthousiaste leiding van diensthoofd Ides Leys dag aan dag in de weer zijn om van Koksijde een
blijvend bloemenparadijs te maken.

Aan de voet van de beplante reuzenpaardenvisser Flor Kos de nagenoeg voltallige ploeg van de gemeentelijke groendienst met o.a. vorig schepen van Groen
Jan Loones, nieuwe schepen van Groen Greta Suber-Delie, diensthoofd Ides Raadslid Elie Depotter, ook voorzitter van de Regio IJzer
Leys, adjunct Klaas Hinderyckx, ingenieur Stephan Wydooghe, secretaris Joeri Muskusratbestrijding overhandigt de sleutels van een nieuwe dienstStekelorum en raadslid Elie Depotter.
wagen voor de gemeentelijke muskusrattenvangers.

Een en ander werd op donderdag 8
juni tijdens een dankmoment voor het
personeel extra onderstreept door 1ste
schepen Jan Loones. Ook schepen Greta
Suber-Delie was van de partij.
Op die dag werden aan de pers meteen
ook de voornaamste investeringen voor
2006 voorgesteld. Blikvanger is alvast
Flor Kos, de met 20.000 stuks beplante
reuzengarnaalvisser te paard die in al zijn
glorie weer te pronk staat in het centrum van Oostduinkerke-dorp. Inmiddels
wordt in Shanghai (China) de tweelingbroer van Flor Kos geboren, zeg maar Flor

Bebloemingswedstrijd
Wie wil deelnemen aan de jaarlijkse
bebloemingswedstrijd van het comité
Koksijde in de Bloemen, kan zich gratis laten inschrijven bij comitévoorzitter Ward Leys (Massartstraat 1 te
Koksijde-dorp, tel. 058/51.28.60)
of bij de bestuursleden.

Koskopie. De groendienst van Shanghai,
die Flor Kos ontdekte op de Gentse
Floraliën, bouwt hem immers minutieus na om te paraderen op de
Wereldtentoonstelling Mosaïculturen in
het najaar!
Het gemeentebestuur investeerde van
het jaar weer in twee belangrijke aankopen: enerzijds aankoop van bloembakken met waterreservoir voor bebloeming
van de gevel van het oud-gemeentehuis
Oostduinkerke (9.326 euro), en aankoop
van dubbele bloemschotels in polyester voor uitbreiding van de bebloeming
Koninklijke Baan in Koksijde-bad (12.311
euro).
Nog enkele weetjes en cijfers - Aankoop
zaden, stekken, planten, potgrond, meststoffen: 31.106 euro / aantal soorten
zaden en plantjes: 148 / oppervlakte
serres: 1.800 m2 waar jaarlijks 140.000
perkplantjes gedijen / bloemsystemen:
118 houten bloembakken, 24 cilindervormige bloemtorens, 73 dubbele
bloemschotels in polyester, 190 bloembakken met

waterreservoir, 20 garsytorens / nog
enkele andere opdrachten van de groendienst: bebloeming wagens praalstoet,
extra projecten zoals bloementapijten
en reuzenconstructies (vb. Flor Kos),
ontwerpen kleine groene ruimtes (vb.
Hegerplein), onderhoud sportstadia en
begraafplaatsen, muskusratbestrijding…
Inderdaad bekommert de groendienst
zich ook om het bestand muskusratten in
grachten en beken op het grondgebied
van onze gemeente zo laag mogelijk te
houden. Dat gebeurt in samenwerking
met Regio IJzer Muskusratbestrijding,
waarvan raadslid Elie Depotter voorzitter
is. Op donderdag 8 juni overhandigde
hij onze muskusratbestrijders overigens
de sleutels van een gloednieuwe dienstwagen die voor 60% met provinciale
subsidies is gekocht.
In 2006 neemt de groendienst weer
deel aan de campagne Groene Lente
2006, waaraan twee wedstrijden verbonden zijn, nl. “Gemeente in bloei” en
“Groene gemeente”. We houden u op de
hoogte…
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De zomer van het spannende boek…
De zomer is de ideale periode om eens bij te lezen. Lekker in de zon liggen genieten van een spannende thriller. Al voor de tiende
keer organiseert Boek.be “De zomer van het spannende boek”. Ook in onze bibliotheek kunt u bijna alle boeken terug vinden die
op deze lijst staan.
“Het leugenspel” (Roderick Anscombe)
- Paul Lucas is psychiater en een expert
in het doorzien van leugens. Hij heeft
al veel criminelen gezien. Dan moet hij
Craig Cavanagh behandelen. De intelligente student weet wel erg veel van
Pauls privé-leven. Langzaam maar zeker
worden de rollen omgedraaid. Paul denkt
dat Craig hem volgt of niet? Hij raakt
verstrikt in de verwarrende gebeurtenissen. Zijn vrouw vertrouwt hem niet meer,
zijn collega’s en zelfs de politie denken
dat hij iets verbergt. Als er een dode valt,
verandert het steekspel in een nachtmerrie, waarin Paul het spel moet spelen
volgens Craigs regels: wie de beste leugen vertelt, wint.
“De Nobelprijs” (Andreas Eschbach) Op de luchthaven van Milaan stort een
vliegtuig neer met aan boord drie leden
van het comité dat verantwoordelijk is
voor de Nobelprijs voor geneeskunde. Vlak vóór de stemming brengt een
onbekende een bezoekje aan professor Andersson, eveneens lid van het
comité, en biedt hem veel geld om op
een bepaalde kandidaat te stemmen,
wat Andersson verontwaardigd afwijst.
Kort daarop wordt zijn 14-jarige dochter
ontvoerd. Hij wendt zich tot de politie
maar merkt dat hij van die kant geen
hulp moet verwachten. Ten slotte kan
hij nog maar één uitweg bedenken: de
hulp inroepen van zijn zwager Gunnar
Forsberg, die echter al geruime tijd in de
gevangenis zit voor inbraak en bedrijfsspionage.
“Het laatste lijk” - (Londersele) - De
Wilde, Vereeckens ex-partner, wordt
neergeschoten. De Gentse politie staat
op zijn kop. Bovendien is de onverbiddelijke Italiaanse huurdoder “Capone”

neergestreken in Gent. Heeft hij iets
te maken met het lot van De Wilde
of met de dood van Europarlementslid
De Clercq? Als Vereecken een andere
zaak probeert op te lossen, stuit hij op
Capone. Deze bruut gaat plots omzichtig te werk. Vereecken raakt verstrikt in
een politiek web, waar grote belangen
op het spel staan en mensenlevens niets
waard zijn. Zoals steeds gaat hij solo
en neemt hij grote risico’s. Maar als hij
zelf in de gevangenis belandt, is er maar
één uitweg: het vuile werk van de politie
opknappen.
“Bloedrode kersen” (Schoemans) Fotoreporter Geo Joosten vindt de rituele moord op de schatrijke kwezel Alice
Pirlet maar een saai onderwerp. Tot
hij een exclusieve foto schiet van de
vermeende moordenaar die zelfmoord
tracht te plegen. Joosten en verslaggever Piet Schraepen worden meegezogen in een verhaal dat wortels heeft
in de Tweede Wereldoorlog en takken
die tot in Zwitserland en Liechtenstein
reiken. De journalisten hebben af te
rekenen met een onervaren commissaris,
een ultrarechtse substituut, piëteitsvolle
bedevaarders, een homofiele chauffeur
die verzot is op antiek, een rabiate communist, en een zo mogelijk nog corruptere verdediger van oude kersenboomgaarden.
“Kismet” (Stefaan Van Laere) - Net voor
de Gentse feesten lijkt de stad ingedut.
Commissaris Bracke schuimt de ene vergadering na de andere af. Allemaal even
oninteressant. Want jaar na jaar is Gent
de veiligste stad en zijn de Gentse feesten het veiligste evenement van Europa.
Dan barst het feestgeweld los. Tijdens
de zwoele zomerdagen broeit heel wat…

Niet alleen de artiesten en organisatoren zijn koortsachtig aan het plannen.
De Turkse terrorist Farouk duikt op in
het feestgedruis. Hij liet al een dodelijk
spoor na in München en Parijs. Werk aan
de winkel dus voor het team van commissaris Bracke.
“Duivelsveer” (Minette Walters) –
Tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone
schenkt niemand aandacht aan de brute
moord op vijf vrouwen of aan de “bekentenissen” die uit drie kindsoldaten werden geslagen. Behalve Reuters-correspondente Connie Burns. Ze gelooft dat
een buitenlander hiervoor verantwoordelijk is. Maar niemand wil luisteren.
Twee jaar later, in Irak, heeft een nieuwe
poging van Connie om de wandaden van
de moordenaar aan het licht te brengen verwoestende gevolgen. Doodsbang
duikt ze onder in Engeland, waar ze
vriendschap sluit met Jess Derbyshire.
Door haar vriendschap met Jess vindt
Connie de kracht om een derde poging
te ondernemen om de seriemoordenaar
te ontmaskeren…

Verse vangst Franse
boeken
Voor de leners die hun Frans wat willen
bijschaven, voor de kinderen die hun
eerste boekje in het Frans willen lezen
en voor de Franstalige leners heeft de
bib een verse vangst Franse literatuur.
De collectie werd aangevuld met vlotte,
humoristische en eigentijdse boeken van
Franse auteurs en de betere vertaalde
werken.
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Expo “Conscience en de dansende leeuwen”
In het kader van de jaarlijkse gemeentelijke elfjuliviering loopt van dinsdag 11 juli tot en met zaterdag 29 juli in de gemeentelijke
openbare bibliotheek (Casinoplein in Koksijde-bad) de merkwaardige tentoonstelling “Conscience en de dansende leeuwen”.
Deze expositie toont talrijke unieke uitgaven, alsook zeldzame vertalingen, van de roman “De Leeuw van Vlaanderen” uit de verzameling van de Koksijdse culturele ambassadeur Carlos Van Louwe.
De officiële opening van de expo vindt plaats op maandag 10 juli om 18 u. in de bibliotheek. Een historische toelichting en
verantwoording zal verstrekt worden door prof. dr. Johan van Iseghem, hoogleraar Nederlandse letterkunde KU Leuven & KU
Leuven-Kortrijk, alsook door de h. Carlos Van Louwe zelf.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek: van maandag tot zaterdag van 10 tot 12 u., ‘s
namiddags op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., en op woensdag en zaterdag van 14 tot 17 u.

Nieuw in de afdeling
beeld en geluid
Cd-rom: Travel Adventure – In deze cdrom ontdek je op eigen tempo de wereld
en beleef je een spannend reisavontuur.
Quiz je een weg naar 100 bestemmingen
en 800 bezienswaardigheden. Maar van
de ene stad naar de andere reizen, kost
geld. Zoek dus een job om geld te verdienen en kies je vervoermiddel. Je kan
alles nog spannender maken door met
vrienden samen te spelen op dezelfde
computer of via het internet. Je ouders
kunnen ook meespelen, want Travel
Adventure bevat een volwassenenversie
en een juniorversie.
Cd-rom: Hersenbrekers - Sudoku voor

beginners en gevorderden. Leuk, uitdagend en moeilijk te stoppen. Meer dan
100.000 puzzels met moeilijkheidsgraad!
Cd-rom: Het Wilde Westen (vanaf 8 jaar)
- In de 19de eeuw beslist Abraham
Lincoln om de telegraafverbinding tussen de Oost- en Westkust te financieren. De Western Union organiseert een
wedstrijd om de “zingende draad” te
spannen tussen Carson City en Omaha.
Het winnende team zal een winst van
100.000 dollar opstrijken. Gamble,
Lucky Luke en jezelf vormen de eerste
ploeg. Tegenstander is Bradwell met zijn
team. Je staat voor een zwarte taak met
rivieren, bergen en de woestijn op je
weg. Bovendien zorgen de Daltons vaak
voor hinderlagen en er zit ook een ver-

rader in je team...
Cd-rom voor Lord of The Ring-fans Deze epische real-time strategy-game
is gebaseerd op de filmbewerking van
de klassieke fantasy-trilogie van J.R.R.
Tolkien. Dit spel brengt de wereld van
Midden-Aarde tot leven.
ANWB-taalcursussen:
praktisch
Italiaans, Frans en Spaans – Met deze
taalcursus is het mogelijk een vreemde
taal te leren in slechts 15 minuten per
dag. De cursus bevat een praktisch boek
met twee cd’s van 60 minuten. In het
boek is vooral aandacht besteed aan de
praktische basiskennis, aan de taal van
het dagelijks leven. Na 12 weken oefenen
zal een gesprek in een hotel, een restaurant of onderweg uitstekend verlopen.

Zomertentoonstelling: Herman Van Nazareth
Het abdijmuseum Ten Duinen organiseert van maandag 3 juli tot en met zondag 27 augustus in Ten
Bogaerde in Koksijde en in de Stichting George Grard in Gijverinkhove een boeiende tentoonstelling
met werk van Herman Van Nazareth (Van Aerde). Deze Vlaming/Zuid-Afrikaan (° Evergem, 1936) neemt
als beeldend kunstenaar een unieke plaats in in de Zuid-Afrikaanse kunstwereld. Door zijn thematiek,
een protest tegen ontmenselijking en elke vorm van machtsmisbruik, wordt Herman Van Nazareth
beschouwd als een voorloper van het humanitaire engagement. Zowel zijn schilderijen als zijn beeldhouwwerken worden gekenmerkt door verbittering en rebellie. Het ontbreken van een gelaat en een
ruwe structuur, verwijzend naar ontmenselijking, zijn hierbij
opvallend. Zijn werk treft men in tal van vooraanstaande
nationale en internationale collecties aan.
In de binnenruimte van de historische abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde (elke
dag vrij toegankelijk van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.) worden zijn schilderijen
en kleiner beeldhouwwerk gepresenteerd. In de stemmige binnentuin met vijver,
komen zijn monumentale werken aan bod. Een tweede luik van de tentoonstelling
vindt plaats in de Stichting George Grard in Gijverinkhove (elke dag van 11 tot 19
u.). Een absolute aanrader!
Info: cultuurfunctionaris Valerie Vandamme,tel. 058/53.39.50, fax 058/51.00.61.
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Muzikale zomeravonden in het ruïneveld

* WOENSDAG 19 JULI,
21.30 U.: MIDDELEEUWSE
POPBAND REINCARNATUS
Reincarnatus (voorheen Carpe Diem!)
bestaat uit vijf vrouwelijke professionele
musici met hart voor de middeleeuwse
volksmuziek. Dat hart storten zij uit
tijdens hun optredens, zowel in traditionele muzikale vorm als in een eigentijdse
variant, met respect voor de middeleeuwen. Met “The Mix” begint de groep ver
in de middeleeuwen, zoals gebruikelijk
op hun rijk arsenaal van oude instrumenten en meerstemmige zang. Maar...
de eeuwenoude muziek wordt herboren!
Reincarnatus vult middeleeuwse instrumenten aan met o.a. synthesizers, basgitaar en elektrische drums en ondergaat een totale gedaanteverwisseling.
Gevolg: een middeleeuwse popband in
het unieke decor van de archeologische
site van Ten Duinen. Reincarnatus is het
levende bewijs dat de middeleeuwen niet
zó donker waren!

* WOENSDAG 16 AUG.,
21 U.: INTERNATIONAAL
GERENOMMEERDE
BAROKGROEP RED PRIEST
Red Priest is een van dé grootste succesverhalen binnen de hedendaagse internationale oude muziek. Dit uitzonderlijke ensemble ontleent zijn naam aan de
flamboyante Antonio Vivaldi. Ongekende
virtuositeit, speelse bewerkingen, hartstochtelijke vertolkingen en een hoog
showgehalte geven een nieuwe dimensie aan de uitvoering van barokmuziek.
In het historische decor van de abdij

brengt Red Priest de barokke fantasie
“Nightmare in Venice”, met kamermuziek
van Vivaldi, Bach, Purcell, Leclair en Red
Priests eigen fantasie op Corelli’s “La
Follia”. Magisch, mysterieus, fantastisch:
een must!
Beide concerten vinden plaats in openlucht op de archeologische site. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar de OLV-terDuinenkerk. Vooraf kan men telkens het
Abdijmuseum bezoeken. Rondleidingen
zijn er om 19.15 u. (Nederlandstalig) en
19.30 u. (Franstalig). Tickets (10 euro)
aan de museumbalie. Jongeren tot 18
jaar 5 euro, kinderen jonger dan 12 jaar
gratis. Bij de betalende tickets is een
drankbon inbegrepen.

Rondleidingen met gids
In juli en augustus kan men het museum en de archeologische site dagelijks
(behalve op maandag) met gids bezoeken. Afspraak om 14.30 u. voor de
Franstalige rondleiding en om 15 u. voor
de Nederlandstalige rondleiding. De gids
is inbegrepen in het toegangsticket.

Handel en wandel van
lekenbroeder Hubert
Na het succesverhaal van de vorige jaren
kruipt acteur Koen Vandenberghe weer
in de kleren van lekenbroeder Hubert

en duikt hij in de tijd terug naar de
abdij eind 12de eeuw. Lekenbroeder
Hubert heeft voor de abdij een aantal
opdrachten te vervullen. Als verantwoordelijke van de refuge te Nieuwpoort
staat hij in voor de goede afhandeling
van de wol die met de schepen van de
abdij wordt aangevoerd en doorverkocht
moet worden. Daarvoor moet hij in de
abdij zijn om richtlijnen te krijgen van de
keldermeester. Ergens onderweg kan u
hem tegen het lijf lopen. Als praatzieke
lekenbroeder deelt hij u graag in zijn
wollig verhaal... op zondag 16, 23 en 30
juli en op zondag 6, 13 en 20 augustus,
doorlopend van 14 tot 18 u.

Mozartavond in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde
In het kader van het Mozartjaar vindt
in de abdijhoeve Ten Bogaerde op vrijdag 1 september om 19.30 u. een bijzondere Mozartavond plaats met het
Hobotrio van het Nationaal Orkest van
België, Il Gardellino en Tine Ruysschaert.
Het hobotrio (met Wulpenaar Dimitri
Baeteman) brengt variatietrio’s uit
Mozarts tijd. Het barokensemble
Il Gardellino presenteert volgende
beroemde werken van de grootmeester:

Eine kleine Nachtmusik, Fluitkwartet in D
en Gran Partita. Als intermezzo brengt
woordkunstenares Tine Ruysschaert een
korte selectie uit Vaarwel als altijd, je
Mozart met fragmenten uit zijn brieven
en dagboeken. Kaarten in voorverkoop
aan de museumbalie: 10. De avond zelf:
15 euro.
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Te gast in het
archeologisch park

de Chihuahua” uit Mexico.
Toegang: 1 euro.

Op de archeologische site van de
Duinenabdij loopt tot zondag 1 oktober, in
het kader van Beaufort 2006, de prachtige
tentoonstelling I Dormienti (de slapenden)
van Mimmo Paladino. Te bezichtigen tijdens de openingsuren: van dinsdag tot
zaterdag van 10 tot 18 u.; ’s zondags van
14 tot 18 u.; gesloten op maandag.

* Openluchtmis op zondag 6 augustus
om 10 u. (org. Idesbaldgenootschap)
* Vuurwerk op zondag 13 augustus om 22.30
u., gratis toegang (org. dienst Toerisme)
* Middeleeuwse avond & Kelderverkoop
op woensdag 30 augustus om 18.30
u.: kelderverkoop van de gemeentelijke
diensten Vrije Tijd (tot 21 u.) en animatie in middeleeuwse sfeer met gratis
uitdeling vis door de Oostduinkerkse
visbakkers i.s.m. de feestcomités van
Koksijde-Bad en Sint-Idesbald. Gratis
toegang.

Andere activiteiten

Spektakeldans met Mistral
Internationaal Folklore
Festival
De openingsavond van het 5de Koksijds
Internationaal Folklore Festival “Een venster op de wereld” (org. vzw Kiff) vindt
plaats op zaterdag 8 juli om 20 u. in het
domein van de Duinenabdij, met volgend
programma: om 20 u. “Danzas Tipicas
Maracaibo” uit Maracaibo-Venezuela;
om 21 u. het baller “Urugangazi” van
het nationaal museum van ButaréRwanda; om 22 u. “Folklorico Del Norte

Het feestcomité van Koksijde-bad op
woensdag 9 augustus om 21.30 u. in het
archeologisch domein een optreden van
de dansgroep Mistral, werkelijk een buitenbeentje in het circuit van kunstgroepen.
Op een alternatieve, maar spectaculaire
wijze brengt de gemengde groep creaties

van hoog niveau. Naast het eigenzinnig
gebruik van eigen lichaam is er de wonderlijke combinatie met allerlei ingrediënten
als draperieën, waaiers, vlaggen, stoelen,
messen... Voortdurende afwisseling in stijl,
een dynamisch verloop en een niet voor
de hand liggende muziekkeuze brengen
verwondering bij het publiek. Mistral was
al twee keer te zien in Ten Duinen. Op 9
augustus brengt Mistral een mix van oude
en nieuwe creaties aangepast aan het
decor van Ten Duinen. Gratis toegang.

Tijdelijke cafetaria in
zaal Fulco
In afwachting van de restauratie van het
Gasterietje, dat is het vissershuisje op
de site, wordt er tijdens de zomermaanden in zaal Fulco een tijdelijke cafetaria
ingericht. De gemeentelijke technische
dienst leverde schitterend werk door het
parkbeheersgebouwtje om te toveren
tot educatieve ruimte en vergaderzaal.
Geniet deze zomer van een fris abdijbiertje of glaasje Dunewyn met uniek
zicht op de archeologische site.
De museumcafetaria is open in juli en augustus van dinsdag tot zaterdag van 11 tot
17.30 u. Gesloten op zondag en maandag.
Info: Nathalie Gyselinck (publiekswerking
abdijmuseum Ten Duinen), Koninklijke
Prinslaan 6-8 (tel. 058/53.39.43, fax
058/51.00.61, www.tenduinen.be)

Vlaamse subsidie voor cultureel samenwerkingsverband 5-art
Het cultureel samenwerkingsverband 5-ART, een culturele krachtenbundeling van de steden Veurne, Nieuwpoort en de
gemeenten Koksijde, De Panne en Alveringem kreeg goed nieuws van het kabinet van Vlaams cultuurminister Anciaux. De
subsidieaanvraag voor een gezamenlijk cultureel aanbod en communicatie werd goedgekeurd en gaat in op 1 januari 2007.
Om de subsidie te bekomen, diende het samenwerkingsverband 5-Art een gefundeerde cultuurnota in. Het kabinet van
cultuurminister Anciaux kwam tot volgend besluit: “Uit de cultuurnota blijkt dat het samenwerkingsverband in de praktijk al
enkele jaren een feit is. Doorheen de jaren is de samenwerking geëvolueerd naar een omvattende en goed gestructureerde
samenwerking op het vlak van promotie, cultuurcommunicatie en afstemming van het culturele aanbod. De geplande initiatieven zijn talrijk, origineel en ze getuigen van een enthousiaste visie om duurzame impulsen te geven aan het cultuurgebeuren in
de deelnemende gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met een divers doelpubliek van kustbewoners, bewoners van
plattelandsgemeenten achter de kustlijn en toeristen.”
Het maximaal jaarlijkse subsidiebedrag van de Vlaamse gemeenschap bedraagt 0,30 euro per inwoner met een maximum van
74.500 euro. Een voorwaarde is dat alle aangesloten gemeenten jaarlijks een bedrag inbrengen dat minstens gelijk is aan de
jaarlijkse subsidie van de Vlaamse regering. De subsidie gaat in op 1 januari 2007.
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Groot reuzenweekend op 8 en 9 juli!
De Vlamingen hebben iets met reuzen. Elke stad of dorp heeft wel een eigen reus die aanleunt bij de geschiedenis of folklore van
de streek. In Koksijde-Oostduinkerke bestaat de reuzenfamilie uit veertien leden! De meest recente en meest bekende zijn Kos
de Paardenvisser en Stiene de Garnaalkruister. Velen hadden dit voorspeld, maar tussen het helmgras van de duinen en het zilte
zout van de zee vonden Kos en Stiene elkaar en ontstond er een reusachtige reuzenromance.
* HUWELIJKSPLECHTIGHEID - Op zaterdag 8 juli worden Kos en Stiene in de
beste visserstraditie in de echt verbonden. Dat gebeurt om 16.30 u. aan de
pui van het oud-gemeentehuis, waarna
een korte rondgang volgt in het dorp
naar het binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum. Daar vindt omstreeks
17.30 u. het kerkelijk huwelijk plaats, in
aanwezigheid van alle visserijfolkloregroepen van Oostduinkerke. Daarna reusachtige volksreceptie met een natje en een
droogje, ondersteund door het team van
het Estaminet In de Peerdevisscher.
* STOET, GEBOORTE EN DOOP - Amper
een dag later, op zondag 9 juli, zijn Kos
en Stiene al de fiere ouders van hun
reuzendochter Amadientje! Het koddig
wicht wordt plechtig gedoopt, in aanwezigheid van een 150-tal reuzen en
reuzinnen uit de Westhoek. Om 14.30 u.
vertrekt dus de onmetelijke Reuzenstoet,
zowel op het bad als op het dorp, om
dan via het ritssysteem samen te komen
aan de Witte Burg, waar de nieuwe
kindreus Amadientje zal gedoopt worden
en officieel ingeschreven in het bevolkingsregister, gevolgd door begroeting
door alle aanwezige reuzen en groepen,

Ko en Liza zullen natuurlijk ook
van de partij zijn!

om het feest af te ronden met een massale en gigantische geboorteborrel. Dit
Reuzenweekend kadert in de elfdaagse
Vlaanderen Feest en is tevens een poging
om het wereldrecord reuzen te breken.
(Org. reuzencomité, feestcomités Odkdorp en –bad, VVV-Koksijde).

Open Door en Air Show
op Basis Koksijde:
1 en 2 juli
Basis Koksijde opent weer zijn deuren
voor het grote publiek, meer bepaald op
zaterdag 1 en zondag 2 juli. Twee dagen
lang geven wereldvermaarde demonstratieteams uit binnen- en buitenland een
spectaculaire vliegshow. Dit jaar vieren
de Seaking-helicopters hun 30ste verjaardag en ook de Alouette III is 35 jaar
in Koksijde. Op de begane grond is er
animatie voor groot en klein. Misschien
ontmoet u wel de acteurs van Windkracht
10? Voor kinderen en jongeren zijn er
springkastelen, hindernispistes, initiatie
duiken en vele andere toffe bezigheden.
Info: Basis Koksijde (tel. 058/53.22.11)
of www.opendoorkoksijde.be

Koksijde-bad: internationaal folklorefestival
van 8 tot 16 juli
In Koksijde-bad vindt van zaterdag 8 tot
zondag 16 juli het vijfde folklorefestival
plaats met als thema “Een venster op
de wereld”, in een organisatie van KIFF
(Koksijde Internationaal Folklorefestival)
in samenwerking met het gemeentebestuur en de VVV-Koksijde. Er wordt uitgepakt met optredens van internationale folkloregroepen met uitstraling. Programma:
zie laatste bladzijde van dit nummer.

Nostalgische kermis in
Wulpen
Van vrijdag 7 tot en met zondag 16 juli kan
men in Wulpen proeven van de nostalgische sfeer van weleer. De Dorpsplaats
zal omgetoverd worden tot een grote
nostalgische kermis met verschillende
buitengewone attracties. Laat de kinderen meedeinen op de nostalgische
kinderdraaimolen anno 1947 of geniet
van het uitzicht vanop het reuzenrad Big
Eli Wheel met een hoogte van 20 meter,
een echte blikvanger!
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Wulpen 15/16 juli:
landelijk feest en “humoristische zondag”
Het typische polderdorp Wulpen beleeft op zaterdag 15 en zondag 16 juli opnieuw zijn traditionele hoogdagen.
OPTREDEN - De breugheliaanse tweedaagse begint evenwel al op vrijdag 15 juli met een optreden van Alex Agnew om 21 u. in
de Spiegeltent op de Dorpsplaats. Toegang 6 euro in vvk (’t Schiptje,
058/31.43.95) of 8 euro add. (org. feestcomité Wulpen)
LANDELIJK FEEST EN VEEPRIJSKAMP - Op zaterdagnamiddag 15 juli staat
het dorp dan opnieuw op zijn kop ter gelegenheid van de 30ste editie van
het Groot Landelijk Feest, vanaf 14 u.. In een mooi kader en een volksenthousiaste sfeer wordt onder de gerestaureerde kerktoren een stukje
nostalgie uit de jaren 1900 geëvoceerd. Een ware duik in het landelijk
verleden. Op het dorpsplein herleven de ouderwetse huis- en vlijtnijverheden, waaronder het karnen van boter, het vlechten van manden,
kantklossen, kloefenkappen, vlas bewerken met boothamer, brakel, hekel,
enz. Een modelhekken met geroot vlas wordt getoond.
Zoals het een echt Vlaams boerenfeest past, wordt er te Wulpen ook
gesmuld en gedronken. Boerenbrood, ovenkoeken, koekenbrood, pannenkoeken, boerenworsten, verse boter en eieren uit de
streek van Bachten de Kupe zullen in leuke ouderwetse marktkraampjes worden aangeboden. Muziekkorpsen en volksdansgroepen zorgen voor een muzikale en kleurrijke noot.
Tegelijk is er in de belendende weide traditionele veeprijskamp, die voor het eerst in 1926 gehouden werd! Tientallen prachtexemplaren van het rood West-Vlaams ras worden er gekeurd. Ook het witblauw ras en een aantal stamboekdieren kunnen bewonderd worden. Tussen het grotere vee is er ook nog plaats voor kleinere neerhofdieren zoals schapen, geiten, eenden, enz.
Om 21 u. is er in de Spiegeltent café-chantant met Edje Ska & De Laaglanders (gratis toegang) en om 23 u. wordt het landelijk
feest met een spetterend vuurwerk afgesloten.
HUMORISTISCHE ZONDAG – De tweedaagse vervolgt op zondag 16 juli, helemaal in het teken van de humor. Volgend programma
wordt aangeboden.
- 9.30 u ontbijt in en rond spiegeltent, inschrijven (5 euro) tot 10 juli bij Wilfried Vanhoucke (058/31.43.95)
- 10.30 u., spiegeltent, humoristisch aperitiefconcert met de groep Op ’t Goevallend Oeit, gratis toegang
- 11 u., Dorpsplaats, doop van de nieuwe reus De Geus van Wulpen
- 12 u. spiegeltent, “P’s” wereldberoemde paëlla, inschrijven (11 euro) tot 10 juli bij W. Vanhoucke
- vanaf 14.30 u., Dorpsplaats en omgeving, 9de Wulps humoristisch theatertornooi met groepen uit Wulpen, Hamme, Vilvoorde,
Brussel, Galmaarden en Vlamertinge / prijsuitreiking om 19 u.
- 21 u., spiegeltent, Sunday Night Fever, muziek uit de jaren ’70 en ’80, gratis toegang

Koksijde Latin Club op vrijdag 21 juli
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, wordt op vrijdag 21 juli op het strand van Koksijde de tweede editie van Koksijde
Latin Club georganiseerd, hét Salsafestival van de Kust. Het swingend Salsafestival brengt een gevarieerd programma:
* Azucar Salsa met expert Rob Willems en DJ Bartolomeo (om 14 en 17.15 u.): op het strand worden gratis initiatielessen salsa
gegeven en demonstraties van verschillende zuiderse dansstijlen zoals son, merengue. Dat moet je zien, maar vooral doen!
* Rey Cabrera y sus amigos (om 15 u.): Rey Cabrera werd geboren in de bergen rond Santiago de Cuba. Rey is autodidact en
speelt op meesterlijke wijze Son, Cha-cha-cha, Danzon en Guajira
* Sonbacan (om 18.45 u.): Sonbacan staat ook tijdens deze tweede Koksijde Latin Club garant voor twee uur salsa-geweld.
Steeds opnieuw laat deze band grote menigten en kleinere publiekjes dansen met hun aanstekelijke merengue, strakke salsa,
plakkerige bolero, mooie son en sterke cumbia. De band bestaat uit zowel Zuid-Amerikaanse (Cuba, Ecuador, Martinique) als
Europese musici. Hierdoor bereikt Sonbacan de perfecte balans tussen stijl, interpretatie, sublieme improvisaties en technische hoogstandjes.
* Orquesta Pegasaya (om 21 u.): Orquesta Pegasaya sluit dit jaar het festival af als absoluut hoogtepunt. In 1985 werd deze
Caraïbische feestband in Tilburg door enkele studenten opgericht. Dik twintig jaar later behoort deze band tot het neusje van
de zalm in de salsawereld. Reeds verschillende malen waren ze te gast op de Antilliaanse feesten en in 2004 kreeg Orquesta
Pegasaya 50.000 mensen aan het dansen op Polé Polé te Gent. Vijftien muzikanten zullen de Koksijdse dijk doen daveren!
* Knallend vuurwerk om 23 u.
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1ste Grote Kinderparade op 15 augustus
Dinsdag 15 augustus wordt ongetwijfeld dé kinderdag in Koksijde. Die dag vindt immers het
gratis Kinderfestival Kid’s Village plaats, een spectaculair kinderdorp op het Kerkplein van
Koksijde aan Zee. Voor de eerste maal wordt er een grote Kid’s parade georganiseerd die in
de namiddag door de straten van Koksijde trekt.
Van 10 tot 20 u. kunnen alle kinderen zich uitleven op Kid’s Village. Tal van attracties, zowel
voor de allerkleinsten als voor de tieners, zoals een opblaasbaar speelbed, springkastelen,
grote glijbaan, hindernissenparcours, ballenbad, piratenschip, reuzengezelschapsspelen, human bowling staan opgesteld op het Kerkplein en Marktplein
in Koksijde-bad. Vanaf 17 uur vinden optredens plaats van Max, Marjolein, Katerine en
Milk Inc! Het Kinderfestival en alle optredens zijn gratis toegankelijk!
Nieuw in Koksijde is de eerste grote Kid’s parade. Wees er alvast bij want verschillende bekende
TV-figuren komen die dag op bezoek. Zo kan je de enige echte Bob de Bouwer ontmoeten,
maar ook Sesamstraat komt langs met het bekende duo Bert & Ernie. Ook Spongebob zal van
de partij zijn, Garfield, Popeye en natuurlijk voor de allerkleinsten het lieflijk konijntje Hopla.
Daarnaast gaan spectaculaire wagens, clowns, muziekgroepen en showacts mee in de parade. De
Kinderparade vertrekt om 15 u. in Koksijde-dorp en trekt via de Kerkstraat, door de Zeelaan, de J.
Van Buggenhoutlaan tot aan het Kerkplein.
Info: dienst Toerisme , Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21, fax 058/53.21.22, e-post
toerisme@koksijde.be).
Sesamstraat komt ook langs met het bekende duo Bert & Ernie.

Sint-Idesbald in Vuur en Vlam
Op zondag 20 augustus vindt opnieuw Sint-Idesbald in Vuur en Vlam plaats, met volgend programma. Wim Leys en @fundum
opent het programma om 19 u. Vanaf 21 u. kan men meezingen en swingen met de tijdloze klassiekers tijdens het massazangspektakel “Sint-Idesbald zingt”. Een leuk feest voor jong en oud! Om 22.30 u. vindt dan een uniek spektakel plaats op het strand
van Sint-Idesbald met muziek en een grandioos vuurwerk.

34ste Vierdaagse van de IJzer
Van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 augustus vindt opnieuw de internationale wandeltocht Vierdaagse van de IJzer plaats.
Traditiegetrouw is de openingsplechtigheid in Oostduinkerke, op dinsdag 22 augustus.
* 17-20 u.: parasprongen op de Zeedijk ter hoogte van het Astridplein
* 18–18.45 u.: optreden van de Harmonie Vrienden van de Brandweer
* 18.15 u.: bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden in de Vrijheidstraat in Oostduinkerke-dorp
* 18.30 u.: optocht militaire pelotons en genodigden naar het Astridplein onder begeleiding van de Militaire Muziekkapel van
de Luchtmacht
* 19 u.: aankomst en opstelling van de troepen op het Astridplein
* 19.15 u.: toespraak en opening van de Vierdaagse 2005
* 20 u.: afmarcheren van de militaire pelotons en defilé tot 20.15 u.
* 20.15 u. einde van de openingsplechtigheid.
De eerste marsdag, woensdag 23 augustus, biedt volgend traject (32 km):
Koksijde, Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Oostduinkerke. De tocht van 16 km
gaat van Koksijde naar Oostduinkerke, Nieuwpoort-bad, Nieuwpoort, kwartier
Lombardsijde. De tweede wandeldag situeert zich rond Poperinge, de derde rond
Diksmuide, de slotdag rond Ieper. Elke wandeldag kan gekozen worden voor 32
of 16 km.
Info: Vierdaagse van de IJzer, Matrozenlaan 16 te Nieuwpoort (tel. 058/22.36.90, fax 058/22.36.89, e-post info@vierdaagse.be,
webstek www.vierdaagse.be.
De volledige evenementenbrochure juli-augustus is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme.
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Jumelageberichtjes
* Voor het jumelagecomité van
Oostduinkerke is het werkjaar in volle
gang. De Carnavalstoet in Neustadt-ander-Orla, waaraan liefst 85 wagens deelnamen, werd met een kleine delegatie
bezocht.
* Het Vijfstedentreffen in Neustadt vond
eind april begin mei plaats. Een flinke
delegatie maakte de verre verplaatsing
(800 km). De leden van het gemeentebestuur onder leiding van 1ste schepen
Jan Loones konden de nodige contacten leggen. De Oostduinkerkse brandweer verbroederde met hun collega’s uit
Neunhofen die beloofden om ook dit
jaar, op 24 september, deel te nemen aan
het brandweertreffen in Oostduinkerke.
* De Oud-IJslandvaarders verbroederden
zowel met de vrienden uit Neustadt als de
Trachtentanzgruppe uit Biedenkopf. Het
resultaat was een gezamenlijk optreden
op de markt tijdens de meiboomzetting.
De Oostduinkerkse jongeren behaalden
een verdienstelijke derde plaats in het
traditionele Spel zonder Grenzen.

* De Blaaskapelle Ruytingen maakte van
16 juni tot 18 juni ook de verre verplaatsing naar Neustadt. De groep nam deel
aan het vermaarde Brunnenfest. Hun
muzikaal optreden werd zeer gewaardeerd. Op het marktplein speelden zij
voor een waanzinnig publiek en op de
Heimatavond waren de aanwezigen dolenthousiast.
* Burgemeester Arthur Hoffmann van
Neustadt-an-der-Orla is herkozen voor
een nieuwe legislatuur.
* Jeugdkamp - Van maandag 24 juli tot
en met woensdag 2 augustus wordt een
jeugdkamp georganiseerd in de partnerstad Biedenkopf-an-der-Lahn. Vele
jongeren hebben via de gemeenteschool
al kennis kunnen maken met deze prachtige zusterstad. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Info: Ward Samyn (tel. 058/23.55.20)
of Luc Depotter 058/51.14.00).

tehuis van Oostduinkerke de groep dapperen die de etappe Oostduinkerke–
Biedenkopf per fiets in zes dagen zullen
af leggen. Liefst 9 Oostduinkerkenaren
en 4 Biedenkopfers zijn momenteel duchtig aan het trainen om de ongeveer 600
km met de fiets te overbruggen. Wie de
fietsers wil uitwuiven en het eerste stukje
wil meerijden tot Stuivenkenskerke (16
km) is welkom. Het zou een hart onder
de riem zijn om dit project tot een goed
einde te brengen.
* Vijfdaagse reis - Verder staat nog een
vijfdaagse reis op het programma naar
Neustadt en Thuringen van woensdag 27
september tot en met zondag 1 oktober.
Behalve in Neustadt worden ook diverse uitstappen gemaakt in Thuringen,
waar de historische stad, de folklore, de
industrie en de gastronomie onder
de loep worden genomen. Er zijn nog
plaatsen vrij. Inschrijven bij: Luc Depotter
(tel. 058/51.14.00).

* 40 jaar verbroedering OostduinkerkeBiedenkopf - Op zaterdag 22 juli vertrekt om 9.15 u. aan het oud-gemeen-

Daguitstap naar “big city” Londen op donderdag 14 september
Opstapplaatsen: om 6.45 u. op de parking bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke; om 6.55 u. bij het gemeentehuis in
Koksijde-dorp; om 7 u. op de hoek Zeelaan/Westendestraat in Koksijde-bad; om 7.10 u. in de Oostendelaan t.h.v. het
Grardplein in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- in Calais om 8.20 u. met de shuttle naar Dover (overzet 35 minuten), via de snelweg naar Londen
- vrij middagmaal
- in de namiddag geleide stadswandeling voor de liefhebbers; zeker niet te missen zijn The Houses of Parlement; Londen is
een leuke slenterstad: je kan er eindeloos wandelen, langs alle hoekjes en kantjes glijd je van de ene wijk de andere binnen,
van de ene sfeer in de andere. Vele musea zijn gratis te bezoeken zoals o.a. de National Gallery, het British Museum en de
City Hall. Ook de toegang tot de meeste parken is gratis.
- avondmaal: omdat er met de shuttle gereisd wordt, wordt aangeraden al iets gegeten te hebben in Londen of iets te voorzien
voor op de bus
- om 17.30 u. (lokale tijd), verzamelen en vertrek uit Londen om de shuttle (19.58 u.) te nemen, thuiskomst omstreeks
23.15 u. (lokale tijd)
Prijs: 35 euro per persoon (busreis, shuttle en gids), identiteitskaart en ponden niet vergeten
DEELNEMEN: tijdig inschrijven in een toeristisch kantoor is absoluut aan te raden. Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven:
Oostduinkerke-dorp (058/53.21.21), Oostduinkerke-bad (058/51.13.89), cc CasinoKoksijde (058/51.29.10), Koksijde-dorp
(058/53.30.55), Sint-Idesbald (058/51.39.99).
Volgende daguitstap: op donderdag 14 december genieten van de romantische kerstsfeer in Parijs. Voor méér info, bel
058/53.21.21, hoofdkantoor dienst Toerisme
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Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2006
HET GEMEENTEBESTUUR PRESENTEERT, IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTELIJK ELFJULICOMITÉ EN MET TAL VAN ANDERE
VERENIGINGEN, VOLGEND PROGRAMMA NAAR AANLEIDING VAN DE VIERING VAN DE VLAAMSE FEESTDAG.

ZATERDAG 1 JULI:
- 10.45-12.15 u., Oostduinkerke,
strandwateren en Zeedijk (centraal),
8ste Vlaams Kampioenschap garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers met o.m. volgend programma:
gratis inschrijving vanaf 8.30 u. in
café ’t Sluddertsje, Dorpsstraat 38 te
Oostduinkerke-dorp – 9.30 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert
I-laan 54 te Oostduinkerke-bad –
10.25 u. stoetsgewijze naar de Zeedijk
(zwembad) – effectieve wedstrijd van
10.45 tot 12.15 u., gevolgd door
weging, koken en gratis uitdeling van
de buit vanaf 13 u. met presentatie door Walter Capiau - barbecue
in café ‘t Sluddertsje vanaf 14 u.
(12 euro, inschrijven tot 27 juni, tel.
058/51.60.70 of 0474/20.22.03)
– aldaar prijsuitreiking om 17 u. (org.
garnaalkruwersclub de Spanjaardbank
i.s.m. gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomités Oostduinkerke-dorp en –bad,
logistieke steun gemeentebestuur
– info: José Vanhoutte, 058/51.67.83,
e-mail jvanhou3@versateladsl.be)

VRIJDAG 7 JULI:
- 19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal Visserijmuseum, 12de
Festival van het Volkslied aan Zee met
optredens van de groepen Anveld
en Zanzare (org. festivalcomité,
het Elfjulicomité, de VVV, i.s.m. de
Vrienden van het Visserijmuseum en
het Estaminet In de Peerdevisscher).
Gratis toegang.

ZATERDAG 8 JULI:
- 16 u., Oostduinkerke, Groot Reuzenweekend met huwelijksplechtigheid
van paardenvisser Kos en garnaalkruwster Stiene aan de pui van het

oud-gemeentehuis, waarna een korte
rondgang in het dorp naar het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum
waar omstreeks 17 u. het kerkelijk
huwelijk plaatsvindt, in aanwezigheid
van alle visserijfolkloregroepen van
Oostduinkerke. Daarna reusachtige
volksreceptie met een natje en een
droogje ondersteund door het team
van het Estaminet In de Peerdevisscher
(org. reuzencomité, feestcomités Odkdorp en –bad, VVV-Koksijde).
- Wulpen, Grote Elfjuliloop, om 13.30 u.
kinderloop (afstand volgens leeftijd,
gratis) / om 16 u. negenkilometerloop
voor adolescenten en volwassenen
(voorinschrijving voor +18-jarigen: 4
euro tot 1 juli, daarna 6 euro) (org.
SOS Wulpen – info: André Mercier
058/31.43.83, e-mail andre.mercier@
pandora.be)

ZONDAG 9 JULI:
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk,
Elfjulimis opgeluisterd door het
Beauvarletkoor Koksijde (org. Davidsfonds)
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg,
gemeentelijke Elfjuli-ontvangst, met
o.a. toespraak door Vlaams minister
Geert Bourgeois, receptie met specialiteiten van de Oostduinkerkse paardenvissers
- 14.30 u., Oostduinkerke, Groot
Reuzenweekend met onmetelijke
Reuzenstoet, start zowel op het bad
als op het dorp, om dan via het
ritssysteem samen te komen aan de
Witte Burg, waar de nieuwe kindreus
Amadientje zal geboren worden, vervolgens gedoopt en officieel ingeschreven in het bevolkingsregister,
gevolgd door begroeting door alle
aanwezige reuzen en groepen, om het
feest af te ronden met een massale
en gigantische geboorteborrel (org.

reuzencomité, feestcomités Odk-dorp
en –bad, VVV-Koksijde)
- De duivenmaatschappij De Verbroedering viert de Vlaamse feestdag met
volgend programma in het gebouw
Ameubla (Leopold II-laan 98) te
Oostduinkerke: bij goed weer lossen
van de duiven om 7.30 u. in Clermont
voor prijsvlucht “Duivenvlucht
Goedendag Vlaanderen 2006” / vanaf
10.30 u. grote tentoonstelling “De
duivensport in het algemeen” (materialen, uitslagen, kampioenen, diploma’s, enz., gratis toegang) / vanaf 11
u., openen van de constateurs / om
19 u. barbecue / om 20.06 u. uitslag
van de prijsvlucht en overhandiging
van de trofee geschonken door het
Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij De Verbroedering, info: Roger
Beernaert, tel. 058/51.26.14)
- 15-18 u., Wulpen, “Grote open hengelwedstrijd Elfjuliprijs 2006” in het
kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (vissen
ter hoogte van Wulpen of Adinkerke)
– 3 trofeeën, 500 euro aan prijzen
– inschrijven van 13 tot 14 u. in herberg ’t Sluddertsje, Dorpsstraat 38
te Oostduinkerke – volwassenen 4
euro, jongeren 2,50 euro - prijsdeling
om 19.30 u. in ‘t Sluddertsje (org.
Elfjulicomité i.s.m. De Noordvissers
Adinkerke – info: Maurits Boucquez,
gsm 0476/66.52.83)
- 16 u., Oostduinkerke, Groenendijk,
café De Zoeten Inval, grote vinkenzetting (info: 058/23.62.25)

MAANDAG 10 JULI:
- 18 u., Koksijde, gemeentelijke bibliotheek (Casinoplein), officiële opening
van de bijzondere thematentoonstelling “Conscience en de dansende leeuwen” met talrijke unieke uitgaven van
de roman “De Leeuw van Vlaanderen”
uit de verzameling van de Koksijdse
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Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2006
culturele ambassadeur Carlos Van
Louwe – deze expo loopt tot en met
zaterdag 29 juli (open tijdens de openingsuren van de bibliotheek)

DINSDAG 11 JULI:
- ’s namiddags op het binnenplein van
het Nationaal Visserijmuseum, muzikale namiddag Elfjuliklanken met een
optreden van de Westhoekaccordeonisten en een elfjuliconcert door de
Harmonie Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke, gratis toegang (org.
elfjulicomité, VVV, Estaminet In de
Peerdevisscher in samenwerking met
de Vrienden van het Visserijmuseum)
- 18 u., Oostduinkerke, café ’t
Sluddertsje, Grote Elfjuliprijs Biljart
Carambol overband en drieband op
twee biljarts 2,10 m (org. Biljartclub
Westhinder, info secr. Levien Vieren
058/51.60.49)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek vuurwerk (org. VVV)

VRIJDAG 14 JULI:
- 21 u., Wulpen, in de spiegeltent op
de Dorpsplaats, optreden van Alex
Agnew, toegang 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de deur

ZATERDAG 15 JULI:
- 14-19 u., Wulpen, Dorpsplaats,
Landelijk Feest met 81ste veeprijskamp en straatanimatie (met o.a. roofvogelshow) in en rond de Spiegeltent
(org. VVV Koksijde i.s.m. feestcomité
Wulpen, Landbouwcomice)
- 21 u., Wulpen, Spiegeltent, café-chantant met Edje Ska & De Laaglanders,
gratis toegang (org. feestcomité
Wulpen en Wulpen Events)
- 23 u., Wulpen, feestelijk vuurwerk

-

-

-

-

-

ZONDAG 16 JULI:
- 16 u., Koksijde-dorp, Kerkstraat, bij
café De Welkom (alwaar inschrijving,

1 euro per vogel, vanaf 15 u. en prijsuitdeling om 18 u.), Grote Elfjuli-vinkenzetting (org. De Paradijsvogels
Veurne, 058/31.27.29)
9.30 u ontbijt in en rond spiegeltent, inschrijven (5 euro) tot 10 juli
bij Wilfried Vanhoucke, 058/31.43.95
(org. feestcomité Wulpen)
10.30 u., Wulpen, spiegeltent, humoristisch aperitiefconcert met de groep
Op ’t Goevallend Oeit, gratis toegang
11 u., Wulpen, Dorpsplaats, doop van
de nieuwe reus De Geus van Wulpen
12 u. Wulpen, spiegeltent, “P’s”
wereldberoemde paëlla (inschrijven
11 euro bij Wilfried Vanhoucke tot 10
juli, tel. 058/31.43.95)
vanaf 14.30 u., Wulpen, Dorpsplaats
en omgeving, 9de Wulps humoristisch
theatertornooi
21 u.,
Wulpen,
Dorpsplaats,
Spiegeltent, Sunday Night Fever,
muziek uit de jaren ’70 en ’80, gratis
toegang (org. feestcomité Wulpen en
Wulpen Events)

Bevlaggingsactie
Laat op zondag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Davidsfonds en het Elfjulicomité
stellen gratis vlaggen ter beschikking. Contacteer zo vlug mogelijk Herman Vanheste
(058/51.38.87).

Tentoonstelling “Conscience en de dansende leeuwen”
Van dinsdag 11 juli tot en met zaterdag 29 juli loopt in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Casinoplein in Koksijde-bad)
de merkwaardige tentoonstelling “Conscience en de dansende leeuwen”.
Deze expositie toont talrijke unieke uitgaven, alsook zeldzame vertalingen, van de roman “De Leeuw van Vlaanderen” uit de
verzameling van de Koksijdse culturele ambassadeur Carlos Van Louwe.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek: van maandag tot zaterdag van 10 tot
12u., ‘s namiddags op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., en op woensdag en zaterdag van 14 tot 17u.
Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (Ives Boullet, Jan Huyghe, Vlaams volksvertegenwoordiger en 1ste schepen
Jan Loones,)
Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 24 te Koksijde, tel. 058/53.30.82
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Openbare werken: een stand van zaken
Nationaal
Visserijmuseum te
Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale
vernieuwing en uitbreiding van het
Nationaal Visserijmuseum gaat gestadig verder. Officieel luidt het dossier
als volgt: “Het zeil wordt in de top
gezet – Cultuurtoeristisch project ter
revalorisatie van de maritieme erfgoedsite Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke”.
Na de paasvakantie kon met de uitvoering van de technieken gestart worden
(HVAC, bouw van een hoogspanningscabine en aquaria). Het lot voor de
museale inrichting zal ook nog vòòr de
zomer in aanbesteding gaan. Het kustvissersvaartuig OD.1 Martha, dat op
prachtige wijze gerestaureerd werd in
het scheepsatelier Lowyck in Oostende,
werd op zaterdag 24 juni op spectaculaire wijze in het museum geplaatst. Van
dit manoeuvre kunnen we in dit nummer
geen foto geven aangezien het blad
toen al in druk was. Het vaartuig is een
beschermd monument (16 juni 1998).

Omgevingswerken
nieuw gemeentehuis

verder uitgevoerd met oog op voltooiing
tegen 9 september.

Wat de omgeving van het nieuw gemeentehuis betreft, staan tijdens de zomermaanden volgende werken op stapel:
de verdere bouw van het evenementenplein zelf, de heraanleg van de
Ropsweg, de trap van de Ropsweg naar
de Zeelaan, en twee gedeelten houten
bevloering (tussen evenementenplein en
Zeelaan, en tussen evenementenplein en
Westendestraat). Al deze werken worden

Riolerings- en verfraaiingswerken Wulpen
Voetgangersbrug - De nieuwe brug is
gelegd maar is nog niet volledig afgewerkt. Nog even benadrukken dat de
nieuwe brug een platte gelijkgrondse
brug die ook toegankelijk zal zijn voor
gemotoriseerd verkeer tot 3,5 ton, evenwel voor traag plaatselijk verkeer.

Nieuwe gemeentehuis
Momenteel is heel het gebouw winden waterdicht. De inrichtingswerken zijn
verder volop aan de gang: allerlei technieken, verhoogde vloeren, plakwerk,
enz. Ook de liftstructuur (panoramische
liften) is gestart en de bekleding van de
bol binnenin is ook bezig.
De structuur van de buitenpasserelle
staat er en de gevelbekleding in hout
is begonnen. Daarna volgen de aluminium lamellen (zonnewering) die voor de
gevels hangen.

Schoolomgevingen Hostenstraat-Helvetiastraat
Deze werken omvatten de heraanleg van de Hostenstraat tot aan de school, en de
heraanleg van de Helvetiastraat vanaf de Zeelaan tot het centrum Noordduinen.
Gezien de slechte toestand van de riolering wordt deze tegelijk vernieuwd. Het
doel van de werken is het creëren van een veel grotere verkeersveiligheid in deze
schoolomgeving.
Het gedeelte Helvetiastraat tussen het kruispunt Hostenstraat en het centrum
Noordduinen zal vanaf begin juli voorzien zijn van een nieuwe asfaltonderlaag,
zodat dit deel terug berijdbaar is. Het deel Helvetiastraat vanaf de Zeelaan tot
het kruispunt Hostenstraat zal tegen de bouwvakantie voorzien zijn van de steenslagfundering zodat een beperkte toegankelijkheid mogelijk zal zijn. Dadelijk na de
bouwvakantie zal daar gestart worden met de verdere afwerking. De Hostenstraat
zelf wordt pas begin augustus opgebroken. Vooreerst zullen de nutsmaatschappijen de nodige vernieuwingen van elektriciteits- en gasleidingen uitvoeren. Van
zodra alle overkoppelingen (leidingen in woningen) een feit zijn, kan gestart
worden met de vernieuwing van de riolering. Vermoedelijk zijn we dan begin september.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
Garages deel Zeedijk
Sint-Idesbald
De werken zijn half september ’05
begonnen. Het bouwen van deze ondergrondse parkeergarage en de heraanleg van de Zeedijk betreft het deel
tussen Lucionplein en Grardplein. Het
gaat om koopgarages. Het project werd
gesplitst in twee grote fases: fase 1 tussen Lucionplein en Strandlaan, en fase 2
van Strandlaan tot Grardplein.
Zowel voor fase 1 als 2 is de eindafwerking momenteel volop bezig. Kort na de
zomervakantie wordt de inrit voltooid.
De ondergrondse garages zouden volledig afgewerkt zijn eind oktober.

Verfraaiingswerken
* Omgevingswerken wijk Voorduinen
- Dit project omvat de groenaanleg van de wijk Voorduinen (langs de
Nieuwpoortsteenweg), en het leggen van
het voetpad langs de Nieuwpoortsteenweg
als verbinding tussen de nieuwe wijk
en het dorp. De coördinatievergadering
vond plaats. De werken vatten aan in
de loop van de maand september. Eerst
wordt gestart met de aanleg van het
voetpad langs de Nieuwpoortsteenweg,
vervolgens het heraanleggen van de verbindingsweg achter het gebouw, en tenslotte wordt overgegaan tot het aanbrengen van de beplanting.

Werken momenteel in
Aanleg fietspaden
aanbestedingsfase
Robert Vandammestraat * Heraanleg Zeelaan - Dit werk omvat de
De omschrijving van het project: van de
verkeerslichten aan de Zeelaan tot het
monument op het Hegerplein, en van de
Hostenstraat tot de rotonde Zeepanne.
De bedoeling is aan weerszijden veilige fietspaden (rood asfalt, haagje tussen pad en rijweg) aanleggen zoals al
gebeurde in het andere deel van de
Vandammestraat van de Zeepanne naar
de Oosthoek.
Normaliter werd de Vandammestraat tussen Koksijde-dorp en rotonde Zeepanne
op donderdag 29 juni weer opengesteld
voor het verkeer. Dat wil zeggen dat volgende zaken dan hopelijk klaar waren: de
belijning, de nieuwe verkeersborden, de
verlichting, fietspaden en rijweg. De uiteindelijke afwerking zal dan plaatsvinden
vanaf september. Beplanting (haagjes,
bomen) daarentegen wordt uitgevoerd
in november.

heraanleg van het voetpad, fietspad en
rijweg van de Zeelaan tussen de rotonde
De Poort en de Helvetiastraat.
* Schoolomgeving van de gemeenteschool
en vrije basisschool in Oostduinkerke Deze werken omvatten de heraanleg van
de Schoolstraat, gedeelte Dorpsstraat
en Vrijheidstraat.
* Heraanleg speelplaats gemeenteschool Oostduinkerke - Dit werk omvat
het vernieuwen van een stuk bestaande
betegeling en de aanleg van een verbindingswegje tussen de Polderstraat en de
fietsenstalling van de school.
* Heraanleg speelplaats Noordduinen
- Deze speelplaats wordt herlegd in
functie van de nieuwe middelbare school
die op 1 september start.

Verdere aanleg
rioleringen
* Aanleg riolering in de Olmen-, Konijnenen Duindoornstraat in Sint-Idesbald Gezien de nutsmaatschappijen niet konden volgen met het vernieuwen van hun
leidingen, worden de werken uitgesteld
tot na de zomer.
* Hooplaan in Koksijde - De kans is
groot dat de uitvoering van het project kan aanvatten eind augustus of
begin september. Dit zal uitgemaakt
worden op de coördinatievergadering
die eerstdaags plaatsvindt. Het project
omvat het leggen van de riolering in
de Hooplaan tussen de Vinkstraat en
de Rozemarijnweg en het doodlopend
gedeelte Rozemarijnweg zelf. Het wegdek zal daarna volledig vernieuwd worden zoals in het voorgaand gedeelte,
met greppeltjes en nieuw asfalt.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen
rekening houden met eventueel werkverlet door slecht weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze
openbare werken (info/inzage in de
plannen):
- schepen van Openbare Werken Jan
Loones, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska
Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8
tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis
annex te Koksijde-dorp.
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Feestelijke opening nieuwe Dorpsplaats Wulpen

Ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse kermis werd het volledig nieuwe dorpsplein van
Wulpen op feestelijke wijze geopend. Op de foto v.l.n.r. feestcomitévoorzitter Wilfried Vanhoucke,
schepen Pat Stockelynck, burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, schepenen Daniël Van Herck en Herwig Vollon, geflankeerd door Mieke Garnaal en eredame.

Op zaterdag 3 juni, ter gelegenheid
van de start van de jaarlijkse kermis,
vond op feestelijke wijze de plechtige
opening plaats van de nieuw aangelegde Dorpsplaats van Wulpen. Dit oude
dorpsplein werd totaal vernieuwd naar
een ontwerp van Buro voor Vrije Ruimte,
dat een degelijke ruimtelijke visie ontwikkelde die we de lezer evenwel besparen.
Op een rijtje geven we wel de kenmerken
van de nieuwe dorpsplaats:
- drie wanden (huizenrij, kerkhofmuur, rij
geknotte wilgen) die het plein begrenzen
- op het dolomietplein enkele rijen veldesdoorns die samen een loverdak vormen
- een petanqueveld dat onder de bomen
zowel een licht- als schaduwruimte
vormt
- een skate- en basketbalruimte, uitgevoerd in volle beton, grenzend aan de
grindverharding
- aansluitend de overdekte buswachtplaats, een toilet en fietsenstalling.
- natuursteenverharding voor de voetpaden (platines)

- het overige pleingedeelte is in gegoten
beton-verharding met een proportionele gridstructuur: waar veel gereden
en geparkeerd wordt zijn er grindvoegen, waar minder auto’s komen zijn
er grasvoegen die het naastliggende

plein vervlechten met het gras – en
waterpleintje
- omhooggetrokken betonelementen,
steken uit in deze gridstructuur, als
waterbronelement of als bank
- een lage reling (90 cm hoog) sluit
gedeeltelijk het plein af tegenover de
doorrijstrook
- er is een efficiënte parkeerruimte
(kerkceremonies e.a.) en er kan een
feesttent geplaatst worden
Het dorpsplein heeft dus zijn landelijke
geladenheid bewaard, maar is tegelijk
een ongedwongen ontmoetingsruimte.
Zowel het plein zelf als de begeleidende benadering door fietsers, wandelaars, ruiters en voertuigen werden hier
omzichtig aangepakt en verfijnd met
respect voor het waardevolle en herkenbare dieptezicht naar de zuidwestelijke
wijde weidevlakte.
De nieuwe Dorpsplaats (riolering en
bovenbouw) werd geraamd op 1.499.215
euro. De rioleringen zijn betoelaagd voor
475.000 euro. De fietsenstalling en
bijhorende accommodatie werd geraamd
op 86.000 euro en werd voor 34.000
euro door Toerisme Vlaanderen gesubsidieerd.

Een algemeen beeld van de prachtig heraangelegde dorpsplaats naar een ontwerp van het Buro
voor Vrije Ruimte.

Ve r k e e r
21

Regeling Zones 30 Schoolomgevingen
Uw gemeentebestuur levert inspanningen voor de verkeersveiligheid. Zo zijn in dit verband een tijd geleden de Zones 30
Schoolomgeving ontstaan. In bepaalde zones staan vaste borden, in andere zones variabele. Als er vaste borden staan is de
maximum toegelaten snelheid altijd 30 km/h in de volledige zone. Als er variabele borden staan, geldt een maximum toegelaten
snelheid van 30 km/h enkel als de borden in werking zijn.

SCHOLEN MET VASTE BORDEN:
Medisch
Pedagogisch
Instituut
Westhoek (Pylyserlaan in Koksijde) /
Home Mathilde Schroyens (Veurnelaan
in Sint-Idesbald) / Leefschool De
Letterzee (Fastenaekelslaan in Koksijdebad) / private school Le Petit Loraine
(Noordzeedreef in Oostduinkerke).

SCHOLEN MET VARIABELE
BORDEN:
gemeentelijke basisschool Koksijdedorp (Abdijstraat) / gemeentelijke basisschool Oostduinkerke (Dorpsstraat)
/ atheneum in gebouw Noordduinen,
(Helvetiastraat in Koksijde-dorp) /
vrije basisschool (Vrijheidstraat in
Oostduinkerke) / vrije school De Ark
(Helvetiastraat in Koksijde-dorp) en vrije
school De Ark (Bliecklaan in Koksijdebad).
* In Koksijde vormen de scholen
Abdijstraat en Helvetiastraat (2)
één gezamenlijke Zone 30.
* In Oostduinkerke vormen
de scholen Vrijheidstraat en
Dorpstraat eveneens één gezamenlijke Zone 30.
Aan deze scholen staan momenteel vaste borden, doch deze
worden vervangen door variabele
borden.

WERKTIJDEN VARIABELE
BORDEN:
In Koksijde
* Op maandag, dinsdag en donderdag van 7.45 tot 8.45 u. / van
11.45 tot 12.15 u. / van 12.45 tot
13.15 u. / van 15.45 tot 16.30 u.
* Op woensdag van 7.45 tot 8.45
/ van 11.45 tot 12.30 u.
* Op vrijdag van 7.45 tot 8.45
u. / van 11.45 tot 12.15 u. / van
12.45 tot 13.15 u. / van 14.45 tot
15.30 u.

In Oostduinkerke
* Op maandag, dinsdag en donderdag
van 8.15 tot 9.05 u. / van 11.45 tot
12.30 u. / van 12.55 tot 13.40 u. / van
15.55 tot 16.45 u.
* Op woensdag van 8.15 tot 9.05 u. /
van 11.45 tot 12.30 u.
* Op vrijdag van 8.15 tot 9.05 u. / van
11.45 tot 12.30 u. / van 12.55 tot 13.40
u. / van 14.55 tot 15.50 u.

Dorpsplaats Wulpen:
zone 30
Na de heraanleg van de dorpskern van
Wulpen is het plein bij de kerk, de
Dorpsplaats, Zone 30 geworden. De
afbakening van de zone geldt enkel voor
het eigenlijke plein.

Groenendijk: bebouwde
kom (max. 50 km/h)
Op Groenendijk, tegenaan Nieuwpoort
Bad, wordt op het vlak van verkeersregeling een “bebouwde kom” vastgelegd.
Dit betekent in die zone max. 50 km/h.
1. De zone is als volgt afgebakend, ten
noorden van de Albert I-laan: van de
Dewittelaan naar de Zuidenwindhelling
alover de dijk naar de Kinderlaan (rechts)
tot aan het kruispunt met de Albert I-laan.
2. De zone is als volgt afgebakend,
ten zuiden van de Albert I-laan: alle
straten in het blok Albert I-laan, Kol.
D’Haenenlaan, Gen. Notermanlaan en
Lijsterstraat tot de Kinderlaan.
3. Opgelet: op de gewestwegen binnen die
zone (Albert I-laan en Spreeuwenberg) is
de maximum toegelaten snelheid 70 km/h.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken en papier en karton buiten de avond voor de ophaling na 21 uur.
Ophaling tussen 6 en 22 uur.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 12 en 26 juli, woensdagen
9 en 23 augustus
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 19 juli en 23 augustus

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 13 en 27 juli, 10 en 24
augustus
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 20 juli en 24 augustus

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus
Ophaaldata papier en karton: maandag 17 juli en vrijdag 25 augustus

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 juli, 11 en 25 augstus
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 18 juli en 22 augustus

Sluitingsdag containerpark
Op zaterdag 1 juli is het containerpark gesloten,
omdat het domein omwille van de Air-show moeilijk bereikbaar is!

Vijftien nieuwe compostmeesters
De gemeentelijke milieudienst, de intercommunale IVVO en de vzw Vlaco organiseerden een compostcursus voor 15 geïnteresseerden. De cursus omvatte drie belangrijke onderdelen:
- een theoretisch gedeelte met de basisregels over composteren
- een bezoek aan een bio-boerderij in Avelgem rond afvalarm tuinieren, afbraakorganismen en over het compostgebruik
- een praktijkles op de compostweide van onze gemeente waar iedereen zelf aan de slag kon.
Composteren is heel interessant? Je maakt
je eigen compost, je sluit de natuurlijke
kringloop in je tuin, je voorkomt afval en
het is goed voor de portemonnee. Wenst
u meer te weten over composteren in vaten
en bakken in een afvalarme tuin, neem dan
contact op met de milieudienst (Dorine De
Coster 058/53.30.98).

Op de foto v.l.n.r. compostmeester Roger
Van der Maelen, Dikumbua Dialungana, Jan
Seneca, Marc Mortelez, Kim Calcoen, Nathalie
Haentjens, Miet Loones, Arnault Defrancq, David
Vanbillemont, Bert Suwier, Heidi Vollon, Fabienne
Bartholomeus, Linda Vandamme, Nicole Ingels.
René Mackelberghe en Christophe De Munck
waren verontschuldigd.
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Oproep Openstellers Open Huizendagen 2006
De Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en het Vlaams Klimaatnetwerk lanceren een oproep tot belangstellenden die op zaterdag
21 en zondag 22 oktober hun energievriendelijke woning willen openstellen ter gelegenheid van de Open Huizendagen 2006.
Vorig jaar waren deze dagen een enorm succes. Om nog meer geïnteresseerden een kans te geven een voorbeeldwoning te bezoeken, is de BBLV dus op zoek naar nieuwe energievriendelijke woningen.
Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober,
tijdens de jaarlijkse Open Huizendagen,
kan men de toepassingen van energievriendelijke maatregelen in woningen
bewonderen. Tijdens deze dagen doen
bezoekers inspiratie op voor de bouw of
aanpassing van hun eigen woning.
Als eigenaar toon je de talrijke voordelen
van energievriendelijk bouwen en verbouwen aan geïnteresseerden. Je leidt
ze rond en toont hen je goed ingeduffelde, warme woning die slechts weinig
verwarming nodig heeft. Daarbij geef je
direct bruikbare bouwtips en levensech-

te adviezen. Je getuigt dat je aan leefkwaliteit en comfort won en jezelf en het
milieu heel wat kosten bespaart. Door
goed te isoleren en te ventileren boek
je winst op vele fronten. Het comfort
verhoogt en je energiefactuur verlaagt.
De helft minder verbruiken dan in een
gemiddelde woning is in de Open Huizen
de regel. Tegelijk is het veel gezonder
binnen en buiten, want je vermijdt tocht
in huis en een hoop CO2 in de lucht.
Wie dus in dat weekend zijn energievriendelijke woning wil openstellen, kan zich
melden via e-post ter attentie van dirk.

knapen@bblv.be (of tel. 02/282.17.44)
of van sofie.van.den.bogaert@bblv.be
(tel. 02/282.17.46), of kan zich rechtstreeks inschrijven op www.klimaatnet.
be. Op die webstek vind je niet alleen
informatie over de Open Huizendagen,
maar ook over het Energieforum (voor
vragen over duurzaam en energievriendelijk bouwen).
Kandidaat-openstellers ontvangen vervolgens een lijst met vragen over de
woning en het gebruik ervan. Zo kan
de BBLV mensen vooraf een goed beeld
geven van de woning die ze bezoeken.

Bouw- of verbouwplannen?
Kom naar de BOUWTEAMcursus!
In samenwerking met de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde en Veurne organiseert de Provincie West-Vlaanderen op
zaterdag 23 en 30 september een cursus bouwen en verbouwen onder de naam Bouwteamcursus. Het BouwTeam garandeert
elke cursist een praktische (en betaalbare) kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en gezonde
materialen.
Als bouwer of verbouwer word je geconfronteerd met een aantal beslissingen die je in veel gevallen zonder veel kennis van
zaken moet nemen. Hoeveel isolatie moet je voorzien? Welk materiaal gebruik je het best? Welk vermogen moet je verwarmingsketel hebben? De beslissing hierover heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere levensduur van je woning én voor
het energieverbruik. Je moet heel wat gesprekken voeren met mensen uit het vak: de architect, de aannemer, de handelaars in
bouwmaterialen... Om aan deze mensen de juiste vragen te kunnen stellen en indien nodig een discussie te kunnen voeren, is
het nuttig om deel te nemen aan de BouwTeam cursus.
De informatie wordt verstrekt door lesgevers van Dialoog vzw. Zij hebben voldoende praktijkervaring en brengen verschillende
demomaterialen mee om zo concreet mogelijk uitleg te geven. Het aantal deelnemers wordt beperkt zodat iedereen volop aan
bod kan komen. Zo is er gelegenheid om persoonlijke bouwproblemen te bespreken.
Het programma vermeldt o.m. volgende onderwerpen: energiezuinig ontwerp (ligging en oriëntatie van de woning, compact
bouwen, bufferen, het wettelijk kader of het K-peil en E-peil); isolatie (dikte, materiaal, koudebruggen); ventilatie; verwarming
(warmtebron, -regeling, -ketel); regenwaterinstallaties, elektriciteit.
De twee lesdagen vinden plaats in zaal Caroline, Gouden Hoofdstraat 17 in Vinkem (Veurne), van 9.30 tot 17.30 u. ‘s Middags
is er een broodjesmaaltijd.
Deelnemen kost 25 euro, cursuspakket en twee broodjeslunchen inbegrepen. Inschrijven via het inschrijvingsformulier op de
website www.dialoog.be/agenda of via e-post bouwteam@dialoog.be of bel 016/23.26.49. De inschrijving is pas definitief
na storting.
Info: Milieudienst (Heidi Vollon, tel.: 058/53.30.27, e-post heidi.vollon@koksijde.be) of Dialoog vzw (tel. 016/23.26.49 of
e-post bouwteam@dialoog.be) of Dienst Minawa van de provincie (tel. 050/40.34.90 of e-post marie.de_winter@westvlaanderen.be).
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Milieudienst zoekt energiemeesters
In het kader van de campagne Klimaatwijken
zoekt de gemeentelijke milieudienst “energiemeesters”. Dat zijn personen die op de
hoogte zijn van hoe huisgezinnen energie
kunnen besparen, of belangstellenden die
een opleiding energiebesparing willen volgen om de verworven kennis vervolgens
door te geven aan anderen.
De energiemeester doet rond energie wat
een compostmeester rond compost doet.
De kersverse specialisten terzake zullen
dan in een latere periode ingeschakeld

worden om gezinnen in zogeheten “klimaatwijken” tips te geven over energiebesparing. Dat zal gebeuren via het uitwisselen van ervaring, door regelmatig deuraan-deur meetgegevens te verzamelen,
door het gebruik van de energiemeter toe
te lichten zodat bewoners van de klimaatwijken het verbruik van hun wasmachine
of diepvriezer kunnen checken.
Energiemeester zijn gebeurt op vrijwillige
basis. Wie interesse heeft kan vrijblijvend
contact opnemen met de milieudienst

(tel. 058/53.30.97 of epost milieu@koksijde.be),
die dan zorgt voor de opleiding, gemotiveerde gezinnen, voldoende energiemeters,
de opvolging van de meterstanden, bijeenkomsten met de gezinnen, enz.
In de volgende Tijdingen wordt dit project dieper toegelicht. Wie nu al meer
info wil, surft naar www.bblv.be bij campagnes “klimaatwijken” of neemt contact
op met de milieudienst.

OCMW-strijkhuis opent op 7 juli
Het Strijkhuis, een nieuw initiatief van het Koksijdse OCMW, opent zijn deuren op vrijdag 7 juli. Het Strijkhuis is gevestigd op
volgend adres: Zeelaan 71 in Koksijde-dorp. De strijksters streven ernaar dat de inhoud van uw wasmand na drie werkdagen
netjes gestreken is, en wel onder het motto: "Strijken… geen goesting of te weinig tijd, breng het naar ons en u krijgt zeker geen
spijt". Het betaalmiddel is de dienstencheque. Het OCMW-strijkhuis is open als volgt: op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 u., en van 14 tot 17.30 u. Op donderdag van 8.30 tot 12.15 u., en op zaterdag van 9.15 tot 12 u.
Contactpersoon bij het OCMW is Fien Vandooren, tel. 058 53 31 90.

Rode Kruis zoekt medewerkers
De Rode Kruis-afdeling Koksijde zoekt medewerkers die zich belangloos willen inzetten en die wat vrije tijd hebben om te
helpen zowel als bestuurslid, als vrijwilliger in de hulpdienst of in de sociale hulpverlening. Wie zich geroepen voelt, mag
vrijblijvend contact opnemen met één van de volgende bestuursleden: voorzitter Marc Vandermeiren (tel. 058/52.48.76),
ondervoorzitter Andre Vanbelleghem (tel. 058/51.08.65) of PR-verantwoordelijke Judith Ranson (tel. 058/51.40.60).

Dokters en apothekers met wacht
Dokters juli-augustus

Hulp

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:

058/51.84.94
058/51.78.68

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

Apotheken juli-augustus
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – men kan de lijst van de wachtdiensten
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De
gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het
wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want
wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie
in te lichten op het nr. 058/53.30.00
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Artiesten gezocht voor
Transcript 2006
Van 14 tot 21 oktober vindt in JOC de PIT
de kunsttentoonstelling Transcript 06
plaats, in samenwerking met de bibliotheek. In dat verband richt de jeugddienst een oproep tot alle jonge kunstenaars uit Koksijde en omstreken om aan
deze tentoonstelling tijdens de bibliotheekweek deel te nemen. Alle kunstvormen komen aan bod: van poëzie over
schilderwerken tot video. Het publiek
mag zijn favoriete artiest uitkiezen die
zijn werk in een aparte tentoonstelling
mag tonen in het cultureel centrum.
Vorig jaar kaapte Bram Dejonghe deze
publieksprijs weg.
Meer info: jeugddienst (tel. 058/53.29.70
of jocdepit@koksijde.be).

Tune Inn: een stevige
portie rock op 1 juli
Op zaterdag 1 juli valt er in jeugdhuis
de PIT vanaf 20 u. een flinke dosis rock
te beleven. De groepsleden van Mauer
sloegen de handen in elkaar met de jongeren van werkgroep muziek en stellen
volgend programma voor: Zoldorattic,
Mauer en Rye Jehu.
Zoldorattic opende vorig jaar Sunbeam
en haalde net niet de finale van
Kunstbende. Onverschrokken rock.
Mauer brengt emowavecorerock-‘n-roll
en beroerde alvast het publiek in de
Krawietel en in de Vooruit te Gent.

Hoofdgroep van de avond is Rye Jehu.
Deze finalisten van de Rockrally werden
uitgeroepen tot rockbelofte van 2006
en verkennen de uiterste grenzen van het
rocklandschap zonder hun thuisbasis uit
het oog te verliezen.
DJ’s van dienst zijn Roger, The Russian
France, Ejac Skunk, T8T+Giorgio Furlan
(Fatima resident).
Toegang: 3 euro voor leden, 4 euro
niet-leden.

Jaarlijkse Beachparty
op 28 juli
Naar jaarlijkse traditie
organiseert
scoutsgroep Casa van
Oostduinkerke zijn
beachparty, op vrijdag 28 juli vanaf 16 u.
op het strand van Oostduinkerke. Een
unieke fuif in een unieke omgeving: zon,
zee, strand, muziek en verfrissingen zijn
de sleutelwoorden. Elk jaar hebben de
scouts een speciale verrassing in petto.
Vorig jaar was dat de drijvende zeebar,
dit jaar wordt het opnieuw iets helemaal
anders. Gratis toegang.

Nuclear Nightz
Summeredition op 29 juli
Jeugdhuis de PIT stroopt opnieuw zijn
mouwen op om een door chef-kok Stan
Leye samengesteld drum-‘n-bassmenu
aan te bieden, op zaterdag 29 juli om

21 u. Als voorgerecht brengt hij een
fijne selectie van vers lokaal drum-‘nbassgeweld om het smaakpallet wat te
prikkelen. Het hoofdgerecht en dessert
houdt hij nog geheim maar hij verlaat
alvast de traditionele continentale keuken. Het muziekfestijn vindt plaats in de
zaal van jeugdontmoetingscentrum de
PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde-bad.

Sweet Sounds uit ZuidAfrika op 20 augustus
De samenwerking tussen JOC de PIT, cc
CasinoKoksijde en Blafhikproducties is
aan zijn tweede editie toe. Sweet Sounds
brengt op zondag 20 augustus om 20
u. op het Casinoplein, in het kader
van de culturele overeenkomst tussen
Oppikoppifestival uit Zuid-Afrika en
Pukkelpop, een tweetal Zuid-Afrikaanse
groepen. Zaterdag staan ze nog op
Pukkelpop, zondag 20 augustus verwennen ze het publiek aan de kust. De
namen zijn nog niet bevestigd maar
worden kenbaar gemaakt op www.depit.
be. Gratis toegang.

De site van JOC de PIT
Jongeren en ouders met interesse in de
werking van het lokaal jeugdontmoetingscentrum de PIT kunnen surfen naar
www.depit.be om kennis te maken met
de diverse onderdelen en het activiteitenaanbod.

Cultuur
Vrijetijdsmarkt voor verenigingen
Op zaterdag 16 september organiseert de raad voor cultuurbeleid voor de derde maal een vrijetijdsmarkt. Dat is een beurs waar
de verenigingen zich aan het publiek kunnen voorstellen aan de hand van foto- of videomateriaal, affiches, folders, krantenartikels,
een persoonlijk gesprekje met een bestuurslid, enz.
Verenigingen die niet werden aangeschreven maar die toch op die beurs aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met de
voorzitster van de raad voor cultuurbeleid mevr. Marijke Louwie, Fezantestraat 1 te Oostduinkerke (tel. 058/51.58.28).
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Zondag 23 juli: zinderend wereldfeest Dunia!
Het Wereldfeest Dunia is in 2006 aan zijn derde editie toe, meer bepaald op zondag 23 juli van 11.30 tot
18.30 u. op het strand van Oostduinkerke. Deze keer staat het podium iets dichter bij de dijk tussen strandcabines en terrassen. Dunia is een levendig en gezellig gebeuren voor jong en oud!
Centraal
op
het wereldfeest
staat de feestelijke wereldmarkt.
Kleurrijke kraampjes vol snuisterijen, informatie, lekkernijen, tropische cocktails en leuke spulletjes! Een bezoek meer dan waard! Men
kan er een stukje wereld en wereldleute
opsnuiven.
Daarnaast wordt op dit volksfeest een
levendige partij live muziek aangeboden.
Dit jaar opent de West-Vlaamse groep
Belladonna. Dat is de groep die de
tweede editie won van DemoDunia, een
demowedstrijd die aan het Wereldfeest
Dunia verbonden is. De eerste prijs van
die wedstrijd is dan ook een optreden op
het wereldfeest, ondersteund door een
professionele klankinstallatie. Belladonna
bestaat uit 11 mooie vrouwen die op
hemelse vierstemmige wijze zingen in ver-

Djamel sluit de namiddag muzikaal af met Magrebijnse pop/rai.
De Algerijnse Gentenaar Djamel
speelt al van jongsaf muziek,
maar valt vooral op door z’n
heldere stem. Drie prachtige
groepen die benen en heupen
in beweging zullen zetten! Kom
de heerlijke geuren opsnuiven,
de ambiance mee beleven en
geniet van muziek, kleur en
feest op het Oostduinkerkse
strand!
De groep Belladonna won de tweede editie van DemoDunia.

schillende betoverende talen over het
leuke en minder leuke leven.
Belladonna wordt gevolgd door een feestelijke Latinogroep, Siempre Moreno,
die vurige latinogenres speelt: salsa,
Braziliaanse samba-reggae, Cubaanse son
montuno, bolero, Spaanse rumba, enz.

Meer info op: www.koksijde.
be/dIS bij Dunia of bij Fien Leerman op de
dIS, P. Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke,
e-post fien.leerman@koksijde.be, tel.
058/51.08.92 of gsm 0494/50.28.47,
of bij schepen van Internationale
Samenwerking Jan Loones, e-post jan.
loones@koksijde.be.

Koksijde op naar het label van FairTradeGemeente
Koksijde dingt mee naar het label “eerlijke handelsgemeente”. Dat wil zeggen dat Koksijde
en haar bevolking de eerlijke handel in hun hart willen dragen. Hardwerkende (bio-)boeren (hier en elders) moeten namelijk eerlijk betaald worden voor hun arbeid. Men kan de
handelaars, verenigingen en horeca die eerlijke handelsproducten aanbieden, vinden op de
stek www.ikbenverkocht.be als u bij 8670 Koksijde zoekt!

Dokters van de Wereld
“Dokters van de Wereld” is een organisatie die humanitaire hulp biedt aan vergeten bevolkingsgroepen na natuurrampen en confilcten.
Humanitaire acties (vb. Bosnië, Kosovo, Irak, Zuid-Oost-Azië) geven vaak een stereotiep en clichématig beeld: afgehuurde vrachtvliegtuigen met tonnen hulpgoederen, grote geldinzamelingsacties, een massale blijk van medeleven... De omvang van bepaalde
catastrofes en de behoeften op vlak van gezondheid verantwoorden inderdaad medische noodinterventies.
Maar Dokters van de Wereld wil verder gaan. De meeste van missies van die organisatie zijn gericht op die bevolkingsgroepen die
afgesneden zijn van de buitenwereld of getroffen worden door conflicten waarvoor de media geen belangstelling hebben: in de
Democratische Republiek Congo, in het noorden van Mali... Want humanitaire crisissen zijn niet opgelost als men er niets meer over
hoort. Dokters van de Wereld verbindt er zich toe om ook diegenen te verzorgen die de wereld stilaan aan het vergeten is en om de
publieke opinie voor hen te mobiliseren.
Dokters van de Wereld doet bijgevolg een oproep. Het is inderdaad dankzij de giften van particulieren dat de medische missies voor
de vergeten bevolkingen verder kunnen plaatsvinden. Voor steun: pcr 000-0000029-29 (giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro
op jaarbasis). Info: www.doktersvandewereld.be.
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Projectsteun dankzij Drumdreamsfestival!
Op zaterdag 20 mei vond in cc CasinoKoksijde de overhandiging plaats van de opbrengst van het Drumdreamsfestival aan twee
Koksijdse projecten. Het festival werd georganiseerd door An Ghysel en Bruno Vandicke in samenwerking met de gemeentelijke
dienst Internationale Samenwerking (dIS).
Een en ander was een gevolg van een
wedstrijd van Electrabel, verbonden aan
het één-programma Fata Morgana. De
opdracht luidde: bedenk een origineel
project voor minstens 50 personen. An
Ghysel, bestuurslid van de Koksijdse
drumband El Fuerte, bedacht volgend
voorstel: een groot percussiefestival met
workshops.
Op 17 augustus 2005 kreeg An te horen
dat haar idee weerhouden was en dus
mocht uitgevoerd worden, meer bepaald
op zondag 18 september. Bliksemsnel
werd een organiserend comité opgericht met volgende personen: An Ghysel,
Bruno Vandicke, Jurrie Delporte, Sofie
Hennebel, Sven Desaever en Steven
Dert, Michel Coutteau en Erik Loones.
Het evenement kreeg een budget van
Electrabel die via het evenementenbureau Demonstrate uit Brussel controle
uitoefende. Verder was er steun van de

VVV-Koksijde en feestcomités, de technische dienst, de jeugdraad en de dienst
Internationale Samenwerking.
Op 18 september ging Ans droom uiteindelijk in vervulling. Een dag lang werden er voor het talrijk aanwezige publiek
workshops georganiseerd voor het
maken en bespelen van percussie-instrumenten. Van meet af aan was bepaald
dat de opbrengst van het festival naar
één of meer goede doelen zou gaan.
Een half jaartje later is
die overhandiging dan
ook gebeurd:
* 333 euro werd overhandigd aan de vzw
Tandem, de intergemeentelijke vereniging
voor ontspanningsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapte
kinderen en jongeren

Getijdentafels juli-augustus

* 666 euro werd geschonken aan het
ontwikkelingsproject van Ina Van Thienen
en Joke Vermeersch in India (o.m. opstart
van de Wellness Foundation for Children
in Pauri, info: www.inaenjokeinindia.be)
Op initiatief van Ann Ghysel organiseerde een
groep vrienden van de drumband El Fuerte het
bijzondere project Drumdreamsfestival, wat een
aardige euro opleverde voor de vzw Tandem en
het ontwikkelingswerk van Ina Van Thienen en
Joke Vermeersch in India. Burgemeester Marc
Vanden Bussche woonde de overhandiging bij.

dag
hoogwater
laagwater
dag
hoogwater
1 juli:
05.29 en 17.44
00.12 en 12.15
1 augustus:
06.06 en 18.23
2 juli:
06.11 en 18.27
00.52 en 12.57
2 augustus:
06.48 en 19.10
3 juli:
06.57 en 19.15
01.34 en 13.46
3 augustus:
07.41 en 20.12
4 juli:
07.48 en 20.11
02.21 en 14.47
4 augustus:
08.47 en 21.25
5 juli:
08.46 en 21.13
03.16 en 15.52
5 augustus:
10.00 en 22.40
6 juli:
09.49 en 22.17
04.16 en 16.52
6 augustus:
11.16 en 23.46
7 juli:
10.52 en 23.16
05.16 en 17.49
7 augustus:
12.17
8 juli:
11.47
06.14 en 18.42
8 augustus:
00.40 en 13.05
9 juli:
00.08 en 12.36
07.05 en 19.32
9 augustus:
01.26 en 13.49
10 juli:
00.55 en 13.21
07.52 en 20.20
10 augustus:
02.09 en 14.30
11 juli:
01.40 en 14.04
08.38 en 21.08
11 augustus:
02.51 en 15.12
12 juli:
02.23 en 14.47
09.23 en 21.56
12 augustus:
03.33 en 15.54
13 juli:
03.06 en 15.31
10.08 en 22.44
13 augustus:
04.18 en 16.38
14 juli:
03.51 en 16.15
10.55 en 23.33
14 augustus:
05.04 en 17.24
15 juli:
04.38 en 17.02
11.42
15 augustus:
05.54 en 18.14
16 juli:
05.29 en 17.52
00.21 en 12.30
16 augustus:
06.49 en 19.11
17 juli:
06.25 en 18.47
01.10 en 13.20
17 augustus:
07.51 en 20.19
18 juli:
07.24 en 19.47
02.01 en 14.16
18 augustus:
09.03 en 21.39
19 juli:
08.26 en 20.52
02.57 en 15.19
19 augustus:
10.28 en 23.04
20 juli:
09.34 en 22.01
04.03 en 16.33
20 augustus:
11.42
21 juli:
10.44 en 23.11
05.18 en 17.49
21 augustus:
00.15 en 12.40
22 juli:
11.50
06.24 en 18.53
22 augustus:
01.09 en 13.27
23 juli:
00.17 en 12.48
07.18 en 19.48
23 augustus:
01.50 en 14.04
24 juli:
01.14 en 13.38
08.05 en 20.36
24 augustus:
02.25 en 14.36
25 juli:
02.02 en 14.20
08.47 en 21.19
25 augustus:
02.55 en 15.05
26 juli:
02.41 en 14.57
09.24 en 21.58
26 augustus:
03.24 en 15.34
27 juli:
03.17 en 15.31
10.00 en 22.35
27 augustus:
03.53 en 16.05
28 juli:
03.51 en 16.04
10.35 en 23.09
28 augustus:
04.22 en 16.35
29 juli:
04.24 en 16.37
11.010 en 23.43
29 augustus:
04.51 en 17.05
30 juli:
04.57 en 17.10
11.43
30 augustus:
05.21 en 17.36
31 juli:
05.31 en 17.45
00.14 en 12.14
31 augustus:
05.56 en 18.13
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

Zee
laagwater
00.44 en 12.46
01.18 en 13.26
02.03 en 14.19
03.04 en 15.42
04.24 en 17.07
05.39 en 18.15
06.42 en 19.14
07.34 en 20.06
08.22 en 20.55
09.08 en 21.41
09.52 en 22.27
10.37 en 23.12
11.21 en 23.57
12.06
00.41 en 12.51
01.28 en 13.42
02.20 en 14.45
03.27 en 16.04
04.54 en 17.33
06.11 en 18.46
07.10 en 19.43
07.57 en 20.28
08.34 en 21.04
09.06 en 21.37
09.38 en 22.09
10.10 en 22.40
10.42 en 23.10
11.11 en 23.37
11.36
00.02 en 12.04
00.33 en 12.41
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Twee zomermaanden “Sport aan Zee”
Sportstranden
Van 1 juli tot 30 augustus (niet op zon- en feestdagen) is er op de sportstranden elke dag Sport aan Zee onder
leiding van sportmonitoren. Zij staan niet alleen in voor gratis sportanimatie voor jeugd en volwassenen maar
ook voor het uitlenen van sportmateriaal.
Waar zijn de 3 sportstranden? In Sint-Idesbald ter hoogte van het Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van het
stranddienstencentrum en in Oostduinkerke ter hoogte van het openluchtzwembad.
Dagelijks (dus niet op zon- en feestdagen) bieden sportmonitoren, van 10.30 u. tot 17.30 u., sportanimatie
en uitleendienst aan, in een waaier van disciplines: baseball, beachbal, beachtennis, beachvolley, basketbal,
frisbee, beachsoccer en diverse strandspelen voor kinderen.

Tornooien
Op de sportstranden worden dagelijks tornooien gepland. ‘s Morgens kan men inschrijven bij de monitor. Men
kan nog ploegen ter plaatse vormen. Het tornooi start om 13.30 u.
- Beachtennis op maandag 2 on 2
- Beachvolley: op woensdag 2 on 2 en op zaterdag 3 on 3
- Beachsoccer op donderdag 4 on 4
- Basketbal op vrijdag 3 on 3 (niet in Koksijde)
Wekelijks wordt een overkoepelend tornooi ingelast waar teams van de verschillende sportstranden het tegen elkaar opnemen.
Steeds inschrijven bij de sportmonitor.
Dinsdag 4 juli 3 on 3 Basketbal te Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Dinsdag 11 juli 4 on 4 Beachsoccer te Koksijde om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Dinsdag 18 juli 2 on 2 Beachtennis te Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Dinsdag 25 juli 2 on 2 Beachvolley te Oostduinkerke om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Zaterdag 5 augustus Open 2 on 2 Beachvolleytornooi te Oostduinkerke om 11 u., strand open om 10 u.
Dinsdag 1 augustus 2 on 2 Beachtennis te Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Dinsdag 8 augustus 3 on 3 Basketbal te Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Woensdag 16 augustus 2 on 2 Beachvolley te Oostduinkerke om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.
Dinsdag 22 augustus 4 on 4 Beachsoccer te Koksijde om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.

Twee zomersportkampen
Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke sportdienst twee sportkampen voor
leerlingen uit de 2de en 3de graad van het basisonderwijs (wie naar het 3de jaar gaat mag deelnemen).
Kamp 1 vindt plaats van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli (watersporten) – kamp 2 van maandag
10 tot en met vrijdag 14 juli (strandsporten), allebei in de sporthal Hazebeek van Oostduinkerke,
en elke dag van 9 tot 16 u.
De deelnameprijs per kamp bedraagt 50 euro (verzekering, vervoer en materiaal inbegrepen). De deelnemers ontvangen dagelijks een drankje. Tevens is er voor elke deelnemer een T-shirt voorzien.
Volgende sporten staan op het programma: raften, powerkiten, golfsurfen en windsurfen, body board, beachsoccer, beachtennis en flag football, vlottentocht, baseball, hockey, lacrosse, kompasloop enz.
Opgepast men is pas definitief ingeschreven na betaling op de Sportdienst. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan
ook op www.sport.koksijde.be.

Nordic Walking
Nordic Walking is een sportactiviteit voor alle leeftijden, een aanrader voor senioren. Er is proefles op dinsdag 22 augustus
van 10 tot 11.30 u. met uitleg over basisprincipes (10 euro, materiaal en verzekering inbegrepen). Daarna volgen 5 lessen met
uitleg over technieken op dinsdagen 9 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober, telkens van 10 tot 11.30 u. Info en inschrijving
bij Myriam De Sutter (0486/47.41.41) of bij Greet Ostyn (0494/71.73.12)
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Beach Run (26ste massajogging)
Op zaterdag 22 juli organiseren de gemeentelijke de sportraad en Sportdienst de jaarlijkse massajogging.
De jeugdjogging (2,5 km - voor jongeren tot en met 13 jaar) start om 18.30 u. op de Zeedijk van SintIdesbald. Inschrijven op de Zeedijk tegen 2 euro. De massajogging met start om 20 u. aan de Kerkepannezaal,
Strandlaan 128 te Sint-Idesbald wordt gelopen over een afstand van 5 km of 10 km. Deelname kost 5 euro.
Voor beide joggings zijn er geen voorinschrijvingen, voor de massajogging kan men inschrijven vanaf 17 u. in
de Kerkepannezaal. Vorig jaar telde men 1.240 deelnemers. Er is een prijzentafel met voor 6.200 euro aan naturaprijzen, voor
elke deelnemers is er een prijs. Eveneens om 20 u. start van het Vlaams Kampioenschap voor Strandredders over een afstand
van 5 km. Hiermee wenst de organisatie de puike fysieke conditie van de strandredders aan te tonen.

Open 2 on 2 beachvolleybaltornooi
Op zaterdag 5 augustus organiseren de Sportdienst en de sportraad op het sportstrand van Oostduinkerke ter hoogte van het
openluchtzwembad het zesde Open 2 on 2 beachvolleybaltornooi. De organisatie opteert voor één competitiereeks waarin heren,
dames en gemengde teams samen strijden. De wedstrijden starten om 11 u., de terreinen zijn open vanaf 10 u. Er wordt gespeeld
in poules. De nummers één en twee uit de poules gaan door, vanaf de tweede ronde wordt er gewerkt met rechtstreekse uitschakeling. Elke deelnemer wint een tornooi-T-shirt en een prijs uit de prijzenpot van 3.000 euro. Het inschrijvingsgeld bedraagt
10 euro (voorinschrijving tot 3 aug. op de sportdienst, tel. 058/53.20.01, of www.sport.koksijde.be) per team van maximaal 2
spelers, geen reserves. Men is pas definitief ingeschreven na betaling. De dag zelf 20 euro per team.
Info & organisatie: Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke.

Zomeragenda van andere grote sportmanifestaties
(De sportactiviteiten vermeld in de andere artikels op deze sportbladzijden, worden in onderhavige agenda niet herhaald.
Raadpleeg dus ook de andere artikels op deze sportbladzijden!)
DRIE PERIODES IN JULI: catamaranzeilstages op het strand van Oostduinkerke, van 17 tot 21 juli, van 24 tot 28 juli, op 15 en
16 juli, op 29 en 30 juli (org. zeilschool Sycod, tel. 058/51.36.74)
ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 JULI: Manche Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal, sportstrand Koksijde (org. Volley Team
Koksijde en WVBV, tel. 058/51.66.22)
MAANDAG 10 JULI: 4de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 19.30 u., 1 tegen
1 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.180)
WOENSDAG 12 JULI: 4de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 2 tegen
2 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.180)
VRIJDAG 14 JULI: 4de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 5 tegen 5
tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.180)
DONDERDAG 27 JULI: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen op het sportstrand van Oostduinkerke van 10 tot 12.30u. (org. KBVB
en KVVO, tel. 02/477.12.11)
VRIJDAG 28 JULI: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen op het sportstrand van Oostduinkerke van 10 tot 12.30u. (org. KBVB en
KVVO, tel. 02/477.12.11)
ZATERDAG 29 JULI: Strandkrachtbal, sportstrand Oostduinkerke (org. vzw Krachtbal Knokke, tel. 050/61.19.61)
DRIE PERIODES IN AUGUSTUS: catamaranzeilstages op het strand van Oostduinkerke, van 31 juli tot 4 augustus, van 7 tot 11
augustus, op 5 en 6 augustus, op 12 en 13 augustus (org. zeilschool Sycod, tel. 058/51.36.74)
VAN VRIJDAG 4 TOT ZONDAG 6 AUGUSTUS: Eurofoot 2006, internationaal UEFA juniorentornooi voetbal, op het sportpark
Hazebeek (org. Eurofoot vzw en KVVO, tel. 058/51.58.32)
VRIJDAG 11 AUGUSTUS:
- strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen op het sportstrand van Oostduinkerke van 10 tot 12.30u. (org. KBVB en KVVO, tel.
02/477.12.11)
- de fiets op met Johan, etappe Oostduinkerke-Gits-Oostduinkerke (org. vzw De fiets, tel. 059/43.73.67)
MAANDAG 14 AUGUSTUS: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen op het sportstrand van Oostduinkerke van 10 tot 12.30u. (org.
KBVB en KVVO, tel. 02/477.12.11)
ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS: Manche Belgisch Kampioenschap Beachtennis A-tornooi, sportstrand Koksijde (org.
BBTT en Triple S, gsm 0477/89.18.25)
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Burgerlijke stand mei-juni
GEBOORTEN
Loïc Vandezande (Veurne, 26 maart), zoon van Bart en van Sarah Vanderhaeghe uit Koksijde
Louis-Arthur Schepers (Wilrijk, 27 maart), zoon van Jan en van Nathalie Vennekens uit Oostduinkerke
Jara Coutteau (Veurne, 31 maart), dochter van Michel en van Nancy Dewitte uit Oostduinkerke
Fé Deboeuf (Oostende, 31 maart), dochter van Sofie Deboeuf uit Oostduinkerke
Simon Vansteenkiste (Veurne, 2 april), zoon van Nico en van Ann De Wilde uit Koksijde
Sam Vandenberghe (Veurne, 7 april), zoon van Didier en van Aurélie Lazoore uit Koksijde
Andreea Darie (Veurne, 7 april), dochter van Ioan en van Marinela Birca uit Koksijde
Thaisa Durant (Ieper, 11 april), dochter van Geert en van Deirde Angilis uit Oostduinkerke
Jérôme Lepièce (Etterbeek, 19 april), zoon van Fabien en van Alexandra Nicolas uit Oostduinkerke
Kythara Jonckheere (Oostende, 4 mei), dochter van Johnny en van Isabel Pieters uit Oostduinkerke
Liam Bonnet (Moeskroen, 9 mei), zoon van Emmanuel en van Barbara Jacob uit Koksijde
Steffi Pylyser (Veurne, 9 mei), dochter van Bart en van Valérie Soetaert uit Koksijde
Tristan Trybou (Veurne, 14 mei), zoon van Joachim en van Lies Quirynen uit Oostduinkerke
Matteo De Breucker (Veurne, 19 mei), zoon van Christophe en van Veronique Ryckman uit Koksijde
Fleur Van Damme (Veurne, 21 mei), dochter van Bruno en van Sophie Dewulf uit Koksijde
Yoran Perneel (Veurne, 24 mei), zoon van Ronny en van Karen Dekeyser uit Oostduinkerke
Fien Velle (Veurne, 25 mei), dochter van Toon en van Sofie Neyens uit Koksijde
Thymen Landtmeters (Veurne, 30 mei), zoon van Stéphane en van Julie Viane uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Johan Delie en Mia Deschepper, beiden uit Koksijde
Gil Vienne uit Mexico, -voorheen te Koksijde-, en José Aburto Hernandez uit Mexico
Tom Devriendt en Stephany Rademan, beiden uit Koksijde
Mohammed Salam uit Bredene en Virginia Hermida Elvira uit Koksijde
Olivier Van Isacker en Heidi Castelein, beiden uit Koksijde
Jozef Van Gemert uit Koksijde en Christian delos Reyes uit Angeles City (Filippijnen)
Jo Capelle en Carine Corne, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Marie-Louise Mertens (61 jaar), echtgenote van Kamiel Vanhove / Andréas Bonny (77 jaar), echtgenoot van Elisa
Vandenbohede / Etienne Kyndt (77 jaar), echtgenoot van Clara Ameye / Ronny Swartelé (55 jaar) / Lucienne
De Smet (74 jaar), weduwe van André Simoens / Angèle Notredame (84 jaar), weduwe van Henri Goderis / Emiel
Geeraerts (82 jaar), wedeuwnaar van Marie Dewez / Albertus Acou (91 jaar), weduwnaar van Eva Meys / Claire
Ceuppens (81 jaar) / Alexis Bangels (90 jaar), echtgenoot van Jeanne Rideaux / Urbanek Hermann (69 jaar),
ongehuwd / Victor De Valck (76 jaar), ongehuwd / René Devleminck (60 jaar), echtgenoot van Elisa Armande / Jeanne
Vander Cammen (84 jaar), weduwe van Cyriel Wijns / Nic Loosbergh (44 jaar), echtgenoot van Isabelle Deweerdt / Irma
Jungbluth (85 jaar), weduwe van Urbain Billiau / Georgetta De Rudder (83 jaar), weduwe van August Ingelbrecht / Gaston
Desaever (88 jaar), weduwnaar van Anna Smagge / Gilbert Depuydt (71 jaar), echtgenoot van Alfonsina Vancoille / Gerard
Ryckewaert (75 jaar), echtgenoot van Jeannot Beerlandt / Jacqueline Lagast (65 jaar) / Aimé Billiet (81 jaar), echtgenoot
van Lucienne Dewever / Rachel Leuridon (81 jaar) echtgenote van Leyre Louis / Daniël Vancoillie (70 jaar), echtgenoot van
Monica Wullaert
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Thomas-Vercnocke

Echtpaar Verbeke-Petillion

De h. en mevr. Remi Thomas
en Rosette Vercnocke
smaakten op woensdag
10 mei het geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. Remi was postbode in
Oostduinkerke. De gelukkige jubilarissen werden
door een delegatie van
het college van burgemeester en schepenen in
het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke ontvangen. Ze werden er door de gemeentebestuurders
hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Vijftig jaar geleden stapten de h en mevr. Raoul
Verbeke
en
Suzette
Petillion in het huwelijksbootje in Wervik.
Beroepshalve was Raoul
elektricien en Suzette
werkte in een koolfabriek
en als seizoenarbeidster.
Op woensdag 24 mei
kreeg het echtpaar in hun
huis aan de Middenlaan
het bezoek van burgemeester en schepenen. De jubilerende echtelingen
werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Vandenbulcke-Robesyn

Echtpaar Viola-Reyserhove

Zaterdag 27 mei was een
gezellige feestdag voor de
familie van het echtpaar
Achiel Vandenbulcke-Maria
Robesyn, ter gelegenheid
van de viering van de gouden huwelijksverjaardag.
Achiel was vertegenwoordiger van een bekende
pils! Het college van burgemeester en schepenen
ontving de jubilarissen in
het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

De h. en mevr. Joseph
Viola en Louise Reyserhove
vierden op woensdag 31
mei de 50ste huwelijksverjaardag. Joseph werkte
zijn loopbaan lang in de
metallurgie van Cockerill
in Ougrée. Ter gelegenheid
van de gouden bruiloft
werd het echtpaar ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde, waar ze
geschenken en felicitaties in ontvangst mochten nemen.

Echtpaar De Scheper-Vermeulen

Echtpaar Vens-Depotter

De h. en mevr. Léon De
Schepper en Jeannette
Vermeulen
beloofden
elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw voor wet
en kerk in Leuven. Léon
maakte een loopbaan
rond in het bankwezen,
Jeannette was verpleegster. Ter gelegenheid van
de gouden verjaardag van
hun huwelijksband viel
het echtpaar op zaterdag 3 juni een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis van Koksijde te beurt. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen bood het gouden koppel welgemeende felicitaties
en geschenken aan.

Ook de h. en mevr. Wilfried
Vens en Alice Depotter zijn
50 jaar gehuwd. De eeuwige trouw werd gezworen
in Koksijde. Wilfried was
timmerman-schrijnwerker,
eerst in de privé, daarna
ook als adjunct-werkopzichter bij het gemeentebestuur. Nog twee echtgenoten en familie die
dankbaar zijn om zovele
jaren gelukkig samenzijn. Voor Wilfried en Alice viel die blijde dag op
zaterdag 10 juni. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde
de gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Echtpaar Vandenbroucke-Beernaert

Echtpaar Louwagie-David

Zestig jaar gehuwd of
de diamanten bruiloft!
Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen.
Voor het echtpaar Henri
Vandenbroucke-Simonna
Beernaert viel deze heuglijke verjaardag op woensdag 14 juni. Henri werkte
het grootste deel van z’n
loopbaan voor een grootwarenhuis. De jubilarissen
kregen in hun huis aan de Ropsweg het bezoek van een afvaardiging
van het college van burgemeester en schepenen, met receptie en overhandiging van geschenken.

Op zaterdag 17 juni
was het de beurt aan
de echtgenoten Raphaël
Louwagie en Agnes David
om de 50ste verjaardag
van hun huwelijksband
te vieren. De jubilarissen,
die landbouwers waren
in Zoutenaaie, werden
in het gemeentehuis van
Koksijde gefeliciteerd door
een afvaardiging van het
gemeentebestuur, kregen bloemen en geschenken.

Van 8 tot 16 juli: Internationaal Folklorefestival

“Een venster op de wereld”
Het internationaal Folklorefestival “Een venster op de wereld” is in 2006 al aan
zijn 5de editie toe. De organisatie ligt in handen van KIFF (Koksijde Internationaal
Folklore Festival) in samenwerking met het gemeentebestuur en de VVV-Koksijde.
Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 juli ontvangt Koksijde groepen uit de verste hoeken van de wereld! De toegang bedraagt voor elke avond 1 euro! Alle optredens vinden
plaats in cc CasinoKoksijde, behalve de openingsvoorstelling op zondag 8 juli.

PROGRAMMA
ZATERDAG 8 JULI - Opening van het festival op de site van het abdijmuseum Ten Duinen
- 20 u., het ensemble Danzas Tipicas Maracaibo uit Maracaibo (Venezuela): dansen met Indiaanse elementen door een onafhan-

kelijk en vrijheidslievend volk uit een land dat door de zon geliefd is
- 21 u., het ballet Urugangazi van het Nationaal Museum van Butaré (Rwanda): klassieke volksdansen op feesten, krijgsdansen
waarin vooral de leeuw een rol speelt en gratievolle vrouwendansen
- 22 u., de groep Folklorico Del Norte de Chihuahua (Mexico): de stad met de Indiaanse naam, die ‘dorre, zandige plaats’ betekent, ligt op ongeveer 300 km van El Paso (New Mexico, USA)
ZONDAG 9 JULI - 21 u., het ensemble Nosa Terra uit Pereiras Nos (Galicië-Spanje): Keltische volkscultuur, uitstekende dansers,

instrumenten zoals de gaita (doedelzak), de pandeireta (tamboerijn) en zanfona (draailier)
MAANDAG 10 JULI - 21 u., het ensemble Makovica uit Svidnik
(Slovakië): groep uit het Tatragebergte met in goede staat geble-

ven volksarchitectuur; Svidnik zelf is internationaal bekend door
zijn jaarlijks folklorefestival
DINSDAG 11 JULI - 21 u., het ensemble Abrasevic uit Sabac
(Servië-Montenegro): jonge mensen die de cultuur van de

Serviërs, Montenegrijnen en nationale minderheden vertolken in
traditionele dansen, orkesten en koren

WOENSDAG 12 JULI - 21 u., de culturele vereniging Brisas Del Titicaca &
de schaardansers Hermanos Chavez uit Lima (Peru): dansen uit het folklo-

rerijke Peru en rituele, acrobatische dans, waarin scharen een belangrijke
rol spelen.
DONDERDAG 13 JULI - 21 u., het ensemble Akrowa (Togo): variërend
ritmes van muziek en dansen zorgen voor een kleurrijk spektakel met steltenlopers, vuurspuwers, dansers en danseressen
VRIJDAG 14 JULI - 21 u, het ensemble Naïdal uit (Bouriatie): de Bouriatiërs,

oorspronkelijk een herdersbevolking, houden van en bewaren hun cultureel
verleden; Naïdal betekent levendigheid en vrolijkheid
ZATERDAG 15 JULI - 21 u., het ensemble Danse Temps Là (Frans-Vlaanderen): muziek en volksdansen van ‘just over de schreeve’,

voor de eerste maal te gast op het Koksijde Internationaal Folklore Festival
ZONDAG 16 JULI - 21 u., het ensemble Belogorye (Rusland): de uiterst verzorgde uitbeeldingen, de wisselende ritmes en gevarieerde
klanken, waarin de balalaika en het accordeon niet mankeren, zullen alle toeschouwers kunnen bekoren
Info en reservaties: toerismekantoor Koksijde-bad, Casinoplein 11 (tel. 058/51.29.10)

