15e jaargang- verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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hoogwater
04.47 en 17.04
05.23 en 17.39
06.00 en 18.16
06.41 en 19.02
07.36 en 20.02
08.40 en 21.06
09.45 en 22.09
10.50 en 23.11
11.51
00.09 en 12.44
00.59 en 13.29
01.47 en 14.12
02.31 en 14.54
03.15 en 15.37
04.00 en 16.21
04.48 en 17.09
05.41 en 18.02
06.40 en 19.00
07.42 en 20.02
08.45 en 21.07
09.56 en 22.21
11.17 en 23.44
12.21
00.43 en 13.07
01.26 en 13.45
02.03 en 14.19
02.37 en 14.53
03.11 en 15.25
03.43 en 15.56
04.14 en 16.26
04.44 en 16.56

laagwater
11.23 en 23.59
11.57
00.37 en 12.33
01.17 en 13.15
02.04 en 14.09
02.57 en 15.14
03.54 en 16.18
04.52 en 17.23
05.51 en 18.29
06.50 en 19.29
07.45 en 20.20
08.35 en 21.07
09.22 en 21.53
10.08 en 22.38
10.53 en 23.23
11.38
00.09 en 12.23
00.57 en 13.11
01.48 en 14.04
02.45 en 15.09
03.52 en 16.38
05.14 en 18.05
06.28 en 19.03
07.23 en 19.50
08.06 en 20.31
08.44 en 21.09
09.19 en 21.44
09.51 en 22.19
10.22 en 22.52
10.51 en 23.23
11.21 en 23.55

Foto van de maand
Rita Timmerman uit Koksijde-dorp is de gelukkige winnares van de
fotoprijs juni. Ze nam deze leuke foto van een vrolijk bemand bootje
Koksijde 01, na een gezellig communiefeest in Wulpen!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 9 augustus. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn?

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30 | F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde:
www.koksijde.be

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

laagwater

05.14 en 17.29
05.50 en 18.09
06.34 en 19.00
07.33 en 20.09
08.56 en 21.29
10.16 en 22.45
11.28 en 23.52
12.25
00.46 en 13.11
01.31 en 13.52
02.14 en 14.33
02.56 en 15.14
03.39 en 15.58
04.25 en 16.43
05.14 en 17.32
06.08 en 18.27
07.09 en 19.29
08.13 en 20.38
09.28 en 22.03
10.58 en 23.36
12.02
00.31 en 12.48
01.12 en 13.25
01.46 en 13.57
02.16 en 14.26
02.45 en 14.55
03.13 en 15.23
03.40 en 15.51
04.08 en 16.22
04.40 en 16.56
05.15 en 17.35

11.52
00.28 en 12.27
01.07 en 13.10
02.02 en 14.18
03.11 en 15.41
04.17 en 16.54
05.23 en 18.10
06.31 en 19.16
07.32 en 20.07
08.21 en 20.51
09.06 en 21.35
09.49 en 22.17
10.32 en 23.00
11.14 en 23.44
11.57
00.28 en 12.42
01.17 en 13.33
02.13 en 14.40
03.21 en 16.10
04.47 en 17.43
06.13 en 18.45
07.09 en 19.32
07.51 en 20.12
08.26 en 20.47
08.56 en 21.19
09.24 en 21.49
09.51 en 22.18
10.20 en 22.48
10.51 en 23.19
11.22 en 23.51
11.56

Referentieplaats is Nieuwpoort.
De tijden zijn meegedeeld in zomertijd.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Frederic Devos

Ambulance 112

Eindredactie:
diensthoofd Communicatie, Onthaal &
Protocol Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek.
091-0175000-41 van het gemeentebestuur
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
met vermelding
“Abonnement Tij-dingen juli tot
december”

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch door
met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met volgende
dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar
op zaterdag-, zondag en feestdagen tussen
9 en 18 u. op het betalend centraal oproepnummer 0903 39969. Tijdens de wachtdienst
wordt de behandeling beperkt tot het urgente
karakter van de aandoening. Dit betekent dat
de interventie minimaal is.

Bestuur… 110 jaar
geleden

07
08

Het gemeentelijk archief is verrijkt
met twee uitzonderlijke foto’s
uit 1901: de gemeenteraad en
het bestuur van weldaad van
het toenmalig Oostduinkerke.
Sprekende beelden van
eerbiedwaardige burgers uit de
tijd van overgrootvader!

10-11
Investeren in de
voetbalsport
De komende jaren wordt fors
geïnvesteerd in de voetbalaccommodatie. Naast een uitbreiding van het hoofdvoetbalveld
en de bouw van een extra tribune worden ook twee nieuwe
voetbalvelden aangelegd.
Koksijde wil op hoog niveau
meedraaien in 3e klasse!

12

En verder
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

4

Een nieuw museum

De burgemeester aan het woord

5

Dankzij een schenking van de
familie heeft onze gemeente
de artistieke nalatenschap van
beeldhouwer George Grard
verworven. In de loods van de
historische site abdijhoeve Ten
Bogaerde zal over enkele jaren
een nieuw groots gemeentelijk
museum zijn deuren openen..!

Autonoom gemeentebedrijf
Koksijde

13
Zonnige zomertoppers
Alle hens aan dek voor een
zonnige zomer met veel bruisende manifestaties: van salsa
tot veeprijskamp, van dansen tot
Dunia, van zingen tot vuurwerk!
In Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald en Wulpen!
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Gemeente subsidieert kitesavers
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Snippers uit de raad van 17 mei
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

1. Aankopen

3 Atletiekmateriaal

De buitenschoolse kinderopvang mag zijn speelotheek uitbreiden met voor
7.000 euro speelgoed.

Voor de atletiekpiste, de
hoogspringstand en de
speerwerpstand is de aankoop van nieuw materiaal
nodig. Raming 9.500 euro.
Unaniem.

3 Judomatten

3 Atletiekpiste

3 Speelotheek

De huidige matten zijn versleten en dus dringend aan
vervanging toe. Raming
12.500 euro.
3 Betaalautomaat
In de bibliotheek komt
een betaalautomaat.
Momenteel bedraagt het
betalingsverkeer aan de
balie 50% van het baliewerk.
Door aankoop van zo’n
betaalautomaat wordt voor
het personeel een andere
tijdsbesteding mogelijk.
Raming 19.360 euro. Het provinciebestuur verleent een
toelage. Unaniem.

Op het sportpark Hazebeek
in Oostduinkerke verdient
de atletiekpiste een nieuwe
toplaag. Raming 65.000
euro. Unaniem.

de formule “gesubsidieerde
halte-accommodatie bij
aankoop aan VVM-De Lijn”.
Aldus worden aan De Lijn
12 schuilhuisjes, 1 overdekte
fietsenstalling en 2 zitbanken aangekocht. De prijs
daarvan bedraagt normaal
76.731 euro. De gemeente
betaalt 19.182,75 euro, De
Lijn betaalt het saldo.
Unaniem.

volledige aanleg van de
eco-golf Hof ter Hille / b)
een film over de gemeente
Koksijde van A tot Z. Het
bestek voorziet verder: een
promotiefilm voor het WK
Cyclocross 2012, een website-film, en een toeristischrecreatieve versie. Raming
30.000 euro. Unaniem.

3. Diensten
3 Maaien van bermen

2. Projecten

3 Halte-accommodatie

3 Promotiefilms

Voor de nieuwe tramhaltes
aan de Koninklijke Baan
wordt gebruik gemaakt van

Er worden twee promotiefilms voor de gemeente
besteld: a) een film over de

Zoals elk jaar wordt een opdracht uitgeschreven voor
het maaien van de wegbermen langs openbare wegen
en waterlopen. Raming
77.714 euro. Unaniem.
3 Schoolbussen
De gemeentebus kan
onmogelijk instaan voor het
vervoer van de leerlingen
van alle scholen. Daarom
dienen voor het schooljaar
2010-2011 extra bussen
bijgehuurd. Raming 120.000
euro. Unaniem.

Lander Van Hove nieuwe directeur
gemeentelijke basisschool Koksijde
In zitting van maandag 7 juni heeft het college van burgemeester en schepenen Lander Van Hove aangesteld tot nieuwe directeur van de gemeentelijke
basisschool Koksijde, in opvolging van directeur Gilbert Rommelaere die per
1 september met pensioen gaat.
Lander Van Hove (32) volgde het lager onderwijs aan de school waarvan
hij nu directeur wordt, daarna drie jaar humaniora aan het Koninklijk Atheneum en drie jaar aan het Annuntiata-Instituut, allebei in Veurne, richting
handel-talen. In juni 1999 behaalde hij het diploma van onderwijzer aan de
Normaalschool Torhout.
In september ’99 kon hij al aan de slag in de basisschool aan de Abdijstraat.
Daar is hij al elf jaar titularis van het eerste leerjaar. De voorbije drie jaar volgde
hij met vrucht extra opleiding om de hoedanigheid van kandidaat-directeur te
verwerven.
In zijn vrije tijd was hij 13 jaar redder aan zee, waarvan zeven jaar als postoverste.
Lander Van Hove is politiek actief. Hij zetelt voor de Open VLD als OCMW-raadslid, is lid van het autonoom gemeentebedrijf Koksijde en van diverse raden van
beheer.
Hij is ook lid van het organiserend comité Ricoh Men’s Trophy in Koksijde. Zijn
voornaamste hobby’s zijn theater, zwemmen, badminton, motorrijden en reizen.

Lander Van Hove, nieuwe directeur
van de gemeentelijke basisschool
Koksijde.

De burgemeester aan het woord
Naar maandelijkse gewoonte overloopt onze redactie met burgemeester Marc Vanden Bussche de actualiteit in onze gemeente. Het toeristisch
hoogseizoen van het jaar 2010 breekt
aan met een lange reeks manifestaties. Daarvoor verwijzen we naar
de bladzijden 33 tot 44. Maar ook op
beleidsvlak is veel nieuws te melden.
Tij-dingen: “Koksijde wordt binnenkort
een museum rijker?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt! Over twee jaar zou
het Grardmuseum op de site van
Abdijhoeve Ten Bogaerde de deuren
moeten openen. Op die manier
brengen we kunstenaar George
Grard terug naar “Baaldje”. Want
Ten Bogaerde ligt op grondgebied
Sint-Idesbald. We zetten dus opnieuw
een belangrijke stap in de culturele ontplooiing van Sint-Idesbald als
kunstenaarsoord. We brengen Grard
en zijn goeie vriend Delvaux opnieuw
samen en ik denk dat dit bevruchtend
zal werken voor beide musea. Het
museum zal het prestigieuze karakter
van Ten Bogaerde nog meer benadrukken. Er zullen buiten monumentale beelden opgesteld worden. Het
museum zelf wordt met behulp van
een architect ingericht en krijgt een
stek in de loods waar momenteel
El Fuerte zijn onderkomen heeft. De
drumband zal dan ook een nieuwe
locatie krijgen in samenspraak met de
gemeente.”
T-d: “Blijft de familie Grard verbonden
met het museum?”
Burgemeester: “Zeker. De overeenkomst met de familie is inmiddels
getekend. We danken Francine Van
Mieghem en dochter Chantal Grard
voor het vertrouwen dat ze in de gemeente Koksijde schenken. Tenslotte
staan ze hun kindje af. Maar de link
met de familie blijft want Chantal
Grard wordt de conservator van het
museum, zodat dat de continuïteit
gewaarborgd is.”
T-d: “Deze maand wordt het Duinenhuis geopend?”
Burgemeester: “Inderdaad, het
Duinenhuis wordt een natuureduca-

“Met het Grardmuseum zetten we opnieuw een belangrijke stap in de culturele
ontplooiing van Sint-Idesbald.”

tief centrum gericht op de zee en het
strand, waar op afspraak gegidste
rondleidingen gegeven worden. Het
is gelegen in de Bettystraat temidden
de duinen, een echte toplocatie!
Het bestuur besliste om dit pand
aan te kopen en zo te investeren in
natuureducatie omdat we vaststellen dat steeds meer mensen sterk
geïnteresseerd zijn in natuur, strand en
zee. We denken ook toekomstgericht,
de aandacht gaat vandaag vaak
naar duurzaamheid en eco-toerisme.
Het duinenhuis kadert perfect in
deze visie. We zien dit dan ook als
een bijkomende toeristische troef
voor Koksijde. Het duinenhuis is ook
complementair met de bestaande
bezoekerscentra van De Panne en de
IWVA (Doornpanne). Er wordt tevens
samengewerkt met het natuureducatief centrum van Oostende.”
T-d: “De Koksijdse markt krijgt
nieuwe schwung?”
Burgemeester: “Daar hopen we
inderdaad op. De markt verhuist naar
het bruisende centrum van Koksijdebad, in de Zeelaan en dit voor het
eerst op vrijdag 2 juli. We dienden
sowieso een nieuwe plaats te zoeken
want de werken aan het Marktplein
nemen dan een aanvang. Bedoeling
is om het nieuwe concept na 1 jaar
te evalueren. Schepen Devos en ikzelf
hebben er het volste vertrouwen in.”

T-d: “U woonde ook de boeklance
ring over de 350 burgemeesters
van onze regio bij?”
Burgemeester: “Inderdaad, ik wens
onze gemeentesecretaris Joeri Stekelorum van harte te feliciteren voor
het mooie werk. Een aanrader voor
iedereen om in de vakantie te lezen!
Zeer nuttige informatie over onze
eigen gemeente, maar ook over alle
buurgemeenten. Mooi geïllustreerd,
en ook waardevol als naslagwerk.”
T-d: “Ook de nieuwe directeur van
de Koksijdse gemeenteschool is
gekend?”
Burgemeester: “Inderdaad, we
danken bij deze nog eens Gilbert
Rommelaere die zijn afscheid op een
spetterende wijze heeft neergezet als
Koning Zwartbaard in de musical. We
verwelkomen nu een nieuw paradepaardje in de illustere lijst van directeurs, Lander Van Hove. We wensen
hem uiteraard veel succes toe.”
T-d: “Heeft u nog een boodschap
voor de bevolking?”
Burgemeester: “Ik wens alle inwoners
een fijne zomervakantie toe, hopelijk
kan iedereen genieten van onze
stranden, maar ook van onze talrijke
evenementen! De evenementenbrochure ligt voor iedereen klaar bij de
dienst Toerisme.”

Autonoom gemeentebedrijf Koksijde:
al € 3,5 miljoen BTW gerecupereerd!
Sedert acht jaar telt onze gemeente onder zijn bestuursinstanties ook een autonoom gemeentebedrijf (AGB) met
zetel in het cultureel centrum, Casinoplein 11. De burger vraagt zich vaak terecht af: wat is een AGB eigenlijk? In
deze bijdrage vat afgevaardigd bestuurder Freddy Beun het nut en de financiële voordelen van een AGB samen.

Rechts afgevaardigd bestuurder Freddy Beun met naast hem agb-secretaris Frederick Vens.

Een autonoom gemeentebedrijf is een dochteronderneming van een gemeente met een eigen rechtspersoon. Doel is bepaalde activiteiten te verzelfstandigen om ze te beheren zoals een bedrijf. D.w.z.
ervoor zorgen dat de ontvangsten optimaal zijn en
anderzijds de kosten beperken.

Samenstelling bestuur
Het beheer van een agb wordt waargenomen door
een bestuur (12 bestuurders) waarin elke fractie uit de
gemeenteraad vertegenwoordigd is. In Koksijde is de
dagelijkse werking toevertrouwd aan het directiecomité: afgevaardigd bestuurder Freddy Beun en de
bestuurders-directeurs Lander Van Hove, Albert Serpieters, Ivan Vancayseele en Rita Gantois. Secretaris is
boekhouder Frederick Vens.

Takenpakket
Het huidige takenpakket van het AGB Koksijde omvat
het parkeerbeheer, de exploitatie van het Hoge-Blek-

kerzwembad en het patrimoniumbeheer van de site
Casino I. Door zijn commerciële activiteiten is het autonoom gemeentebedrijf BTW-plichtig en onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. Dit brengt
veel administratie met zich mee: een maandelijkse
BTW-aangifte, een vennootschapsboekhouding, enz.
Dit biedt wel het voordeel dat de BTW op alle aankopen en investeringen gerecupereerd kan worden,
wat een gemeentebestuur niet kan. Hierdoor kon het
AGB al meer dan 3.500.000 euro BTW recupereren.
Het parkeerbeheer
Deze activiteit betreft de exploitatie van de parkeerplaatsen op de openbare weg en van ondergrondse
parking bij het gemeentehuis, via een concessie aan
een privé-firma toevertrouwd. In mei 2009 werden de
zones betalend parkeren uitgebreid en werden meer
faciliteiten verleend, vb. de optrekking van het kwartier gratis naar een half uur. Handelaars en bewoners
genieten van een parkeerkaart in hun zone. In de
ondergrondse parking kan men zonder

Zin in een
kunstige vakantie?
tijdsbeperking parkeren tegen een prijs die niet hoger ligt dan in open lucht. Je kan er zelfs 45 minuten
gratis parkeren. Op vraag van het gemeentebestuur zal roterend parkeren in juli en augustus ook
op het Lucionplein te Sint-Idesbald gelden.
Het Hoge-Blekkerzwembad
In oktober 2006 werd de exploitatie van het
Hoge-Blekkerzwembad aan het AGB Koksijde
toevertrouwd. Er werd verder geïnvesteerd om de
zwempret nog te verhogen, vb. via nieuwe speeltoestellen en onderwaterfietsen.
Daarnaast vergt het zwembad een continue investering in onderhoud en renovatie van het oude
niet vernieuwde gedeelte. Met jaarlijks meer dan
200.000 zwemmers is het Hoge-Blekkerzwembad het
aantrekkelijkste zwembad van de streek…
Het patrimoniumbeheer van de site Casino I
De casinosite I omvat het joc de PIT, de bieb, het
cultureel centrum en de ondergrondse parking.
Deze onroerende goederen worden geleased van
de gemeente. Het joc, de bieb en het c.c. worden
terug verhuurd aan de gemeente die ze op die
wijze kan exploiteren.

Toekomstperspectieven
Openluchtzwembad – Het AGB verleent advies bij
de renovatie van het openluchtzwembad, en zal
het daarna ook uitbaten. Het stranddienstencentrum, -waarvan het zwembad een deel is-, werd
in september 2008 als monument beschermd.
Daarom kan een nieuwbouw niet meer. Dit unieke
bouwwerk zal dus gerenoveerd worden naar het
uitzicht uit zijn beginperiode met herstel van het
oorspronkelijk metselwerk, tegels en de klokkentoren op het dak.
Golfproject Hof ter Hille - Dankzij de onverminderde
inspanningen van burgemeester Marc Vanden
Bussche is dit dossier thans in zijn eindfase. Weldra
wordt het project aan een aannemer toegewezen en kan de aanleg beginnen. Het AGB Koksijde
treedt op als bouwheer en neemt ook de exploitatie op zich.
Info:
AGB-secretaris Frederick Vens, T 058 53 30 77,
frederick.vens@koksijde.be

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeentelijke Westhoekacademie opnieuw de vakantieacademie. Er zijn vier perioden: van 12 tot 16 juli, van
19 tot 23 juli, van 26 tot 30 juli, van 2 tot 6 augustus en
van 9 tot 13 augustus.
Volgende cursussen worden aangeboden: beeldhouwen, boetseren en metaalconstructie met Fernand
Vanderplancke, schilderen en tekenen met Svitlana
Lyashchuk Lebiga, glas met Suzanne Vennema, grafiek met Pieter Denuwelaere.
Het cursusgeld (per week) bedraagt 135 euro per persoon, per sessie, per atelier), over te schrijven op rek.
nr. BE 86 091-0127576-50 met vermelding “vakantieacademie 2010”, de gewenste cursus en periode.
Mogelijkheid tot middagmaal tijdens de cursusdagen,
vooraf te bestellen.
Info:
WAK Veurnelaan 109, T 058 65 27 of 0477 79 45 91,
guy.vanbeckevoort@gmail.com

Prijs voor home Mathilde Schroyens
De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden heeft het Koksijdse home
Mathilde Schroyens (Veurnelaan 61 in Sint-Idesbald)
onlangs de prijs voor Burgerzin – Jeugd en Civisme
toegekend. Het home krijgt die prijs omdat het de
Antwerpse jeugd kennis laat maken met de Eerste
Wereldoorlog in de Westhoek. Los daarvan ontdekken elk jaar ca. 3.000 Antwerpse kinderen Koksijde
dankzij de zeeklassen.

Zo werkt de school aan de vrede van morgen met de
geschiedenis in het achterhoofd.
Als er ook elk jaar 3.000 Antwerpse kinderen een week
op zeeklas komen naar Koksijde, wordt op die wijze
ook een brug met de Westhoek gelegd.

Sinds 1962 vinden er in home Mathilde Schroyens wekelijks zeeklassen plaats voor kinderen uit Antwerpen.
Ze bezoeken natuurlijk het strand met al zijn facetten
(zoals de zeehondjes), wekelijks staat er een bezoek
aan het visserijmuseum op het programma, er is de
gocart-tocht op de Zeedijk, een bezoek aan het
zwembad of het abdijmuseum, enz.
Een ander belangrijk vast item in het weekprogramma is het vredesproject. De kinderen krijgen een vredesles in de vredesklas en het home heeft een eigen
mini museum (met o.a. schenkingen van Antwerpenaren en Koksijdenaars). Als afsluiter is er voor elke
groep een daguitstap aan Diksmuide (Dodengang),
Vladslo (Duitse begraafplaats), Passendale (Tyne Cot)
en Ieper waar de kinderen de last post meemaken.

Wie wordt officiële belleman?
Het gemeentebestuur lanceert een oproep om een belleman
aan te werven. Een belleman is een openbare omroeper,
vroeger van officiële berichten van het bestuur vanop een
roepsteen bij de kerk, vandaag in een gering aantal steden en
gemeenten vooral van grote openbare manifestaties en feestelijkheden. De stad Veurne telt zo’n belleman in zijn rangen:
Joris Goens die overigens al diverse keren Vlaams Kampioen
Belleman werd…
Een belleman moet in de eerste plaats beschikken over een
goed ontwikkeld stemorgaan, want zoals in het verleden
gebruikt hij uiteraard geen micro, geluidsversterking of wat dan
ook! Hij vindt enkel zijn heil in uitzonderlijk krachtig gespierde
stembanden.
Daarnaast moet hij zijn aankondigingen uit het hoofd kennen, en moet hij wanneer nodig vlot en verstandig over zijn
gemeente kunnen improviseren. Natuurlijk is hij van onberispelijk gedrag. Tijdens zijn officiële verschijningen is hij gekleed in
authentieke klederdracht en hanteert hij een goed klinkende
bel om de aandacht van de mensen te lokken. Een belangrijke voorwaarde is ook dat hij de gemeente Koksijde in zijn hart
moet dragen.
Wie officiële belleman van Koksijde wil worden, richt zijn kandidatuur aan het college van burgemeester en schepenen,
gemeentehuis, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.

“Joris Goens, belleman van Veurne en ononderbroken
Vlaams Kampioen sedert 2006 tot heden!”

Op 2 juli: eerste markt in Zeelaan!
Op vrijdag 2 juli vindt de wekelijkse vrijdagmarkt voor
de eerste keer niet meer plaats op het Marktplein,
maar wel in de Zeelaan. De verhuis is een experiment
dat zal duren tot aan het einde der werken aan het
Marktplein (die na de zomer beginnen). Bedoeling is
om de wekelijkse marktdag en de lokale economie in
het algemeen nieuwe impulsen te geven. De officiële
opening vindt plaats om 10 u. Alle deelnemende
marktkramers beloven alvast een attentie voor de
klanten!
De voorbije jaren ging het steil bergaf met de wekelijkse vrijdagmarkt. Steeds minder marktkramers
daagden op. Het gemeentebestuur maakt nu van de
aanstaande vernieuwing van het Marktplein gebruik
om de marktdag te verhuizen naar de Zeelaan, tussen rotonde De Poort en de verkeerslichten aan de
Koninklijke Baan. Na de werken op het Marktplein zal
geëvalueerd worden of de vrijdagmarkt al dan niet in
de Zeelaan blijft.

Handel en wandel verhogen
Schepen van Lokale Economie Frederic Devos is
ervan overtuigd dat de verhuizing een zegen zal zijn
voor de handelaars in Koksijde-bad. “Vroeger trok
de markt de mensen weg van het centrum naar het
afgelegen Marktplein. De plaatselijke handelaar had
er niets aan. Nu doen we de omgekeerde beweging.
We verhogen de handel en wandel in onze Zeelaan”,
aldus de schepen. De raad voor Lokale Economie
onthaalde deze verhuis alvast zéér enthousiast.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De marktkramers zullen rug-aan-rug staan. Ze komen op de
parkeerstroken, gericht naar de handelszaken. Bezoe-

kers maken dus gewoon gebruik van het voetpad.
Middenin moet immers een rijweg van 4 meter breed
vrijblijven voor hulpdiensten. Marktkramers zullen dus
een maximale diepte van 3 meter moeten respecteren. Kramen met een diepte van meer dan 3 meter,
komen in de Kursaallaan, in de strook tussen de Zeelaan en de Vlaanderenstraat.”

Terrassen voor horeca-zaken
Om de plaatselijke handelaren nog meer te betrekken bij het marktgegeven werd in de collegezitting
van 7 juni bovendien ook beslist om alle horeca-zaken in de “marktzone” (Zeelaan/Kursaallaan/Boulognestraat) de toelating te geven op de marktdag een
extra-terras buiten te zetten.
Het terras komt op een strook van 3 meter voor de
eigen gevel, net zoals de marktkramers op de andere
plaatsen staan. De voorwaarden zijn de volgende: (1)
Het terras moet klaar staan tegen 8 u. ‘s morgens. Zoniet kan deze “vrije” standplaats verloot worden aan
een marktkramer. (2) Het terras moet tegen 13.15 u.
opnieuw verwijderd zijn. (3) Handelaars zullen hiervoor
een zacht prijsje betalen (het betreft de belasting op
de terrassen op het openbaar domein). (4) Stoelen
en/of tafels met reclame worden niet toegelaten,
behalve wanneer het de naam van de handelszaak
in kwestie betreft.
Info:
• Verantwoordelijke Lokale Economie Kevin Louwye,
T 058 53 30 41, kevin.louwye@koksijde.be
• Marktleider Roland Storm, T 058 51 23 30, GSM 0494
502 844, roland.storm@koksijde.be

Nieuwe schatten voor het archief
Eredirecteur Charles Borgonie van de gemeentelijke jongensschool Oostduinkerke heeft ons gemeentelijk archief een
uitzonderlijk cadeau gedaan: twee foto’s uit 1901 van het toenmalig gemeentebestuur en van het bureel van weldaad
van Oostduinkerke! Van beide foto’s zal eerlang een vergrote reproductie in de schepenzaal van het gemeentehuis
gehangen worden.

De gemeenteraad anno 1901

De foto toont dus de volledige gemeenteraad van
Oostduinkerke in 1901. “Volledig” wil daarom niet zeggen
“veel”, want het dorp kon het in die tijd klaren met een
burgemeester, twee schepenen en zes raadsleden. Het
valt op dat in die tijd vooral de landbouwers de politieke
macht in Oostduinkerke belichaamden. Toen de foto
genomen werd was raadslid Hendrik Florizoone overleden.
Later werd hij opgevolgd door Karel Maes.
Zittend van links naar rechts:
- Schepen Hendrik Depotter (1836-1920). Hij was schepen
van 1896 tot 1920. Hij huwde op 49-jarige leeftijd met
Philomena Florizoone (1853-1933). Ze waren landbouwers. Hendrik Depotter was de overgrootvader van
ereschepen Pat Stockelynck.
- Burgemeester Seraphin Declerck (1856-1934). Hij was
burgemeester van 1896 tot 1921. Hij was gehuwd met
Felicia Ghyselen (1862-1936) met wie hij een hoeve
uitbaatte. In Oostduinkerke-dorp is een straat naar hem
genoemd. Seraphin is de grootvader van Denis Declercq
die gehuwd is met gemeenteraadslid Rita Gantois.
- Schepen Seraphin Dedeystere (1843-1908). Hij was
schepen van 1896 tot 1908. Gehuwd met Ludovica
Lecot (1844-1899). Ze waren ook landbouwers.
- Gemeentesecretaris Isidoor Florizoone (1867-1935).
Gehuwd met Elodia Florizoone (1862-1934).

Staand van links naar rechts:
Veldwachter H. Ganzeman / politiecommissaris Hubert Maris
(°1844, verhuisde in 1909 naar Mechelen) / gemeente
ontvanger Julius Vandendriessche (1869-1924), gehuwd
met Leonie Fouvry (1872-1936) / raadslid Edmond Debeerst
(1852-1909), burgemeester van Adinkerke van 1888 tot 1893
en gehuwd met Mathilde Verbrigghe (1863-1906) / raadslid
Henri Deceuninck (1835-1918), landbouwer, volgde schepen
Dedeystere op toen die overleed / raadslid Ludovicus Fouvry (1827-1913), gehuwd met Joanna Torreele (1835-1914),
landbouwer / raadslid Joannes Pieters (1844-1912), gehuwd
met Susanna Alleweireld (1838-na 1912), jachtbewaarder /
raadslid Franciscus Pylyser (1839-1905), gehuwd met Sophia
Huysseune (1843-1938), landbouwer –duinenwachter Société Civile des Dunes.
Gemeentehuis
In 1901 bevond het gemeentehuis van Oostduinkerke
zich op de bovenverdieping van bakkerij-herberg De
Kroon, gelegen in de Dorpstraat en eigendom van David
Eloy en zijn echtgenote Elodie Thieren. Het gebouw was
gelegen ter hoogte van de huidige bakkerij Vandamme.
David Eloy kwam er in 1895 wonen. Voorheen had het huis
toebehoord had aan Fidelius Thieren, zijn schoonvader. In
1915 werd de bakkerij-herberg-gemeentehuis door brand
vernield. In dezelfde straat hadden de dochters van David
en Elodie een hoedenwinkel.

Bureel van Weldaad anno 1901

Meester Borgonie bezorgde het gemeentearchief ook een
foto van het toenmalige “bureel van weldaad”, de voorloper van de vroegere COO en het huidige OCMW. Ook
deze foto dateert van 1901. Zonder twijfel werden beide
foto’s op hetzelfde moment genomen.
Staand v.l.n.r.: ontvanger Julius Vandendriessche, raadsleden Jacobus Thibaut, Hectoor Geryl en Hendrik Lamaire
en secretaris Isidoor Florizoone. Zittend v.l.n.r. burgemeester

Seraphin Declerck, voorzitter Edmond Debeerst en raadslid
August (?) Arnoys. Bemerk hoe minstens 6 van hen een
hand op borst of buik leggen…
Merkwaardig is ook dat nogal wat namen onder beide
oude foto’s verkeerd geschreven zijn. De schrijver van
dienst spelt immers veel familienamen in twee woorden
(vb. De Potter, De Beerst, De Ceuninck, enz.,) daar waar al
die namen aaneen geschreven worden…

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Greta Suber-Delie tonen de zeldzame foto’s, geschonken door meester Charles Borgonie
(naast de burgemeester) aan het gemeentelijk archief. Op de foto verder de andere schepenen, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en
gemeentelijk archivaris Caroline Beele.

Voetbal ook koning in Koksijde!

Eén van de investeringen is het opsmukken van de bestaande tribune op het hoofdveld.

Het gemeentebestuur van
Koksijde investeert de
komende jaren fors in haar
voetbalaccommodatie.
Naast een uitbreiding van
het hoofdvoetbalterrein en
de bouw van een extra tribune worden ook twee nieuwe
voetbalvelden aangelegd.
Koksijde wil op hoog niveau
Schepen van Sport Dirk Dawyndt. meedraaien in 3e klasse!

Opwaardering hoofdvoetbalterrein

Allereerst wordt het eerste voetbalterrein van Koksijde met
2 meter uitgebreid aan de oostkant (d.i. richting Oostduinkerke). Op die manier voldoet het veld aan de voorwaarden van 3e klasse. Aangezien aan die zijde momenteel
een verkaveling wordt aangelegd is er ook nog een
mogelijkheid om er een nieuwe tribune te bouwen. Deze
kuip zal 600 zitplaatsen en 200 staanplaatsen tellen en heeft
een lengte van 95 meter op 5m10 hoogte. Dat zal het totaal aantal zitplaatsen in het stadion op 800 brengen. Een
noodzaak, aldus schepen van Sport Dirk Dawyndt: “Vorig
seizoen, bij belangrijke matchen tegen Eendracht Aalst en
Racing Mechelen hadden we enorm veel bezoekers, het
is niet fijn dat deze mensen de match in de regen moeten
volgen. Studiebureau Plantec is klaar met zijn ontwerp,
maar op vraag van het schepencollege zullen ze dit ontwerp eerstdaags voorleggen aan de KBVB. We willen zeker
zijn dat onze nieuwe tribune voldoet aan hun voorschriften
betreffende derde klasse. Bedoeling is om volgend voetbalseizoen de werken te starten. Ze vormen geen belemme-

ring voor de competitie, er kan de hele tijd doorgewerkt
worden.” Op het terrein komt ook aangepaste verlichting
die voldoet aan de normen van tweede klasse.

Aanleg nieuwe voetbalvelden

Er wordt momenteel een GRUP (gemeentelijke ruimtelijk
uitvoeringsplan) opgemaakt voor de gronden van de
luchtmachtbasis van Koksijde. Deze gronden worden herbestemd en dat opent perspectieven. Naast de inplanting
van de Westhoek Aviation Club wordt ook de aanleg van
twee nieuwe voetbalvelden in het GRUP opgenomen.
Sportschepen Dawyndt: “Het staat zo goed als vast dat
voor één van deze velden kunstgras wordt voorzien. Samen met de burgemeester kwamen we tot dit besluit na
het bezoek van diverse voetbalvelden. Op kunstgras kan
de hele dag door worden gespeeld, het is onverslijtbaar.
Dus kunnen we met een minimum aan velden een maximale bezetting verzekeren”.
Een concrete timing van deze plannen is er niet. Allereerst
moet het GRUP worden goedgekeurd en daarna volgt
de aanbestedingsprocedure voor ontwerp en aanleg.
Schepen Dawyndt: “Met wat geluk kunnen we er de eerste
bal in september 2011 trappen! Dat zou ook fantastisch
zijn voor de tennisliefhebbers, want dat betekent dan ook
groen licht voor de bouw van hun nieuwe tennishal in
Koksijde-dorp”.

Budget

De volledige investering (terreinen en tribune) bedraagt
1.500.000 euro en werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad. Met dat geld wordt ook de bestaande tribune op
het hoofdveld opgefrist en uitgebreid.

Groen licht voor Grardmuseum!
2. Aanvaarding van de schenking
die bestaat uit 146 originele gipsen
beelden, 14 monumentale bronzen
beelden, 40 penseeltekeningen met
Chinese inkt op Japans papier, een
reeks lineaire tekeningen en een
reeks ‘licht en schaduw’-tekeningen.
3. Er zal een ontwerper aangesteld
worden voor het verbouwen van
de loods van de abdijhoeve Ten
Bogaerde tot Grardmuseum. De
raming bedraagt 50.000 euro, BTW
in. De verbouwing moet uiteraard
resulteren in een volwaardig, kwaliteitsvol en hedendaags museum.
Francine Van Mieghem, weduwe van George Grard, bij de ondertekening van de
Schenkingsakte in aanwezigheid van 1ste schepen Jan Loones, burgemeester Marc
Vanden Bussche, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en afdelingshoofd Cultuur &
Jeugd - cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun.

In zitting van 21 mei heeft de gemeenteraad unaniem zijn akkoord
betuigd aan het voorstel tot de oprichting van een Grardmuseum in de
grote schuur van de abdijhoeve Ten
Bogaerde. George Grard (1901-1984)
wordt algemeen erkend als één van
de grootste Belgische beeldhouwers.
Grard is zijn hele leven trouw gebleven aan één thema: de liefde voor
het vrouwelijk naakt. Afkomstig uit
Doornik woonde en werkte hij sedert
de jaren ’30 in een vissershuis in de
Veurnelaan in Sint-Idesbald.
Na het overlijden van Georges
Grard in 1984 vond de familie een
onderkomen voor zijn oeuvre in een
oude hoeve langs de Ekestraat in
Gijverinkhove (Alveringem). Tien jaar
na zijn dood werd de Stichting Grard
opgericht met als doel het werk van
de beeldhouwer zo goed mogelijk
tentoon te stellen en te bewaren. In
maart 2009 overleed Franz Trenchant,
grote bezieler achter het museum.
Grard is belangrijk
Omdat George Grard zo nauw verbonden was met Sint-Idesbald, polste
mevrouw Van Mieghem naar de
interesse van de gemeente Koksijde
om de collectie over te nemen en
een George Grardmuseum in Koksijde
te openen. Het gemeentebestuur
toonde zich onmiddellijk een erg geïnteresseerde partner.
Burgemeester Marc Vanden Bussche
en 1ste schepen Jan Loones beklem-

tonen dat het bestuur terzake zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De
figuur George Grard en zijn werk zijn
belangrijk voor de culturele uitstraling
van Koksijde, gelet ook op de band
tussen Grard en Paul Delvaux. Meteen
zal het Grardmuseum ook de site van
Ten Bogaerde zelf op een nog hoger
niveau tillen.
Restauratie, schenking
en verbouwing
De gemeenteraad stemde eenparig
in met drie agendapunten.
1. Vooreerst wordt een opdracht
uitgeschreven voor het leveren van
een bronzen beeld met bijhorende
sokkel en voor de restauratie van
11 gipsen beelden. Raming 170.973
(21% BTW en transport incl.).

Voor de realisatie van het George
Grardmuseum wordt een termijn van
twee jaar vooropgesteld.
Tentoonstelling
In Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere, Polderstraat 76 in Oostduinkerke, loopt van 6 augustus
tot 3 oktober een tentoonstelling
met beeldhouwwerken en tekeningen van George Grard.
In augustus dagelijks open van
14 tot 18 u. (niet op dinsdag en
woensdag), in september op
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u.
Info:
T 058 51 47 57, GSM 0475 38 66 02,
dml@skynet.be,
www.dmlgallery.be

De Stichting George Grard schenkt 146 gipsen en 14 monumentale bronzen beelden aan de
gemeente Koksijde, dat in ruil daarvoor een Grardmuseum zal oprichten in de loods van de
abdijhoeve Ten Bogaerde.

Netbibbing: digitaal netwerken in de bieb
Cursussen basiskennis
digitale fotografie
Digitale compacte camera – Twee lesnamiddagen op donderdag 16 en 23 september, van 13.30 tot 16 u. Deelnemen
kost 8 euro.
• Digitale reflexcamera – Vier lesnamiddagen op dinsdag 14, 21,
28 september en op donderdag 30 september, van 13.30 tot
16 u. Maximum zeven deelnemers. Deelnemen kost 16 euro.
Voor beide cursussen is tijdig vooraf inschrijven nodig met op
gave van het merk, type van uw camera en telefoonnummer
om de bieb toe te laten eventueel meer informatie in te winnen.
•

Cursus basiskennis
Photoshop Elements 8
Voor de eerste maal wordt een cursus basiskennis Photoshop
Elements 8 georganiseerd, nl. op dinsdag 19, donderdag
21 en dinsdag 26 oktober, van 13.30 tot 16 u. De reeks is ook
geschikt voor Photoshop 6 of 7. Er wordt gewerkt met projectie vanaf een laptop met Word 7 en Photoshop 8. Wie een
laptop heeft, brengt die best mee. Kostprijs 12 euro.

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of thuis kan je
alle info opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden,
de krant lezen, enz. Het uitgangspunt van deze initiatie is het
persoonlijke, praktische gebruik van het internet. Na een korte
theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op
donderdag 30 september, dinsdag 5, donderdag 7, dinsdag 12
en donderdag 14 oktober, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Cursus Word basis
Voor iedereen die al wat overweg kan met de muis en het
toetsenbord.
Eerste deel: teksten intikken, lettergrootte en lettertypes
instellen, selecteren, kopiëren enz.
Tweede deel: feestelijke documenten en naamkaartjes maken, opdelen in kolommen, enz.
Op donderdag 23, vrijdag 24, maandag 27 en dinsdag
28 september, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 20 euro.

GSM cursus
Leer stap voor stap hoe je een GSM
optimaal gebruikt. Hoe zoek je een
opgeslagen nummer op? Van wie
kwam de gemiste oproep?
Hoe verzend je een SMS-bericht?
Na een volledige cursusdag heb je
alles onder de knie.
Op dinsdag 12 oktober van
9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16 u.
De cursus kost 10 euro.

Basiscursus: hoe werkt
een computer?
Ideale start voor een echte beginner en
een goede basis voor wie een cursus
Word en/of Internet overweegt. Kennismaking met klavier, muis en computer,
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz. Kostprijs 15 euro.
Eerste reeks op maandag 6, donderdag en
vrijdag 10 september, van 13.30 tot 16 u.
Tweede reeks op maandag 25 oktober,
donderdag 28 oktober en donderdag
4 november.

Voor alle cursussen gelden
volgende regels:
• Inschrijven vanaf maandag 5 juli
op de afdeling Beeld en Geluid
(pas geldig na betaling)
• Men moet lid zijn van de bibliotheek (dit jaar kan dit gratis)
• Maximum 10 deelnemers per
cursus, tenzij anders aangegeven

Koopjes
in de bieb
In de zomervakantie is er weer een
boeken- en cd-verkoop. De boekenverkoop loopt heel juli en augustus: thrillers, romans, jeugdboeken,
informatieve werken en zelfs muziek
en films.

Vlieg er in van de zomer!
De bieb daagt de kinderen uit tijdens de zomermaanden!
Wie in juli en augustus de bieb bezoekt, krijgt een spaarkaart. Vier boeken lezen tijdens de zomervakantie, dat is de
uitdaging.
Voor elk boek of stripverhaal dat je tijdens de zomervakantie
leest krijg je een mooie sticker op je spaarkaart. De kaart ziet
er niet toevallig uit als een schattenkaart. De hele zomervakantie lang is er immers in de bieb een schat verborgen.
De eerste sticker krijg je door de schat te vinden: met een
codekraker die je daarna mag houden. Vul die code in op
www.uitmetvlieg.be, en maak kans op mooie prijzen.
De 4 andere stickers verzamel je door 4 boeken of strips te
lezen. Is je dat gelukt, dan heb je een schat aan verhalen
gelezen en ben je geslaagd in de uitdaging. Er wacht je een
extra verrassing. Maak ook een mooie tekening over een
van de boeken die je gelezen hebt. Op het einde van de
vakantie worden alle tekeningen in de bieb uitgehangen.

Lieve Blancquaert
in Voorbij de grens
Op zaterdag 4 september om 14 u. komt fotografe Lieve
Blancquaert in de bieb vertellen over het prachtige boek
en gelijknamig VRT-programma Voorbij de grens. Samen
met 10 mensen met een handicap maakte ze een trektocht door Nicaragua. Coach van dienst was atleet Marc
Herreman, die enkele jaren geleden zelf in een rolstoel
belandde. Andere deelnemers: blinde Sven en dove Jef,
Sylvie die maar 1 meter en 5 cm is, Pieter die een lam been
heeft… Tijdens deze tocht waren ze als groep afhankelijk
van en verantwoordelijk voor elkaar. De beproevingen
gaven hen de kans om persoonlijke grenzen te verleggen.
Vooraf inschrijven, aan de balie van de boekafdeling of via
058 53 29 53. Gratis toegang.

Nieuw boek Adelbrieven
De bieb beschikt over het nieuwe boek
Adelbrieven = Lettres patentes de Noblesse
2001-2008, uitgegeven onder de auspiciën van
de Raad van Adel door Paul De Win, griffier van
die raad.
De adelbrief, die alle modaliteiten van de gunst
bevat alsook de beschrijving en de afbeelding
van het verleende wapen, vormt de basis van
het adellijk statuut van de begunstigde en zijn
afstammelingen. In de publicatie werden 139
diploma’s opgenomen die gelicht werden naar
aanleiding van een wijziging van het wapen
of machtiging om een adellijke titel te voeren. De adelbrieven met het
wapenschild van Salvatore Adamo, Arthur Blanckaert (Will Tura), Frank
Dewinne, Jan Hoet, Toots Tielemans en vele andere bekende en minder
bekende Belgen werden in dit boek met wapenschild afgedrukt.

De keuze
van…
Voor de maand juli stelt
Nele Vandendriessche haar
favoriete werken aan u voor.
Nele verzorgt de uitleen en
verwerkt boeken en kranten.
In augustus is Nancy Vyvey
aan de beurt. Zij werkt al zes
jaar in de bieb en is verantwoordelijk voor de tijdschriftenadministratie.

Boek over 350 burgemeesters
uit onze regio van 1830 tot 2010
Op zondag 6 juni vond in de abtskapel van de abdijhoeve Ten Bogaerde de voorstelling plaats van een bijzonder
naslagwerk voor de lokale geschiedschrijving. Na zes jaar opzoekingen publiceerde de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde (VVF), afdeling Westkust, immers zijn boek ’t Zit in de familie… - De voorouders van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne 1830-2010. Coördinator van het werk is
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, in zijn vrije tijd voorzitter van de VVF-Westkust.

In 2004 organiseerden de 5 artgemeenten (De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort, Veurne en Alveringem)
in de kapel Ster der Zee in samenwerking met VVF-Westkust een
geslaagde tentoonstelling over het
thema “’t Zit in de familie”. Bedoeling was de burgemeesters van de
streek en hun onderlinge verwantschap in kaart brengen en op een
aantrekkelijke wijze aan een ruim
publiek voorstellen. De tentoonstelling leverde veel contacten op met
familieleden en nabestaanden van
voormalige burgemeesters. Dankzij
die contacten kon veel fotomateriaal verzameld worden.

Zes jaar onderzoek

Tijdens de expo in 2004 werd het
idee geopperd om de soms moeizaam verzamelde gegevens te

bundelen in een boek. Toen waren
er evenwel nog teveel hiaten en
ontbrekende foto’s. Daarom werd
een onmiddellijke uitgave uitgesteld om de informatie eerst zoveel
mogelijk aan te vullen. De concrete
uitvoering heeft aldus ruim zes
jaar op zich laten wachten. Uit de
opzoekingen blijkt dat er soms tot
10 burgemeesters in één familie
tak terug te vinden zijn. Naast de
kwartierstaten (4 à 5 generaties
voorouders) van alle burgemeesters bevat dit boek ook vele
honderden bidprentjes en foto’s en
een duiding door historicus Jan Van
Acker uit Veurne.

Unieke uitgave

Het boek ’t Zit in de familie… - De
voorouders van 350 burgemeesters
van 28 voormalige gemeenten in

het arrondissement Veurne 18302010 is uniek in zijn soort: het geeft
een nooit gezien overzicht van alle
voormalige burgemeesters met
een zo volledig mogelijke portrettengalerij. Het kan ook de aanzet
zijn om aan de eigen familiestamboom te beginnen. Het telt 592
pagina’s en is genaaid.
De prijs bedraagt 42 euro. Het werk
kan elke zaterdagnamiddag tussen
13.30 en 17 u. afgehaald worden in
het VVF-lokaal op de 2de verdieping
in het CC Taf Wallet, Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald en is ook verkrijgbaar in
het Toerismekantoor van Koksijde-bad.
Info:
Joeri Stekelorum, voorzitter
VVF-Westkust, T 058 52 04 61,
stekelorum@skynet.be, of
www.vvf-westkust.be

Gastgezinnen gezocht
Volksdansgroep Zannekin (met zetel in Veurne maar leden in heel de regio) is nog op zoek naar gastgezinnen voor de buitenlandse dansers die van vrijdag 16 tot dinsdag 20 juli deelnemen aan het 7de Internationaal Folklorefestival in Veurne.
Er wordt onthaal en overnachting bij gastgezinnen gezocht voor groepen uit Bretagne (FR), Turkije, Kroatië en een nog
niet definitieve vierde groep.
Van gastgezinnen wordt volgende (gratis) medewerking verondersteld: overnachting voor max. zes nachten, ontbijt, af
en toe een warme maaltijd of broodmaaltijd, vervoer tussen woonplaats en het festivaldorp (college Veurne).
Gastgezinnen krijgen in ruil een leuke internationale sfeer thuis, een nieuwe cultuur, een bruisende festivalweek...
Info: Nele Ryckeboer (0486 79 01 53) of zannekin.veurne@gmail.com

Gemeente subsidieert kitesavers

De Koksijdse windsportcentra kregen een gemeentelijke financiële tussenkomst voor aankoop van een jetscooter om kitesurfers in moeilijk
heden te kunnen redden.

Sinds 2005 neemt de watersportfederatie, in overleg met
de provincie West-Vlaanderen en betrokken overheids
instanties, geregeld initiatieven om de veiligheid in en rond
de watersportzones te bevorderen. Door de blijvende
groei van het kitesurfen, verhoogt de druk om deze unieke
watersport aan banden te leggen. Daarom lanceert de
federatie dit jaar een project ter ondersteuning van de
kite-veiligheid. Zes strandclubs zullen jetscooters of jetski’s
aanschaffen om kitesurfers in moeilijkheden te kunnen redden. De gemeente Koksijde subsidieert dit project en biedt
elke watersportclub in haar gemeente 3.500 euro aan, of
de helft van de aankoopprijs van 1 jetscooter).

Enkel voor reddingsdoeleinden
Het gebruik van scooters aan onze kust is verboden. De
provincie laat sinds dit jaar echter het gebruik van jetscooters toe als interventiemiddel. Vandaar dat de strandclubs
dan ook zes identieke scooters aankochten. De Koksijdse
clubs (KYC in Sint-Idesbald, SYCOD in Oostduinkerke en Windekind in Oostduinkerke) kregen hiervoor een gemeentelijke financiële tussenkomst van 3.500 euro per club. De aankooprijs voor 1 scooter bedraagt 7.000 euro. Na het seizoen
wordt het project geëvalueerd en hoopt de federatie op
een nog grotere medewerking en ondersteuning zodat er
over de heel kust een uniforme aanpak komt.

De bedieners van de scooters krijgen een opleiding en zijn
herkenbaar door uniforme lycra’s (truitjes) geschonken
door VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport). Ze krijgen
van de IKWV (Kustreddingsdienst) ook een extra communicatiemiddel met een beschermd kanaal naar de reddingsdiensten. Het is dus zeker de bedoeling dat de scooters de
redders bij zware zee kunnen bijstaan.

Herkenbaarheid kiters
De clubs krijgen van de VVW 2 pakketten lycra’s voor de
kiters zelf: één voor hun kiteleden en één voor de cursisten.
Kiters zonder lycra worden aangesproken om in te tekenen
voor diensten van de clubs. Er zal door de VVW een neutrale site aangemaakt worden over kiteveiligheid, gedragscode en kite-evenementen aan onze kust.
Meer info:
de clubvoorzitters Philippe Cammaert (KYC),
Stefaan Vermast (SYCOD) en
Jo Ruga (Windekind).

Tij-dingen Special voor tweede residenten!
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Voor het tweede jaar op rij werden onze tweede residenten verwend met een 3-talig magazine
op maat, getiteld “Tij-dingen special”. Dit infoblad werd gemaakt door de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol en per post verstuurd naar het thuisadres.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We wensen doelgericht te communiceren naar verschillende doelgroepen, dus mogen we onze tweede verblijvers, die tevens ambassadeurs voor
Koksijde zijn, zeker niet vergeten. Deze editie werd verstuurd naar meer dan 14.000 mensen en
kost ons 20.000 euro, maar het is goed besteed. We kregen heel veel aangename reacties op
de speciale editie van vorig jaar en besloten om dit zeker te herhalen! De tweede verblijvers
houden evenveel van onze gemeente als de eigen inwoners. We willen een speciale band
met hen creëren en ze gastvrij ontvangen”
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van deze Tij-dingen Special bekomen aan de
balie van het gemeentehuis.

2/06/10 10:10
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Uitrusting voor de bedieners
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Zomertentoonstelling Abdijmuseum:
reliekcultuur versus celebritycultuur

Vorig jaar reageerde men met ongeloof op het bericht dat een haarlok van Elvis Presley, op een veiling in
Chicago, voor vijftienduizend dollar
aan de nieuwe eigenaar werd toegewezen. Een fenomenaal bedrag,
maar niet het duurste lokje ooit! Op
een internetveiling in 2002 haalde
het haar van The King niet minder
dan honderdenvijftienduizend dollar. Maar zelfs dit duizelingwekkend
hoge bedrag staat ver af van de
tweehonderdduizend pond die de
Franse koning Lodewijk IX in de 13de
eeuw voor de zogenaamde doornenkroon van Christus veil had.
We zoomen even in op de oorsprong van de devotie van heiligen
en zaligen en de belangstelling voor
bekende personen. Het blijkt dat
het aanzien van de beroemdheid
en van de heilige door het publiek
wordt bepaald. De beeldvorming
van een heilige, zalige of beroemde
persoon komt meestal ook niet
overeen met de historische werke-

Van Sint-Idesbald
tot Graceland
onsterfelijke aanbidding, eeuwige roem
01 | 07 > 24 | 10 | 2010
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koksijde
Tel. 058 53 39 50 | www.tenduinen.be

lijkheid. Het doel van de geschreven
heiligenlevens stond hoger dan de
historische juistheid! En bij berichtgeving over beroemde mensen
primeert het verkoopcijfer!
Het grote onderscheid tussen de
celebrity- en d reliekcultuur ligt in de
verwachtingen van de verzamelaar
en de gelovige. De verzamelaar
van memorabilia van een beroemdheid wil in de eerste plaats zo
dicht mogelijk bij de figuur, die het
onderwerp van zijn verzameling uitmaakt, staan. Bij de gelovige gaan
de verwachtingen verder: hij of zij
verwacht dat de heilige of zalige
zelfs zal tussenkomen in het hiernamaals of een zekere bescherming
zal bieden tegen mogelijk onheil.
De grote invloed van volksgeloof
en reliekverering op een gemeenschap is onmiskenbaar. In Koksijde
werd de deelgemeente SintIdesbald naar de locale zalige
genoemd.

www.kortrijk.be\ongelooflijk

TENTOONSTELLING
EN TOTAALPROGRAMMA

www.magenta.be

“De drang van het verzamelen van
relieken, is misschien wel de meest
opvallende gelijkenis”, merkt conservator Dirk Vanclooster op. “De
diehard fan van een artiest, acteur,
sporter of persoonlijkheid gaat met
dezelfde ijver als de gelovige mens
in de middeleeuwen op zoek naar
die unieke relikwie of aandenken
dat het topstuk van de verzameling
moet worden. Hoe persoonlijker de
relikwie, hoe belangrijker en waardevoller.”

Tentoonstelling

9 JULI 2010 tot 9 JANUARI 2011

De zomertentoonstelling Van SintIdesbald tot Graceland, van 1 juli
tot 24 oktober in het Abdijmuseum
Ten Duinen, confronteert de
hedendaagse celebritycultuur met
de eeuwenoude reliekcultuur uit
de volksdevotie. De gelijkenissen
zijn opvallend, hoewel beide
irrationele fenomenen sterk van
elkaar verschillen. De expo is
een intrigerende confrontatie
aan de hand van unieke
historische stukken uit de meest
uiteenlopende verzamelingen.

9 JULI 2010 TOT 9 JANUARI 2011
www.kortrijk.be/ongelooflijk
ongelooflijk-adv-CK*.indd 1
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Samenwerking Kortrijk

De impact en evolutie van de
volksverering op een stad tijdens
de voorbije anderhalve eeuw
komt aan bod in de tentoonstelling
“Ongeloofelijk Kortrijk! Van hemel,
hel en halleluja”, de zomertentoonstelling in het Museum Kortrijk
1302. Wie de tentoonstelling in het
abdijmuseum bezoekt, geniet van
een reductietarief voor de
tentoonstelling in Kortrijk bij het
voorleggen van het toegangsticket. Meer info over de Kortrijkse
tentoonstelling op
www.kortrijk.be/ongelooflijk.

Parcours-expo SUN-LIGHT 010
over actuele kunst in de regio

Deze zomer pakt de intergemeentelijke projectvereniging 5-art uit met een parcourstentoonstelling SUN-LIGHT 010 in De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem. Centraal staan de zon en het zonlicht. Uitgangspunt is het bronzen
beeld Femme regardant le soleil van beeldhouwer George Grard en het Zonnelied toegeschreven aan de Egyptische
farao Achnaton.
Zeven hedendaagse Vlaamse kunstenaars verdiepen
zich in de thematiek van de zon. Wegens hun diverse en
eigenzinnige interpretatie van het thema en wegens de
verscheidenheid van het gebruikte medium en materiaalkeuze zijn de kunstwerken zeer uniek. Deze omloopexpo
is een ontdekkingstocht van een variëteit aan actuele
kunst binnen het kader van zorgvuldig gekozen historische
locaties.
Galerie Welnis fungeert als infocentrum van het project.
Er wordt info verstrekt over het oeuvre van de kunstenaars
en de bezoeker wordt geprikkeld het volledige SUN-LIGHT
parcours te doorlopen.

Locaties en deelnemende kunstenaars:
• Kerk Sint-Pietersbanden (Oeren): Johan Tahon
• Belgisch militaire begraafplaats (De Panne):
Steve Schepens
• Abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde): Nick Ervinck
• Zomerkapel of Mariakapel (Oostduinkerke):
Yves Coussement
• Douanegebouw vismijn (Nieuwpoort): Wesley Meuris
• Citerne (Veurne): Peter De Cupere
• Sint-Walburgapark (Veurne): Filip Vervaet
Org.: 5-art i.s.m. curator Christa Vyvey en de diensten voor
Cultuur van Alveringem, Veurne, De Panne, Koksijde en
Nieuwpoort.

Infopunt: galerie Welnis (toerismekantoor), Astridplein 6 in Oostduinkerke, elke dag open van 10 tot 12 en van 14 tot 17.45 u.
De binnenlocaties van de expo zijn elke dag open van 14 tot 18 u., www.5-art.be, www.sun-light.be

Specifiek voor Koksijde…
Nick Ervinck in Abdijhoeve Ten Bogaerde
Ervinck verkent in zijn beeldend werk de grenzen tussen de
verschillende media. Hij wendt verschillende technieken
aan zoals prints, video en digitale tekeningen die uitmonden in het maken van sculpturale vormen van beschilderd
plaaster, polyester en hout. In de digitale prints en animatiefilms schept de kunstenaar een surrealistische ruimte door
een bevreemdende combinatie van vormen en een spel
van volumes, proporties en kleuren.
Nog tot 12 september, dagelijks van 14 tot 18 u., gratis
toegang.

Yves Coussement in de Zomerkapel
Een hand beschermt een brandende kaars tegen de wind.
Het is een motief dat veelvuldig voorkomt in de schilderijen
van veel Vlaamse meesters. Welke rol krijgt dit motief als
het door een oog van naderbij werd bekeken maar een
tweede licht tussenbeide is gekomen? Zonlicht zal deze
tussenkomt vervolledigen als het de Mariakapel binnenvalt.
Er zijn een reeks foto’s geplaatst die tussen zonsopgang en
zonsondergang in deze optiek kunnen worden bekeken. Alles wordt duidelijk bij een bezoek aan… SUN GLARE CANDLE
Nog tot 20 september, dagelijks van 10 tot 18 u., gratis
toegang

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval
Sinds het begin van 2010 is de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is
het even aanpassen: de ophalingen
kunnen immers op een andere dag
plaatsvinden dan voorheen. U vindt
alle correcte ophaaldata van uw
zone terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij
zodat u uw afval op de juiste dag
aan uw deur plaatst. U vindt de data
ook op de gemeentelijke website
(www.milieu.koksijde.be/ophaaldata).
Hieronder de ophaaldata voor juli en
augustus.
Zone 1 (rood)
Toeristische zone bij de Zeedijk tot
en met Koninklijke Baan / Albert
I-Laan en tussenliggende straten
Restafval: tijdens de maanden juli
en augustus dagelijkse ophaling,
uitgezonderd op zondag geen
ophalingen meer van restafval!
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 1, 8, 15,
22 en 29 juli en donderdag 5, 12,
19 en 26 augustus
Papier en karton: dinsdag 27 juli
en dinsdag 24 augustus
GFT: elke dinsdag
Zone 2 (groen)
Centraal deel van de badplaatsen, strook onder Koninklijke Baan
/ Albert I-Laan
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): donderdag 8 en 22
juli en donderdag 5 en 19 augustus
Papier en karton: woensdag 28 juli
en woensdag 25 augustus
GFT: elke dinsdag
Zone 3 (blauw)
Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): vrijdag 9 en 23 juli en
vrijdag 6 en 20 augustus
Papier en karton: donderdag 1 en
29 juli en donderdag 26 augustus

GFT: elke woensdag, uitgezonderd
geen ophaling op woensdag
21 juli (nationale feestdag), wel op
donderdag 22 juli
Zone 4 (oranje)
Koksijde-dorp en westelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
Koksijde-dorp tot aan Oostduinkerke-dorp)
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 7 juli en
uitzonderlijk op donderdag 22 juli
(geen ophaling op woensdag 21
juli, nationale feestdag) en woensdag 4 en 18 augustus
Papier en karton: vrijdag 2 en
30 juli en vrijdag 27 augustus
GFT: elke donderdag
Zone 5 (geel)
Wulpen en oostelijk deel
Oostduinkerke-dorp (strook
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan
Nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes;
Drankdozen): woensdag 7 juli en
uitzonderlijk op donderdag 22 juli
(geen ophaling op woensdag 21
juli, nationale feestdag) en woensdag 4 en 18 augustus
Papier en karton: dinsdag 27 juli
en dinsdag 24 augustus
GFT: elke vrijdag
Containerpark
Het containerpark is gesloten op
woensdag 21 juli.
Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond
vòòr de ophaling na 21 u. (ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen
de avond vòòr de ophaling na
21 u. (ophaling tussen 6 en 22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en
8 u.

Actie afvalarm
winkelen: winnaar
van de maand
In de voorbije maand juni
werd mevrouw Annie Vantomme gespot met de boodschappentas in de hand. Ze
wint hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling wenst
haar van harte proficiat!

Het Duinenhuis: voor iedereen die zijn
kijk op de zee en kust wil verruimen!
aanbod. Deze activiteiten bieden
verenigingen en geïnteresseerden
dé kans om onze kustgemeente
met zijn rijke biodiversiteit te leren
kennen.
* Ook de organisatie van bestaande
thema’s zoals Week van de Zee,
worden in de toekomst vanuit het
Duinenhuis gecoördineerd.

Wandelingen

Het Duinenhuis is desolaat maar prachtig gelegen in de Schipgatduinen aan de Bettystraat.

Het Duinenhuis, eenzaam gelegen
bovenop de Schipgatduinen aan de
Bettystraat in Koksijde, gooit van de
zomer voor het eerst de deuren open.
Het Duinenhuis is de gedroomde
thuishaven van het educatieve
aanbod voor natuur, milieu en
duurzame ontwikkeling in onze
gemeente. Dit educatief centrum
dompelt (zee)klassen, verenigingen
of vriendengroepen onder in alles wat
onze kust maar te bieden heeft. En dat
op een unieke locatie! De coördinatie
gebeurt door Sarah Vanden Bussche
en Charlotte Magherman
Een uitgebreide schat aan doestations staat klaar om kinderen en
jongeren op een speelse, sfeervolle,
fascinerende en vooral actieve manier te verwelkomen. De doe-stations
zetten de kust volop in de kijker en
laten je voelen, tasten, ruiken en proeven van de zee. Een animator leidt
de activiteiten in goede banen. De
doe-stations kan je enkel gebruiken
na afspraak.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het
aantal deelnemers is beperkt.
* Het Duinenhuis is letterlijk op een
boogscheut van de zee verwijderd.
Geen wonder dus dat er tal van
activiteiten zullen zijn met de voeten
in het water.

Vorming
* Het Duinenhuis wordt hét gemeentelijke uitleenpunt voor alle
veldwerkmateriaal. Deze educatieve koffers (Boreas, Flar en Flora,
Zeekoffer, Kabouterpad, … ) kunnen
worden gebruikt door scholen, zeeklassen en verenigingen.
* Vormingsprogramma’s, cursussen,
workshops en studiedagen rond
milieu, natuur en duurzame ontwikkeling aan zee vervolledigen het

Van de zomer komen er alvast negen
toeristische wandelingen voorbij het
Duinenhuis. Een gids geeft er een
inleiding:
- zaterdag 3 juli (9.30 u.):
duin – en schelpenwandeling
- zaterdag 10 juli (20 u.):
avondwandeling
- zaterdag 17 juli (10 u.):
duin – en schelpenwandeling
- zaterdag 24 juli (20 u.):
avondwandeling
- zaterdag 31 juli (10 u.):
duin – en schelpenwandeling
- zondag 8 augustus (14.15 u.):
vlinderwandeling
- zaterdag 14 augustus (10 en 19 u.):
duin- en schelpenwandeling
- zaterdag 28 augustus
(duin- en schelpenwandeling
Meer info Duinenhuis, Bettystraat 7 in
Koksijde, T 058 52 48 17,
duinenhuis@koksijde.be,
bereikbaar via het Elisabethplein of
het openbaar vervoer (tramhalte
Lejeunelaan Koksijde).

“Expedities”
In de zomer plant het Duinenhuis de
eerste “expedities” op donderdagen
15, 22 en 29 juli, 5 en 12 augustus,
telkens van 14 tot 16 u.
• groep 1: voor kinderen van 6 tot 8
jaar (max. 20)
• groep 2: voor kinderen van 9 tot 12
jaar (max. 20)
In het Duinenhuis worden educatieve koffers uitgeleend voor zeeklassen, groepen op
exploratie enz.

Tuinvlindertelling: vlinder mee!
In het weekend van 31 juli en 1 augustus organiseert Natuurpunt voor de
vierde maal een nationaal vlindertelweekend. Iedereen kan hieraan meedoen. De werkwijze is simpel: je zoekt
op welke soorten er in je tuin rondvliegen in je tuin en noteert van elke soort
het maximum aantal exemplaren dat
je tijdens het telweekend in de tuin
zag. Het grootste aantal dat je op één
moment waarnam, kan je invoeren op
de website www.vlindermee.be.
Elk jaar tellen meer dan duizend
gezinnen de vlinders in hun tuin. Door
deze gegevens bijeen te leggen, krijgt

de wetenschap een beter zicht op de
situatie van de dagvlinders. Vlinders
tellen is dus niet alleen leuk, maar ook
erg nuttig. Dagvlinders zijn immers heel
gevoelige beestjes, ze reageren snel
op veranderingen in milieu en klimaat.
Het zijn dus goede indicators voor de
kwaliteit van ons leefmilieu.
Op de site www.vlindermee.be staan
foto’s van de meest voorkomende
vlindersoorten, je leest er hoe je ze herkent en hoe je ze kan tellen. Er zijn ook
tips voor een vlindervriendelijke tuin.
Wie op de hoogte wil blijven van het
laatste vlindernieuws, kan inschrijven

Biodiversiteit: steenlopers
als “de mussen van de zee”

In hartje zomer maakt onze biodiversiteitsreeks een rare kronkel: we
draaien de klok enkele maanden,
-en de thermometer verscheidene
graden-, terug en stellen een
graag geziene Koksijdse wintergast
aan u voor: de steenloper.
Veel Scandinavische steenlopers
bezoeken op doorreis onze kust.
Toch zijn het vooral Canadezen
en Groenlanders die hier de winter
doorbrengen. En kennelijk hebben
ze het hier naar hun zin: de populatie vertienvoudigde de voorbije
50 jaar.
De “zeemussen” eten werkelijk
alles. Is het laagtij, dan kan het
schransfeest op de strandhoof-

den beginnen. Is het labyrint van
rotsblokken en wiervelden nog niet
vrijgegeven door de zee, dan worden de vloedmerken of de zeedijk
aan een aandachtige inspectie
onderworpen. Omdat de steenlopers zich geen lange rustpauze
kunnen veroorloven, –de kachel
staat bij vogels op 41°C en er moet
gestookt worden–, gaat 60% van
de populaties zelfs bij hoogtij aan
de slag, desnoods op nabijgelegen weiland, omgeploegde akkers
of percelen met wintergraan.
Uit: Onze kust anders bekeken,
2009, J. Seys, Het Bronzen Huis,
Antwerpen

Een dagpauwoog

op het gratis maandelijkse e-zine vlinder.flits via http://www.natuurpunt.be/
mijnnatuurpunt/Ezines.aspx.
Info:
www.natuurpunt.be/vlindermee,
www.vlindermee.be,
vlinders@natuurpunt.be

Groente- en fruitafval ook in
groencontainer!
Sedert 1 januari 2009 mag
u, naast het gebruikelijke
tuinafval, ook groente- en
fruitafval in uw groencontainer deponeren, wat uw
restafvalzak danig kan
doen slinken.
Wat mag in deze GFTcontainer? Schillen en
resten van groenten en
fruit, koffiefilters en koffiedik,
theebladeren en theezakjes,
broodkorsten en oud brood,
doppen van pinda’s en noten, papier van de keukenrol, verwelkte snijbloemen
en kamerplanten; gemaaid
gras, onkruid en bladeren,
resten uit groente- en siertuin
(zonder aarde), haagscheersel, versnipperd snoeihout,
mest van kleine huisdieren
(cavia, hamster, konijn),
biologisch afbreekbare kattenbakvulling
Wat mag o.a. niet in de
GFT-container? Alle soorten
plastic, ook niet-plastic
zakjes, slachtafval, boomstronken en wortels, grof
ongesnipperd snoeihout
(dikke takken), vlees- en
visafval,saus, vet en olie.

Winnaars van de compostnamiddag

Op de eerste rij de winnaars van de tombola van de compostnamiddag: vlnr Solange Kennen, Gerard Legein, Gerda Huyghe, Johan Deprez,
Laura Fierens en diensthoofd Jan Vandromme. Op de tweede rij enkele medewerkers van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

De zesde editie van de compostnamiddag op zaterdag 5 juni was alweer een voltreffer. Op de zonovergoten compostweide stonden tal van doe- en informatiestanden met interessante activiteiten en workshops. Een
greep uit het aanbod: kringlooptuinieren, thuiscomposteren, kriebelbeestjes onder de loep, planten van
streekeigen groen, wilde kruiden, knutselen met klei en
groen uit de tuin, gifvrij tuinieren en FSC-hout. Voor het
ecotuinteam dat binnenkort van start gaat kwamen
zich nog enkele kandidaten aanmelden.

Naar jaarlijkse gewoonte koppelde de milieudienst
een tombola aan de compostnamiddag. Vijf winnaars, allemaal Koksijdenaars, vertrokken met mooie
prijzen: Johan Deprez (waardebon van 50 euro van
AVEVE), Laura Fierens (waardebon van 30 euro van
AVEVE), Solange Kennen (jaarabonnement voor een
GFT-container), Gerard Legein (waardebon van 20
euro van AVEVE), Gerda Huyghe (compostvat van
17,40 euro)

Brochure Waterwegwijzer: bespaar tot 50% drinkwater
Ons gemeentebestuur stelt de nieuwe brochure en website Waterwegwijzer bouwen en
verbouwen aan u voor. Deze uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een
praktische gids voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en
particuliere bouwers en verbouwers. Met de informatie kan men een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren.
Als u bouwt, hou dan van bij het begin rekening met een doordacht beheer van al het
drink-, hemel- en afvalwater dat in en rond uw woning zal circuleren. U kan er tot 50%
kostbaar drinkwater mee besparen. Een gezin van 2 personen dat hemelwater gebruikt
voor de toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak bespaart jaarlijks 40.150 liter
drinkwater (op basis van het gemiddeld waterverbruik per dag). Overigens geeft de
gemeente een subsidie van 625 euro voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie.
Voor meer info, contacteer de gemeentelijke dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
T 058 53 34 63.
De brochure handelt o.m. over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van
hemelwater, maar ook over de behandeling en/of de correcte lozing van afval
water. Er is ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak.
Op de website www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen vindt u o.a. wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks.
Een gratis exemplaar bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 34 64 of via e-mail heidi.vollon@koksijde.be.
Ook te bestellen via info@vmm.be, T 053 72 64 45, F 053 72 66 79

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Célestina Nazare

Veurne, 4 mei,
dochter van Rubi en Isabelle
Grambras uit Koksijde

Luna Degeselle

Oostende, 7 mei,
dochter van Glenn en van
Cindy Schrijvers

Tijs Loones

Veurne, 26 mei,
zoon van Steven en Tanya
Charsley uit Oostduinkerke

Diego Ciraudo

Veurne, 28 mei,
zoon van David en
Enza Contino uit Koksijde

Kyandro Delaere

Ono Leerman

Oostende, 30 mei,
zoon van Geo en Heidi Vansteenbeeck uit Oostduinkerke

Marieke Van Zundert

HUWELIJKEN

Geraardsbergen, 9 mei,
zoon van Wim en van Wendy
De Tandt uit Oostduinkerke
Brasschaat, 18 mei,
dochter van Bart en Katleen
Claes uit Oostduinkerke

Noah Trouillet

Veurne, 19 mei,
zoon van David en Maria
Astorino uit Koksijde

Maxine Pollet

Veurne, 20 mei,
dochter van Ryan en Isabelle
De Rous uit Koksijde

Bent Knockaert

Veurne, 21 mei,
zoon van Dieter en Stefanie
Boeve uit Oostduinkerke

Loui en Michelle De
Visch

Veurne, 21 mei,
zoon en dochter van Hendrik en
Katrien Jacobs uit Oostduinkerke

Rani Van de Walle

Veurne, 25 mei,
dochter van Dominique en
Dorethé Pauwelyn uit Koksijde

Kris Mortier uit Koksijde en
Morakot Thongsongkrit

uit Thailand (15 maart)
Peter Puype en Eva
Dancet, beiden uit Koksijde
(14 mei)
Theo De Meyer en Astrid
Prosec, beiden uit Koksijde
(21 mei)
Karel Vantomme en
Maria Bilotte, beiden uit
Koksijde (22 mei)
Kurt Descamps uit Mechelen en Wendy Hendrickx
uit Koksijde (29 mei)
Christian Keyes en Sofie
Rabaey, beiden uit London
(29 mei)
Peter Debruyne uit Jabbeke en Delfine Decelle uit
Koksijde (29 mei)
Tom Fierens uit Sint-Katelijne-Waver en Tineke Seys uit
Koksijde (29 mei)

Geen inzameling
taxussnoeisel
In een open brief aan het publiek meldt
directeur Leo Leys van Kom op tegen
Kanker, dat er dit jaar geen taxussnoeisel zal worden ingezameld ten voordele
van Kom op tegen Kanker.
De firma die voor Kom op tegen Kanker
in heel Vlaanderen het snoeisel moest
ophalen om het vervolgens te bewerken en te verkopen zegt dat het project
dit jaar voor haar niet rendabel is.
Met taxussnoeisel kunnen medicamenten gemaakt worden om kanker te genezen. Bovendien bracht de actie voor
de gemeenten 40 euro per kubieke
meter snoeisel op.
De organisatie zal er alles aan doen om
tegen volgend jaar een goede oplossing uit te werken.

Yannick Euvrard uit
Koksijde en Isabelle Himpe
uit Waregem (29 mei)

Ramses Vandelanotte
en Bianca Boi, beiden uit
Koksijde (5 juni)

Guy Seru en Hadewijch
Stevens, beiden uit Koksijde
en (5 juni)

Bart Persyn en Inge Depoorter, beiden uit Koksijde
(11 juni)

Kristof Vandamme en
Saskia Lowie, beiden uit
Koksijde (12 juni)

Johny Vandenberghe en
Sophie Geeraerdt, beiden
uit Koksijde (12 juni)

OVERLIJDENS

Godelieva Dezwarte 88 jaar

Thérèse Bultiauw - 80 jaar
Xavier Maes - 46 jaar
Palmer Glas - 85 jaar

weduwnaar van Suzanne Van
Ackere
Nelly Michiels - 85 jaar
weduwe van André Bouckez
Arthur Liessens - 80 jaar
echtgenoot van Irène Cools
Suzanne Griffes - 85 jaar

Denise Waeremoes -

86 jaar
weduwe van René Alderson

Christiane Devrome -

59 jaar
echtgenote van Herman Dorné

Daniël Vandenbussche -

84 jaar
weduwnaar van Stella Hoornaert
Marie Figue - 78 jaar
echtgenote van Frans Bairiot
Rosa Hellinckx - 62 jaar
weduwe van Emile Baes
Elvire Daman - 73 jaar
weduwe van Marcel Vandenborre

Rosalie Ullenboom -

72 jaar
echtgenote van Joseph Bosman
Kris Boterman - 36 jaar

Jacques Vandenstock -

72 jaar
echtgenoot van Jeanne Motheu
Serafien Roels - 84 jaar
echtgenoot van Renée Delrez
Marcel Michiels - 66 jaar
echtgenoot van Marie-Thérèse
Robberechts
Eddy Coolsaet - 63 jaar
echtgenoot van Sonja Dewaele
Firmin Dewaele - 97 jaar
weduwnaar van Martha Exter
André Herregat - 80 jaar
echtgenoot van Jeannine Ossieur
Anaïs Besseleers - 81 jaar
weduwe van Willy Vanbillemont

Johnny Van de Wiele -

60 jaar
echtgenoot van Annie Sichien
Rosalia Verrijt - 75 jaar
echtgenote van Paul Cassart
Juliana Rosseel - 96 jaar
weduwe van Karel Maertens
André Verslycken - 80 jaar
echtgenoot van Mariette Goessens
Liliane Leleux - 60 jaar

De gezichten
van Koksijde
Onze redactie is op zoek naar “de
gezichten van Koksijde”. Daarmee
bedoelen we jongens en meisjes, mannen
en vrouwen, van jong tot minder jong, die af en
toe, vrijwillig willen “poseren” voor het redactioneel goede doel
van ons infomagazine.
Af en toe wil zeggen: als er zich een onderwerp aandient, als het
mooi weer is, als het past… Kandidaten moeten enigszins over
een flexibele tijdsbesteding beschikken, zodat een foto nemen
snel kan gebeuren. U krijgt een attentie en de
foto’s in ruil.
Contact:
Dirk Van Hove, T 058 53 30 54,
dirk.vanhove@koksijde.be

Jonge kunstenaars gezocht
Kan je goed schilderen? Heb je een paar unieke foto’s
genomen? Zoek je een plaats om je werk te tonen? JOC
de PIT is voor de tentoonstelling Transcript op zoek naar
beeldhouwers, dichters, schilders fotografen, grafici enz., jong
talent, vol artistiek geweld. Alle kunstvormen zijn welkom. Niets
is te gek!
Deze tentoonstelling vindt plaats van 22 tot 29 oktober. De
winnaar krijgt een eigen tentoonstelling in de mezzanine van
het cultureel centrum.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Beach party scouts Casa
De enige, echte Koksijdse strandfuif, op vrijdag 30 juli aan
het openluchtzwembad in Oostduinkerke. Zon, zee, muziek.
Koele dranken, zomerse gasten, shaken op muziek… dit
alles op het strand. De fuif start om 21 u. en de toegang is
bovendien gratis.
Meer info: www.casaodk.be

SKATE

Vragen? Jin helpt je ervan af

Weerbaar maken
tegen seksueel
grensoverschrijdend
gedrag
Je kan kinderen weerbaarder maken tegen (online) seksueel grensoverschrijdend
gedrag van anderen. Door ze een aantal
gedragsregels aan te leren. Maar vooral
ook door van jongs af met hen over seksualiteit te praten.
Over een en ander verneemt u desgewenst veel meer info op volgende nuttige
websites: www.sensoa.be; www.kindermishandeling.prg; CLB, www.caw.be;
CGG, www.childfocus.be;
www.actioninnocence.org.

Skatetweedaagse

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus nemen de skaters het
tegen elkaar op in skatepark Hazebeek in Oostduinkerke. Twee
dagen vol skatefun. Amateurs, beginners, gevorderden en
professionals, iedereen krijgt de kans om te boarden, en misschien
wel enkele prijzen weg te kapen!

Highest ollie contest

Op zaterdag 28 augustus om 14 u. Ondertussen is dit al de derde
editie van het tornooi met de lokale skaters. Met muziek op de
achtergrond en aanmoedigingen op de voorgrond, verbreek jij
misschien wel het record! De winnaar wordt vereeuwigd met een
gedenkplaatje in de skateput. Nadien is er nog een afterparty in
de Maschi’s.

Finale van Best of the West

Na voorrondes in Roeselare, Menen en Brugge vindt de grote
finale van Best of the West plaats op zaterdag 29 augustus om 14 u.
De beste skaters nemen het tegen elkaar op. Extra skatetoestellen
van Nike en een prijzenpot van 2.000 euro! De winnaar van het
“spelletje skate” wint een reischeque van 750 euro!
Meer info: jocdepit@koksijde.be

Taxicheques
Ben je tussen 16 en 20 jaar? Dan
heeft de jeugddienst nog een aantal
gratis pakketten taxicheques voor
je over. Elk pakket is 25 euro waard.
Daarmee kan je in het weekend en
op feestdagen gebruik maken van
Koksijdse taxi’s.
De taxicheques kunnen elke werkdag worden afgehaald tussen 9
en 12 u. en 13.30 en 16 u. op de
Koksijdse jeugddienst. Breng je
identiteitskaart mee en een officieel
document waarop je adres staat
vermeld.

Proficiat aan
onze jubilarissen!

Echtpaar Beyaert-Van Hoey
Zaterdag 22 mei was een gezellige feestdag voor het echtpaar Antoine Beyaert (°Nazareth) en Maria Van Hoey
(°Oudenaarde) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Astene, 15 april 1960). Antoine was
zelfstandig kleermaker en baatte met zijn echtgenote ook een textielwinkel uit. Ze hebben vier kinderen en tien
kleinkinderen.

Echtpaar Tonnaer-Berré
Adolphe Tonnaer (°Koekelberg) en Micheline Berré (°Herentals) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Vorst (25 mei
1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 29 mei in het
gemeentehuis ontvangen. Ze waren zaakvoerders van een bedrijf in optiekproducten. De jubilarissen hebben een
zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar Delbrouck-Decraene
Het echtpaar Erik Delbrouck (°Oostduinkerke) en Edith Decraene (°Moeskroen) beloofde elkaar 50 jaar geleden
in Moeskroen (9 april 1960) eeuwige trouw! Op 5 juni viel de jubilarissen een ontvangst in het gemeentehuis te
beurt. Erik was burgerlijk ingenieur mijnkunde, en ook directeur van enkele belangrijke bedrijven. Ze hebben vier
kinderen en tien kleinkinderen.
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Echtpaar Vandemoortele-Vanhaesebroucke
Op zaterdag 22 mei kreeg het echtpaar Joel Vandemoortele (°Kortrijk) en Denise Vanhaesebroucke (°Harelbeke) in
hun woning het bezoek van burgemeester Marc Vanden Bussche ter gelegenheid van de viering van hun gouden
huwelijksjubileum. Ze huwden op 10 mei 1960 in Harelbeke. Joel was technisch leraar en Denise was kapster. Op de
foto ook Carlos Vanden Bussche, broer van de burgemeester.

Echtpaar Vanheule-Annoot
André Vanheule (°Beerst) en Yvette Annoot vierden op zaterdag 19 juni hun gouden bruiloftsfeest. Ze huwden op
14 juni 1960 in Oudekapelle. André en Yvette waren landbouwers. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Vandooren-Billiouw
Zaterdag 19 juni was eveneens een gezellige feestdag voor de echtelingen Rochus Vandooren (°Roeselare) en
Agnes Billiouw (°Kortemark) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest. Ze huwden 60 jaar
geleden op 29 juni 1950 in Ieper. Rochus was werkzaam bij Belgacom. Ze hebben drie kinderen, drie kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen.
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De voorbije maand
in woord en beeld

meer
foto’s op
www.koksijde.be >
fotoalbums

De 32 onthaalmoeders van de gelijknamige gemeentelijke dienst werden op zaterdag 29 mei in het
gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan! Het succes van de dienst bewijst
dat de onthaalouders voor veel jonge gezinnen onmisbaar geworden zijn. Vooral aan de kust is er nood
aan flexibele opvang. Schepen van Gezin Herwig Vollon dankte alle onthaalouders voor hun innerlijke
bewogenheid, waarna ze één voor één in de bloemetjes werden gezet.

De leerlingen en leerkrachten van de
gemeenteschool van Koksijde brachten in juni de
musical Koning Zwartbaard. Dit prachtige spektakel
werd door 1.500 toeschouwers bewonderd.
Afscheidnemend directeur Gilbert Rommelaere
had de wens uitgedrukt om met een “musical”
op rust te gaan. Hij speelde zelf de rol van koning
Zwartbaard. Een onvergetelijk schoolfeest. We zien
hem op de foto in gezelschap van burgemeester
Marc Vanden Bussche.

Het cultureel centrum c.c. CasinoKoksijde start
zijn tiende werkingsjaar. Inderdaad, de tijd gaat
vlug. Thema deze keer is “Wees g/b-ezeten!”
De foto dateert van tien jaar geleden ter
gelegenheid van de feestelijke opening van het
cultureel centrum. Burgemeester Marc Vanden
Bussche mocht op dat feest ook toenmalig
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux
uitnodigen.
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Tot eind september kan men in heel de gemeente genieten van een prestigieus kunstproject: Kunstroute
Koksijde 2010. Daaraan nemen 160 kunstenaars deel. De werken ziet men in etalages (ca. 200 handelaars
werken mee), op belangrijke openbare plaatsen, in musea, in privé tuinen, galerijen, enz. De opening door
initiatiefnemer en 1ste schepen Jan Loones vond plaats op zaterdag 5 juni.

Het Nationaal Visserijmuseum kan weer een beroep doen op zijn trouwe hovenier, buurtbewoner en Bekende Oostduinkerkenaar Georges Delanghe. Georges onderhoudt immers al jaren “het hovetje” van het vissershuisje. Hij zaait,
plant en kweekt er groenten à volonté zoals de “duneboertjes” van weleer. Tijdens de vernieuwingswerken was er
geen moestuintje meer. Bovendien was Georges ook een heel eind ziek. Maar nu zijn beiden terug: groentenhof èn
Georges (die op 9 augustus 91 wordt)!
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Het gemeentebestuur organiseerde voor het eerst een gemeentelijke EHBO-cursus voor de stranddiensten
in zomertijd. Volgende cursisten verwierven hun diploma. Onderaan v.l.n.r. Hanne De Crits, Nele De Crits,
Nicolas Note, Carmel Steverlynck, Simon Stroobant en Charlotte Viane. Staande de cursisten Shana
Delanghe en Jolien Louagie, en verpleegster-lerares Nathalie Jacobs in gezelschap van burgemeester
Marc Vanden Bussche, schepenen Greta Suber-Delie, Fre Devos en initiatiefnemer Herwig Vollon.

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois opende op maandag 14 juni zomerseizoen 2010. Een en
ander vond plaats in het strandsportcentrum Windekind op Groenendijk in samenwerking met de Kust
reddingsdienst (IKWV). Over heel de Vlaamse kust staan de strandredders weer paraat tot half september.
In juli en augustus zijn alle 82 reddingsposten over 34 km kust elke dag bemand van 10.30 tot 18.30 u.
Daarvoor staan 1.300 strandredders in. Dit is voor 2010 en 2011 mede mogelijk dankzij 396.451 euro uit het
Kustactieplan van de Vlaamse regering.

Het feest van de paardenvissers is
ook elk jaar de gelegenheid om de
paardenvisserstrofee uit te reiken.
De trofee werd dit jaar toegekend
aan Willem Lanszweert, conservator
van het Nationaal Visserijmuseum
omwille van zijn jarenlange inzet
voor het museum. Willem ijverde ook
voor een afdeling strandvisserij in het
nieuwe museum. Uit handen van
paardenvisser Eddy D’Hulster krijgt
hij de trofee overhandigd, onder
goedkeurend oog van 1ste schepen
Jan Loones en VVV-voorzitter
Charlotte Castelein.
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Een eeuweling:
mevr. Adriana
Kempynck

De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling lanceerde
op zaterdag 19 juni op het Theaterplein zijn nieuwe
campagne “Hondeberegoed - Geen poep op de
stoep”! Deze campagne loopt met steun van de
Vlaamse overheid. Een onderdeel van de actie is
het plaatsen van een 50-tal nieuwe borden om de
hondenbezitters te sensibiliseren tot het opruimen van
de hondenpoep in een zakje. Burgemeester Marc
Vanden Bussche (bovenaan) en schepen van Milieu
Daniel Van Herck (onderaan) presenteren de nieuwe
borden.

Honderd jaar geleden, op 5 juni 1910, zag Mevr.
Adriana Kempynck in Ekeren het levenslicht. Haar
grootvader was kleermaker in Wulpen. Haar vader,
Renaat Kempynck, baatte omstreeks 1900 een
smidse uit in de Zeelaan in Koksijde-dorp. Renaat
huwde met Leonie Beirnaert, verkocht zijn zaak
en vertrok naar Antwerpen. Dat verklaart waarom
Adrienne in Ekeren geboren is. Terugkeren naar
Koksijde in WO I bleek onmogelijk. In 1918, kort na
de Wapenstilstand, kwamen Renaat en Leonie
met hun kinderen Adriana en Leon, toch terug
naar Koksijde om de familie op te zoeken waarvan
allen evenwel naar Frankrijk geëvacueerd waren.
Nog in ’18 openden ze het hotel Terlinck, wat
later bouwden ze een garage in de Zeelaan
die achteraan uitgaf op het Guido Gezelleplein
(waar nu de Spar is). Omdat er toen geen scholen
waren stuurden ze de 8-jarige Adrienne naar het
pensionaat in Nederbrakel waar ze jaren school
liep. In ’33 huwde Adrienne met Charles Hendrick
en vertrok naar Lier, later naar Brussel. Na WO II
emigreerden ze naar Belgisch Kongo, tot 1960. Alles
achterlatend kwamen ze toen terug naar Koksijde,
en begonnen met schoonzus Lilane Torney, weduwe
van Leon Kempynck, een tabakswinkel in de
Zeelaan, waar vroeger de ingang van de garage
was. naast de huidige Santos. Daar woont Adriana
nu nog steeds. Ze is nog heel alert en haar conditie
valt best mee! Op zaterdag 5 juni, kreeg ze het
bezoek van burgemeester Marc Vanden Bussche
die haar hartelijk gelukwenste met haar honderdste
verjaardag!

Twee nieuwe
websites!
Nieuwe site Abdijmuseum ten Duinen

Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en c.c.
CasinoKoksijde kregen op 17 juni elk een
gloednieuwe website. Deze nieuwe digitale
portalen werden gebaseerd op de Koksijdse
homepage, maar kregen een geheel eigen
identiteit en ‘look en feel’.
www.tenduinen.be en www.casinokoksijde.be zijn
meer dan een klikje waard! Ze werden ontwikkeld
met de hulp van LCP uit Oostkamp, die ook
verantwoordelijk was voor het aanmaken van
www.koksijde.be.

Nieuwe site c.c. CasinoKoksijde
Bij het ontdekken van
www.casinokoksijde.be slaat u
2 vliegen in 1 klap, want u kunt
er grasduinen in het kersverse
aanbod van ons cultureel centrum
voor seizoen 2010-2011, eveneens
gelanceerd op 17 juni!

Tijdens het jaarlijks feest van
paardenvissers werd op vrijdag
18 juni in zaal Witte Burg het
nieuwe Mieke Garnaal met
eredames aangesteld. De
nieuwe Miekes werden gerecruteerd door de wijkvereniging
Mariapark. Het zijn Mieke Garnaal 2010 Louise Helsmoortel
(midden), en haar eredames
Lisa De Pachter (links) en Evy
Bicqué. Eén jaar lang zijn zij de
beschermengelen van de garnaalvissers te paard en te voet.

Gemeentelijke zwembaden
Het openluchtbad op de Zeedijk in Oostduinkerke is open tot en met 5 september. In juli en augustus is het
zwembad elke dag open van 9 tot 19.40 u. Van 1 tot 5 september is het bad elke dag open van 9 tot 12.30 u. en
van 13 tot 18.15 u.
Het zwem- & recreatiebad Hoge Blekker is in juli en augustus open van 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.),
in de namiddag van 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.45 u.) Het badencomplex is dicht voor onderhoud van dinsdag
31 augustus vanaf 11.45 u. tot en met zondag 5 september.
Beide locaties dus ook open op alle weekends en feestdagen. De dienst Zwembaden hoopt opnieuw meer dan
75.000 bezoekers te kunnen verwelkomen gedurende deze twee maanden.

Beach Run
(30ste massajogging)
Op vrijdag 23 juli
organiseert de
gemeentelijke
sportdienst i.s.m. de
sportraad en de
VVV de jaarlijkse
massajogging. De
jeugdjogging (2,5 km
voor jongeren tot en
met 13 jaar) start om
18.30 u. op de Zeedijk
van Sint-Idesbald.
Deelnemen kost 3
euro, inschrijven op
de dijk.
De massajogging
met start om 20 u.
aan de Kerkepannezaal (Strandlaan
128 in Sint-Idesbald)
wordt gelopen over
een afstand van 5
of 10 km. Deelname
kost 5 euro. Er zijn
geen voorinschrijvingen, voor de massajogging inschrijven vanaf 17 u. in de Kerkepannezaal. Vorig jaar telde men 1.215 deelnemers.
Iedere deelnemer ontvangt een T-shirt, een drankje en een prijs.

Recreatief petanquetornooi
Op woensdag 25 augustus organiseert de sportdienst Koksijde i.s.m. de
VVV Koksijde een recreatief petanquetornooi op het evenementenplein voor het gemeentehuis in Koksijde-bad.
Om 10 u. wordt er een jeugdtornooi (tot en met 17 jaar) georganiseerd
waarbij er wordt gespeeld met vaste tripletten over 2 ronden. Het volwassenentornooi gaat om 14 u. van start, opnieuw met vaste tripletten
maar over 3 ronden. Deelnemen kost 3 euro voor een jeugdtriplet en 6
euro voor een volwassenentriplet. Elke deelnemer krijgt een aandenken en de winnaars gaan met mooie prijzen en een beker naar huis.
Inschrijven via www.sport.koksijde.be of bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke. Het aantal plaatsen is beperkt.

2 zomermaanden
Sport aan Zee
Van 2 juli tot 28 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 SintIdesbald ter hoogte van het Lucionplein,
in Koksijde ter hoogte van de Jacob
Jordaensstraat en in Oostduinkerke ter
hoogte van het openluchtzwembad.
Dagelijks (niet op zon- en feestdagen)
kunt u om 10.30 u. een half uur
conditiegymnastiek volgen o.l.v. een
sportmonitor. Van 11 tot 17.30 u. bieden
de sportmonitoren sportanimatie
en uitleendienst aan, in een waaier
van disciplines: baseball, beachbal,
beachtennis, beachvolley, basketbal,
beachhandbal, frisbee, beachsoccer en
diverse strandspelen voor kinderen.
Op de sportstranden worden dagelijks
tornooien gepland om 13.30 u. in
volgende disciplines: beachtennis op
maandag 2 on 2, beachvolley op
woensdag 2 on 2 en op zaterdag 3 on
3, beachsoccer op donderdag 4 on 4
en basketbal op vrijdag 3 on 3 (enkel
te Sint-Idesbald). ‘s Morgens kan men
inschrijven bij de monitor.
Wekelijks is er dan om 13.30 u. op
dinsdag een overkoepelend tornooi
ingelast waarin teams van de
verschillende sportstranden het tegen
elkaar opnemen.
Info & organisatie:
Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11
te Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01,
www.sport.koksijde.be

Gratis exotisch spektakel op
6de editie van Koksijde Latin Club

Op het centraal strand van Koksijde vindt op zaterdag 3 juli vanaf 14 u. voor de zesde maal Koksijde Latin Club plaats,
anders gezegd het grootste Salsafestival van de Westkust! De formule waarmee het festival in 2005 startte blijft succesvol:
salsa, strand, gratis. Drie sleutelwoorden, drie voltreffers. Jaarlijks komen er zo’n 4.000 salsa aficionados meedansen. Dit
jaar wordt de strafste editie ooit met meer bands, meer latino vibes en een overdekte dansvloer van 400 m2!
Het salsafestival Koksijde Latin Club blijft groeien. In tegenstelling tot de meeste Belgische festivals verzoent Koksijde
Latin Club de aspecten “gratis” en “kwaliteitsvol” met
elkaar. Klasse muziek voor een klasse publiek. Een festival
voor mensen die van gezelligheid en dansen houden.
Koksijde Latin Club is klein maar fijn.
Programma
• Mucho Gusto - 27 muzikanten en 2 dansers o.l.v trompettist Steven Devolder. Mucho Gusto brengt de Cubaanse
(Latijns–Amerikaanse) sfeer en stijl tot leven, in eigen
arrangementen met respect voor het originele.
• Ocho y Media - Een spetterende infusie van cumbia, salsa en ska rechtstreeks uit het hart van Parijs. Verfrissende
mix van stijlen waaronder ska, cumbia, balkan beats en
reggae. The French Sauce makers (ochoymedia.free.fr)

•

•

•

•

Rey Cabrera y Sus Amigos - Rey Cabrera is Cubaan,
autodidact en hij speelt op meesterlijke wijze son, chacha-cha, danzon en guajira. Rey presenteert traditionele
muziek uit zijn geliefde Santiago de Cuba.
Orquesta Belmundo - Relatief nieuwe maar fantastische
live-band. Latin, salsa, rumba en tango in combinatie
met een flinke geut rock, vormen de basis-ingredienten
van de muzikale cocktail.
Azucar Salsa (workshop) - Gratis dansinitiaties en
demonstraties onder leiding van expert Rob Willems
(www.azucar.be)
DJ Bartolomeo – Op Koksijde Latin Club rijgt hij de hits
al vijf jaar naadloos aan elkaar.

Info: Frederik Sabbe en Jan Deramoudt,
info@koksijdelatinclub.com, www.koksijdelatinclub.com

Fietszoektocht “De gordel rond Koksijde”
Het feestcomité Koksijde-dorp organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus in samenwerking met de
VVV opnieuw de toeristische fietszoektocht “De gordel rond Koksijde”. De omloop is ca. 35 km lang, en
wordt zoveel mogelijk langs kleine wegen en villawijken gereden. Er moeten 24 foto’s gezocht worden,
en in die omgeving vragen opgelost. In eetcafé Sint-Elooi worden er enkele hersenbrekers en droedels
opgediend. Deelnemen kost 10 euro, een degustatie in Sint-Elooi inbegrepen. Er zijn talrijke waardevolle
prijzen te winnen, waaronder een nagelnieuwe fiets als hoofdprijs. Ieder ingediend antwoordformulier
geeft recht op een prijs. Deelnameformulieren vanaf 1 juli in alle toerismekantoren van Koksijde, Veurne
en in Estaminet In De Peerdevisscher in Oostduinkerke. De prijsuitreiking vindt plaats in de theaterzaal van
c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 10 september om 19 u.

Expo “Gebleven op Iseland”
Van 2 juli tot 21 december loopt in
het Nationaal Visserijmuseum een
tentoonstelling met foto’s en diverse
documenta over de vroegere IJslandvaart, de periode toen de vissers nog
zes maanden lang kabeljauw gingen
vangen in de IJslandse wateren. Meer
dan duizend mannen van de Westkust zijn aan boord van de galetten
gegaan in de loop der jaren. Zeker
130 daarvan keerden zes maand
later niet meer weer uit het “deugnieteland”. Een zeemansgraf was hun
droevig lot.
Om vissers te werven luidde de belleman aan de kerksteen: “Ze hebben
nog veel mansvolk tekort in Duinkerke
om naar IJsland te gaan. Jonge
lieden, er is daar geld te verdienen,
steunt uw vader en moeder en gaat
al te gare naar deze stede den eersten zaterdag van ’t jaar. Zoekt u een
kapitein!”
Deze tentoonstelling is een initiatief
van Oostduinkerkenaar Johan Depotter die al jaren historisch onderzoek
over de IJslandvaart verricht. Meer
specifiek heeft Depotter honderden
gegevens, sporen, documenten, fo-

16de Festival
van het
Volkslied
aan Zee

Op het erepark van het Nationaal Visserijmuseum staat thans ook een zuil met namen van
Vlaamse IJslandvaarders die een zeemansgraf hebben.

to’s getraceerd over Vlaamse IJslandvaarders die vergingen. Die dus geen
graf hebben aan land, maar een
zeemansgraf. Johan Depotter bereidt
over dat aspect van de IJslandvaart
een veelbelovend boek voor.
Dagelijks open van 10 tot 18 u., in de
weekends en op feestdagen van 14
tot 18 u., maandag gesloten.

De 16de editie van het
Festival van het Volkslied
aan Zee vindt plaats op
het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum
op vrijdag 9 juli vanaf 19 u.
De toegang is gratis. Het
festival geniet elk jaar grote
belangstelling.
Om 19.30 u. start de
muziekmaatschappij Sint
Cecilia uit Stavele met
harmonie in folk en Ierse
ballades. Om 21.30 u.
vervolgt de bekende groep
Klakkebusse die muziek
van Vlaamse oorsprong en
pittige folk brengt
(www.klakkebusse.be).

Visserijfolkoreavonden 2010
Op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum vinden op vrijdagavond telkens vanaf 19 u. de wekelijkse
visserijfolkloreavonden plaats. De reeks start op vrijdag 16 juli. Op die gezellige avondjes worden de diverse ambachten
en huisvlijt van de vissersbevolking van weleer levendig voorgesteld. Het orgel en de optredens van de diverse groepen
zorgen voor veel sfeer. En er is lekkere vis in overvloed! Op deze vrijdagavonden is het museum open tot 21.30 u.
Vrijdag 16 juli: Accordeonensemble Marc Musette / Orgel Goderis
Vrijdag 23 juli: Verzamelde werken / Kindergrimme & Balloonatic / Bubbelkens Poppentheater met De Rosten Durang bij
de paus / Orgel Goderis / Levend standbeeld De Zeeman
Vrijdag 30 juli: Volksmuziekgroep Sinksenbruid / Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders
Vrijdag 06 augustus: Grupo Churascu / Bubbelkens Poppentheater / Kindergrimme & Balloonatic
Vrijdag 13 augustus: Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders / Volksmuziekgroep Voekesjuus
Vrijdag 20 augustus: Shantykoor Ier & Gunter / Orgel Goderis / Kindergrimme & Balloonatic / Bubbelkens Poppentheater
Vrijdag 27 augustus: Harmonie Vrienden van de brandweer Oostduinkerke / West-Coast Pipe Band

Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2010

•

9 u., Wulpendijk, Grote Driedorpenvinkenzetting
Elfjuliprijs 2010 (1ste rit), (org. De Paradijsvogel, info
Daniel Villeirs 058 31 28 61 of Noël Vandekerckhove
0475 37 27 84)

VRIJDAG 9 JULI
•

In samenwerking met het gemeentebestuur, en met
tal van andere verenigingen, werkte het gemeentelijk
elfjulicomité volgend programma uit naar aanleiding
van de viering van de Vlaamse feestdag.

VRIJDAG 2 JULI
•

20 u., VOC Westhoek (Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald), gespreksavond Vrijzinnigheid in het Vlaanderen van de 21ste eeuw, met o.m. Francis Moeykens
(Instelling Morele Dienstverlening), Roland Laridon
(Vermeylenfonds) en Marc Mortier (Uitstraling Permanente Vorming VUB Westhoek) / gratis toegang
(org. Vermeylenfonds, info M.T. Meulebrouck, T 058
52 48 22, 0475 97 21 98, mmortier@base.be)

ZATERDAG 10 JULI
•

14-16 u., Oostduinkerke, Ameubla (Leopold II-laan
98), inkorven van de duiven voor de duivenvlucht
Clermont in het kader van Goedendag Vlaanderen
2010 (org. duivenmaatschappij De Verbroedering,
info: Fernand Corneillie, T 0476 96 09 88)

•

14.30-17.30 u., “Grote open hengelwedstrijd
Elfjuliprijs 2010” in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
(Wulpen of Adinkerke), 3 trofeeën, 500 euro aan
prijzen – inschrijven van 12.30 tot 13.30 u. in herberg
Wielrijdersrust–HDH, Dijk 33 in Wulpen – volwassenen
4 euro, jongeren 2,50 euro - prijsdeling om 18.30 u.
in Wielrijdersrust (De Noordvissers Adinkerke en de
IJzerdijkvissers Lo-Reninge i.s.m. Elfjulicomité – info:
Maurits Boucquez, T 051 50 42 14, gsm 0476 66 52 83)

•

15 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, 5de poëzieprelude
met de dichters Rogette Jonckiere, Stijn Vranken, Maerten Inghels, Michaël Vandebril, Hervé Casier, Edith Oeyen
en Gwen Deprez / huldiging van Gerard, Fernand en
Gery Florizoone met special act Een Reiger van Klei,
pastorale voor recitant (Frieda Vanslembrouck) en fluit
/ muziek van Ilse Vromans (fluit) en Joris Roose (gitaar)
/ gratis toegang en receptie (org. gemeentelijke raad
voor cultuurbeleid)

•

16 u., Koksijde, café De Welkom (Kerkstraat 20), Grote
Driedorpenvinkenzetting Elfjuliprijs 2010 (2de rit),
(org. De Paradijsvogel, info Daniel Villeirs 058 31 28 61 of
Noël Vandekerckhove 0475 37 27 84)

•

18 u., Wulpen, herberg Wielrijdersrust – HDH (Dijk 33), 4de
Grote Elfjuliprijs carambole, overband en drieband
(twee tafels van 2,10 m), open biljartprijskamp voor alle

ZATERDAG 3 JULI
•

19 u., Oostduinkerke, café Leopold, 2de Groot Elfjuligolfbiljarttornooi, open voor alle liefhebbers, inschrijven van 19 tot 20.15 u., start van de wedstrijd om 20.30
u., (org. golfbiljartclub De Leopoldvrienden)

•

10.40-13.30 u., Oostduinkerke, strandwateren en
Zeedijk (centraal), 12de Vlaams Kampioenschap
garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers
/ Programma: gratis inschrijving vanaf 8.30 u. in
herberg Wielrijdersrust–HDH, Dijk 33 in Wulpen / 9.30
u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan 54
te Oostduinkerke-bad / 10.40 u. stoetsgewijze naar
de Zeedijk (zwembad) / effectieve wedstrijd van 11
tot 12.30 u., gevolgd door weging, koken en gratis
uitdeling van de buit vanaf 13 u., met commentaar door BV Walter Capiau en opgeluisterd door
vissers- en zeemansliederen / barbecue in herberg
Wielrijdersrust vanaf 13 u. (14 euro) / prijsuitreiking
om 17 u. (org. garnaalkruwersclub de Spanjaardbank i.s.m. gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomités
Oostduinkerke-dorp en –bad – info: Johny Popieul, T
058 51 32 56)

19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal
Visserijmuseum, 16de Festival van het Volkslied aan
Zee met optredens van de harmonie Sint-Cecilia uit
Stavele (harmonie in folk, Ierse ballades), en Klakkebusse (bal folk). Gratis toegang. (org.festivalcomité,
het Elfjulicomité, de VVV, i.s.m. de Vrienden van het
Visserijmuseum en het Estaminet in de Peerdevisscher, info T 058 51 24 68).

liefhebbers (org. biljartclub Westhinder, info secr. Levien
Vieren, T 058 51 60 49)
•

vanaf 18 u., u., Koksijde-dorp, Sint-Pietersplein bij ’t Oud
Schooltje, groot Elfjuli-buurt- en folkfeest met
A barbecue, volw. 15 euro (2 cons. in), kinderen 10 euro
(2 cons. in), inschrijven tot 4 juli in café De Welkom,
Kerkstraat 20 of bij via brunovandicke@hotmail.com,
Kerkstraat 22/301
B volksdans (en initiatie) door Bogus van 19 tot 21 u.,
en optreden van folkpartygroep Barabas van
21.30 tot 23 u. (org. Buurtcomité ’t Oud Schooltje i.s.m.
Elfjulicomité, VVV en jeugdraad, info
brunovandicke@hotmail.com)

ZONDAG 11 JULI

•

16 u., Oostduinkerke, Groenendijk, café De Zoeten
Inval, Grote Driedorpenvinkenzetting Elfjuliprijs 2010
(3de rit) in het Zouavenpad (org. De Paradijsvogel,
info Daniel Villeirs 058 31 28 61, Noël Vandekerckhove 0475 37 27 84, en Xavier Vanbillemont 058 23
62 25)

•

20.10 u., Oostduinkerke, zaal Ameubla (Leopold
II-laan 98), proclamatie van de prijsvlucht Clermont
en overhandiging van de trofee geschonken door
het Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij De Verbroedering, info: Fernand Corneillie, T 0476 96 09 88)

•

23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

•

10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde (org. Davidsfonds)

Bevlaggingsactie

•

11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële Elfjuliontvangst, met o.a. officiële Elfjuli-toespraak door
prof. dr. Bart Maddens (politicoloog, KU Leuven),
receptie met specialiteiten van de Oostduinkerkse
paardenvissers

Laat op zondag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter
beschikking.

•

•

11 u., Sint-Idesbald, Grardplein, elfjuli-aperitiefconcert door de Kon. Harmonie Sint-Cecilia uit Gullegem,
(org. feestcomité Sint-Idesbald, info T en F 058 51 97 45,
GSM 0474 40 17 80, luc.callebert@gmail.com)
13.30 u., Oostduinkerke, café Leopold, 2de Groot
Elfjuli-dartstornooi, open voor alle liefhebbers,
inschrijven van 13.30 tot 14.15 u., start van de wedstrijd om 14.30 u. (org. vogelpikclub De Pekkers)

Contact: Hilde De Graeve, T 058 51 38 87

Coördinatie:
Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (Hilde De
Graeve, Jan Huyghe, 1ste schepen Jan Loones)
Secretariaat voor nadere info:
Zeelaan 303 te Koksijde, T 058 53 30 82

P-magazine speelt voor één keer een zomerse thuismatch

Badpakken-special gaat 3D in Oostduinkerke!
Oostduinkerke is dit jaar de zomeruitvalsbasis van P-magazine. In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert P-magazine namelijk een zand
sculpturenfestival van 4 juli tot 8 augustus. Geen gewone kasteeltjes of figuren,
maar wel stuk voor stuk kunstwerkjes in het thema van de Badpakkenspecial.
De Badpakkenspecial doet jaarlijks tienduizenden mannen wegdromen naar
tropische stranden, maar dit jaar gaat P-magazine voor een keer terug naar
de basis. Vergeten pareltjes aan de Vlaamse kust krijgen deze zomer namelijk
ook eens de kans om zich van hun beste kant te laten zien. In het verlengde
daarvan koos P-magazine onze badplaats Oostduinkerke als locatie voor
zijn zandsculpturenfestival. Zandsculpturist Frank De Conynck van Sculpture
Events Europe neemt de zware taak op om de badpakkenbabes tot leven te
brengen in zand.
P-hoofdredacteur Michaël Lescroart: “Dit is een ode aan de vrouw. In totaal
zal het festival 300 m2 van het strand innemen. Uit 60 ton zand zal Frank De
Conynck drie taferelen boetseren met enkele bekende gezichten.”
Lescroart vindt Oostduinkerke een logische keuze. “Het licht aan de kust werd
al door zeer veel kunstenaars bezongen. Paul Delvaux was lyrisch over het
licht in Sint-Idesbald en bleef er uiteindelijk wonen. En iedere fotograaf zal je
kunnen vertellen dat het licht minstens even belangrijk is als het model.”
Naast Gaëlle Garcia Diaz hebben ook o.a. Ann Van Elsen, Hanne Troonbeeckx, Alizée Poulicek, Cilou Annys hun medewerking toegezegd.
Van 4 juli tot en met 8 augustus wordt het zandsculpturenfestival geopend voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er elke dag gratis
terecht van 11 tot 19 u.

Internationaal Folklorefestival
‘Een venster op de wereld’
Van zaterdag 10 tot en met zondag
18 juli kan men op het Theaterplein voor
het gemeentehuis weer elke avond om
21 u. genieten van optredens van folkloregroepen uit binnen- en buitenland.
• Zaterdag 10 juli: Tewhanganui a Tare
Maori Geiupe uit Nieuw Zeeland
• Zondag 11 juli: Ardres uit Sardinië
• Maandag 12 juli: Balkaria uit
Kabardie Balkarie
• Dinsdag 13 juli: Akrowa uit Togo
• Woensdag 14 juli: Gasy Tsara
uit Madagascar
• Donderdag 15 juli: Luxor uit Egypte
• Vrijdag 16 juli: Mongolïe uit China
• Zaterdag 17 juli: Sumhoter uit Turkije
• Zondag 18 juli: Viard Nouvelle
uit Guadeloupe
Het Folklorefestival is een organisatie
van KIFF met medewerking van het
gemeentebestuur en de VVV, de gemeente Bray-Dunes, de luchtmachtbasis Koksijde en alle sponsors.

Vier vuurwerk
spektakels
Er zijn vuurwerken op volgende data:
• Zondag 11 juli: strand Oostduinkerke, 22 u.
optreden van kunstgroep Mistral en om 23 u.
vuurwerk
• Woensdag 21 juli: strand Koksijde, 23 u. muzikaal
vuurwerkspektakel, vooraf optreden van
Sambaband Mo-Chito
• Zaterdag 21 augustus: strand Sint-Idesbald, om 19
u. massazangspektakel Sint-Idesbald zingt, om 23
u. vuurwerk
• Zaterdag 28 augustus: strand Koksijde, om 22.30 u.
muzikaal vuurwerk

Roller Bike
Parade 2010
De BVBA Belgium Rollers organiseert van juni tot
september voor de 8ste maal zijn Roller Parade.
Dat zijn sportieve en ludieke skeelertochten die,
in een familiale sfeer zonder competitie, door
de belangrijkste steden van het land trekken.
Ook fietsers nemen eraan deel, maar wel in een
aparte groep.
In Koksijde zal de Roller Parade plaatsvinden op
de zondagen 11 juli en 1 augustus met start om
19 u. en aankomst om 21 u. op de Terlinckplaats
in Koksijde-bad.

35ste groot Landelijk Feest te Wulpen
Vrijdag 16 juli
•

21 u., Dorpsplein, optreden van Les Folles d’Anvers,
dolkomische travestieshow in de spiegeltent, toegang 8
euro in voorverkoop (dienst Toerisme en in restaurant ’t
Schiptje), 10 euro aan de deur

Zaterdag 17 juli
•

•

•

•
•
•

14 u., opening van de 85ste Veeprijskamp voor
dieren van het roodbont, zwartbont en witblauw ras,
tentoonstelling van kleinvee en demonstratie van de vzw
Fjorden van West-Vlaanderen
14 u., start van het 35ste Groot Landelijk Feest met
oude ambachten, roofvogelshow, straatanimatie,
muziekoptredens, showband, kinderschmink,
kinderanimatie, goochelaar, poppentheater in
spiegeltent en lekker smulplezier.
16 u., optreden in de spiegeltent van het Accordeon
Atelier
18 u., varken aan ’t spit op het Dorpsplein (11 euro)
20 u., barbecue in de loods van Luc Bentein langs de Dijk
22 u., optreden in de spiegeltent van Edje Ska en de
Pilchards (covers van ACDC, U2, Eddy Wallty, enz.), gratis
toegang

•

•

•

Zondag 18 juli
•

•

Vanaf 9 u., ontbijt in en rond de spiegeltent. Inschrijven (6
euro) tot 14 juli in restaurant ’t Schiptje
10.30 u., humoristisch aperitiefconcert door Op ’t
Goevallend Oeit. Toegang gratis

•

11 u., Compagnie De Goesting speelt “Verwondering” in
en rond de Spiegeltent. Gratis
12 u., P’s wereld-en-omstrekenberoemde paella.
Inschrijven (12 euro) tot 14 juli in restaurant ’t Schiptje
14 u., 13de Wulps Humoristisch Theatertornooi met
volgende groepen: De Stresskonijnen (Sint-Laureins),
Rederijkerskamer De Lelieblomme-KTV De Noordstar
(Brussel), Kinky Companie (Roeselare), K.R.K. De
Goudbloem (Vilvoorde), Int wroede ende int Sotte
(Veldegem), In ’t Bloote (Wulpen), prijsuitreiking om 19 u.
21 u., optreden Brewed & Bottled

Org. feestcomité Wulpen, Wulpen Events en
VVV Koksijde-Oostduinkerke

Zomerse Pasar-fietstochten
Na het succes van vorig jaar, organiseert de provinciale toeristische vereniging Westtoer opnieuw 10
gezinsvriendelijke fietstochten aan de kust onder de naam “Pasar fietst de zomer rond!”. Op een Pasarfietstocht (ca. 50 of ca. 35 km) geniet men van de unieke natuur in de polders achter de duinen.
Deelname is gratis.
In onze regio zijn volgende fietstochten
gepland:
• maandag 26 juli: Leopold I-esplanade in
De Panne (55 of 38 km)
• donderdag 5 augustus: Prins Albertplein,
Koksijde (54 of 34 km)
• donderdag 12 augustus:
Loodswezenplein,
Nieuwpoort (52 of 30 km)
Vrije start tussen 10 en 14.30 u. aan de
Pasarmobiel op de Zeedijk! Wie meefietst,
maakt kans op een leuke prijs!
Info:
Leen Berthels, communicatie Pasar,
02 246 36 47, leen.berthels@pasar.be

Dunia 2010: zinderend wereldfeest!
Het gratis wereldfeest Dunia slaat op zaterdag 24 juli voor de zevende maal zijn tenten op in het mulle zand van het
Oostduinkerkse strand. Het feest, van 11.30 tot 18.30 u., is een supergezellig en plezant gebeuren voor jong en oud.

Wereldmarkt
Centraal op Dunia staat de feestelijke wereldmarkt. Kleurrijke kraampjes vol snuisterijen, informatie, lekkernijen,
tropische cocktails en leuke spulletjes! U reist er over Brazilië, naar India, het hele Afrikaanse continent en Thailand,
Roemenië naar de stedenbandpartners in Suriname! Als extra klepper kan u gratis fairtrade roomijsjes proeven aan
de vintagebus van de hippe Ben & Jerry’s.

Live optredens
Dunia biedt ook een levendige partij live muziek aan. Grasjas opent met Nederlandstalige reggae van hoge
kwaliteit, verrassend en relax. Zulema Sexteto vult de hemel met haar Cubaanse son, bossa nova en latin-klanken.
De Congolese Philippe Sola (met Paco Diatta band) sluit de namiddag muzikaal af. Afrika op z’n best: afro-beat
en soukous. Schudt die heupen los! In de backstage van Dunia staat eerlijke (fairtrade) en biohandel centraal. Er
wordt zo weinig mogelijk afval geproduceerd en energie verspild.
Info: www.dis.koksijde.be bij Dunia, of bij diensthoofdverantwoordelijke Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.be, of 058 51 08 92

Zomeraperitiefshows
Nationale Loterij
Op volgende data vinden de shows plaats van de
Nationale Loterij met optredens van bekende artiesten.
• Vrijdag 23 juli, 10.30 u., Zeedijk Sint-Idesbald met Jo
Vally, Wendy Van Wanten, Swoop, Sunsets (presentatie
Luc Appermont)
• Zondag 25 juli om 19.30 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke met Nathalie Tané, Wendy
Van Wanten, Andrei, Sunsets, Jeason (presentatie Tess
Goossens)
• Woensdag 28 juli, 19.30 u., Theaterplein gemeentehuis
met Paul Severs, Eddy Wally, Nathalie Tané, Andrei
(presentatie Luc Appermont)
• Donderdag 5 augustus, 10.30 u., einde Zeedijk Koksijde
(Elisabethplein) met Lindsay, Nathalie Tané, Wendy
Van Wanten, Jo Vally (presentatie Veronique De Kock)
• Zaterdag 14 augustus, 19.30 u., Zeedijk Oostduinkerke
met Nathalie Tané, Jo Vally, Jeason, Wendy Van Wanten (presentatie Veronique De Kock)

Koksijde danst:
gratis
dansinitiaties

Het extreem attractiepark Xbeach komt van zaterdag 14 tot
en met woensdag 18 augustus naar het strand van Koksijde
aan Ster der Zee. Men kan er terecht voor tal van extreme attracties: benji-jumps, karting parcours, skate valley, surf city en
nog veel meer.
Op zaterdag 14 augustus wordt van 13 tot 3 u. uitgepakt met
Decadance Roxbeach met o.a. Daan, The Opposites, Team
William, Maya’s Moving Castle en Ida Engberg.
Info: www.xbeach.be

Sint-Idesbald zingt
Het massazangspektakel “Sint-Idesbald zingt” vindt plaats
op zaterdag 21 augustus vanaf 19 u. op het Grardplein in
Sint-Idesbald. Het evenement start met een live-optreden
van Wim Leys & @fundum. Vanaf 20.30 u. kan iedereen
meezingen en swingen met de tijdloze klassiekers aan de
hand van een krantje met alle liedjesteksten. De avond
wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk op het
strand om 23 u.

De 3e editie van Koksijde danst vindt
plaats op donderdag 22, vrijdag 23 en
zaterdag 24 juli op het Theaterplein voor
het gemeentehuis. Tijdens de driedaagse
worden gratis initiaties dansen voor beginners georganiseerd met de professionele
dansleraars Carole en Dick, bekend van
het VTM-programma Sterren op de Dansvloer. Anouchka Balsing, gekend als jurylid
in hetzelfde programma, leidt de sessies
in goede banen. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
Programma
• Donderdag 22 juli: van 10 tot 12 u.
merengue/salsa;
van 14 tot 16 u. rumba; van 16.15 tot
17 u. fun-zumba/zumba gold
• Vrijdag 23 juli: van 10 tot 12 u. swing;
van 14 tot 16 u. Argentijnse tango;
van 16.15 tot 17 u. fun-zumba/zumba
gold
• Zaterdag 24 juli: van 10.30 tot 12 u.
generale repetitie dansshow; van 14
tot 14.45 u. fun Zumba/zumba gold;
van 20 tot 23 u., groot dansfeest met
dansshow door Carole Rooryck en
Dick Matthys, danspartner van
Kader Gurbuz in Sterren op de Dansvloer.

KOKSIJDE FEEST op 11 september:
een bruisend en Plezand feest!
Kom op zaterdag 11 september meefeesten! Vanaf 13.30 u. valt rond het gemeentehuis van alles te beleven! De
gemeentelijke vrijetijdsdiensten en heel wat verenigingen stellen er zichzelf voor met een interactieve stand. Het belooft
een actieve en informatieve dag te worden met diverse live optredens, massa’s interactieve shows, openluchttheater,
workshops en initiaties voor jong en oud! Bij regenweer vindt alles plaats in het gemeentehuis en cc CasinoKoksijde.

Bruisend feest

KOKSIJDE FEEST wordt alles behalve een “gewone vrijetijdsmarkt”, we maken er een bruisend en levendig feest van!
Dit is dé gelegenheid om kennis te maken met het ruime vrijetijdsaanbod van onze gemeente, en wie weet, word je al meteen lid van een of
andere vereniging..!

Plezand feest!

De plezante bende is ook van de partij. Samen met Ebbie, Wendy,
Oskaar, Jef en Pablo kunnen de kids een tof parcours afleggen. En misschien ook iets winnen?! Hiernaast, op de lijst deelnemende verenigingen kun je alvast zien bij welke standen een kidsproof-activiteit wordt
voorzien!
Ook de allerkleinsten kunnen hun hartje ophalen: op het Theaterplein
komen een kleurtuin, een grimetent en een springkasteel te staan.

Theaterplein: hart van het feest!

Op het Theaterplein pik je niet alleen de hele middag optredens mee van de Koksijdse verenigingen, je
kunt er ook gezellig iets drinken, sneukelen en eten. De handels- en horecazaken en het feestcomité Koksijde verzorgen er de bar en voorzien snoep, wafels, ijsjes en een barbecue met worsten en hamburgers!
Na het sluiten van de vrijetijdsmarkt, vanaf 18.30 u., gaat het feest onverstoord verder op het Theaterplein!
De kids kunnen hun hartje ophalen met Gizonband, hun zeker niet onbekend. Daarna komt de “geweeeldige” Eddy Wally het lont in het kruitvat werpen. Ambiance voor jong en oud! De avond sluit af met een
dansfeest tot 22 u.
Maar dit is lang niet alles…, er zijn ook nog een aantal kleine verrassingen. U hoort nog van
ons! Alle laatste info op www.koksijde.be.

Oskaar de krab
wijst de kids de weg
met zijn vlag!

Gemeentelijke
vrijetijdsdiensten
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

De dienst Cultuur laat je poseren in hun
openluchtstudio. Daarna verstuur je je postkaart
digitaal naar je vrienden en familie.
De Sportdienst steelt de show met een échte
voetbaljongleur!
De stand van de dienst Zwembaden krijgt bezoek
van een “droge” zwembadact.
Het c.c. CasinoKoksijde nodigt de Tribuneband
uit en laat je interactief kennis maken met hun
programma 2010-2011.
Bij de Jeugddienst kan je op de foto met Pablo,
reuzenspelen ontdekken, je schoolboeken kaften
met het enige echte plezandkaftpapier, én een
gitaarles meepikken.
De dienst Toerisme nodigt een levend standbeeld uit.
Bij de Bibliotheek leer je de fijne kneepjes van
Kamishibaj, het Japans verteltheater en maak je
kennis met meneer Oeknwurm, de bibliothecaris
van de kleinste reizende bibliotheek ter wereld.
Het Abdijmuseum Ten Duinen brengt lekebroeder
Hubert mee en laat je een mini-archeologische
opgraving doen.
Het Nationaal Visserijmuseum leert ons netten
breien en zeemansknopen maken. Daarnaast toont
het museum hoe je modelschepen bouwt.
De dienst Internationale Samenwerking leert ons
hennatekeningen maken.

Infostand

Bij de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol
kan je de dag zelf terecht voor alle info. Je duikelt er
ook in de Koksijdse website en maakt kennis met de
redactie van het infoblad Tij-dingen en kinderkrant
Plezand! Kinderen krijgen er hun eerste golfinitiatie….!

Deelnemende Koksijdse
verenigingen:

Neos Koksijde: volksspelen
Scrabbleclub Coxhyde: scrabble-initiatie en
demonstratie
BCK Groot Koksijde: kennismaking kegels en ballen
El Fuerte: optreden en workshop voor kinderen
Judoclub Koksijde: demonstratie en initiatie judo
Unie van de Belgische amateurzenders:
verbindingen met andere radioamateurs
Dierenasiel Ganzeweide: voorstelling materiaal,
demo chiplezer honden

vzw Marowijne: leer Galibi kennen aan de hand van
een puzzel en het oplossen van vragen bij foto’s
OTO vzw: straattheater
Culinaire orde van de Sint-Jakobsmossel:
aanbieden van Sint-Jacobshapjes
De Roodmus Koksijde: nestkastjes en voederhuisjes
maken
Hondenclub de Westhoek: demonstratie in
gehoorzaamheidstraining
De Golfbrekers: demonstratie lijndans-koppeldans
Koninklijke gemeentelijke Harmonie Koksijde:
miniconcert, interactieve kennismaking met
instrumenten, didactische koffer voor kids
Tennisclub Koksijde: hindernissenparcours,
behendigheidsoefeningen
Westhoek Academie (WAK): beeldende doeactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen
Familiaris de Dunis vzw: kinderanimatie
“zandlopers”, demo bewaring bakstenen, demo
middeleeuwse keukenbereidingen
Videoclub Westkust Koksijde: initiatie beelden
monteren, projecteren videomontage, kinderen laten
acteren
REFS westkust: interactieve computerquiz
WAC West Aviation Club: demo flightsimulator
Curieus Koksijde: koers op rollen gekoppeld aan
poëzie
Soroptimist International Veurne-Westhoek: info
over orgaandonatie
MUWOK Academie Muziek, Woord, Dans: dans- en
jazzoptreden
Viva SVV Koksijde: kleurwedstrijd en kinderrad
Gezinsbond Koksijde en Oostduinkerke:
bloemschikken
Scouts Zeedustra Koksijde: kennismaking met
scouteske spelen
MACW Koksijde: initiatie atletiek: hindernisbaan,
vertesprong, sprint uit startblokken
West-Coast Pipe Band: interactieve kennismaking
oefenfluitje, demonstratie doedelzakmuziek
VVVG Vlaamse Seniorenclub: demonstratie
petanquespel
Brandweer: blindloopparcours
KVLV vrouwen met vaart: presentatie van enkele
activiteiten, proefstand met hapjes
Schermkring Koksijde: demonstratie schermen
KAJ Wulpen: initiatie sjorren en vlotten bouwen
Landelijke Gilde Koksijde: melken namaakmelkkoe
+ kijkdoos
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