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Getijden september
dag hoogwater laagwater

wo 01 05.57 en 18.23 00.28 en 12.35
do 02 06.51 en 19.28 01.19 en 13.37
vr 03 08.18 en 21.00 02.37 en 15.15
za 04 09.51 en 22.25 03.51 en 16.33
zo 05 11.05 en 23.34 05.01 en 17.52
ma 06 12.02 06.16 en 18.58
di 07 00.27 en 12.48 07.17 en 19.47
wo 08 01.11 en 13.29 08.04 en 20.30
do 09 01.52 en 14.09 08.46 en 21.12
vr 10 02.34 en 14.50 09.27 en 21.54
za 11 03.16 en 15.33 10.09 en 22.35
zo 12 04.01 en 16.18 10.50 en 23.18
ma 13 04.48 en 17.06 11.32
di 14 05.40 en 17.59 00.01 en 12.16
wo 15 06.39 en 19.01 00.48 en 13.08
do 16 07.45 en 20.12 01.45 en 14.19
vr 17 08.59 en 21.39 02.54 en 15.43
za 18 10.27 en 23.14 04.17 en 17.13
zo 19 11.36 05.50 en 18.19
ma 20 00.09 en 12.22 06.48 en 19.08
di 21 00.50 en 12.59 07.29 en 19.47
wo 22  01.22 en 13.29 08.02 en 20.19
do 23 01.51 en 13.57 08.29 en 20.48
vr 24 02.17 en 14.24 08.54 en 21.15
za 25 02.43 en 14.51 09.21 en 21.44
zo 26 03.10 en 15.21 09.51 en 22.16
ma 27 03.39 en 15.54 10.25 en 22.49
di 28 04.12 en 16.30 10.59 en 23.25
wo 29 04.50 en 17.11 11.36
do 30 05.32 en 18.00 00.04 en 12.18

Referentieplaats is Nieuwpoort.  
De tijden zijn meegedeeld in zomertijd.

Foto van de maand
Emmanuel Gheldof uit Veurne is de gelukkige winnaar van de foto
prijs juliaugustus. Emmanuel nam op het juiste moment dit beeld 
van zes helikopters die voorbij de toren van de SintPieterskerk van 
Koksijdedorp vliegen. Emmanuel doopte zijn foto heel toepasselijk 
“vreemde vogels”… Het brengt hem de maandprijs op!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk woensdag 8 september.  
Uw inzending moet Koksijdegebonden zijn.

Doe mee
en win

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

Eindredactie: 
diensthoofd Communicatie, Onthaal & 
Protocol Ilse Chamon

Hoofdredactie:  
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove tenzij anders bij de foto 
vermeld

Agenda:  
Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?

Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus) 
Gratis voor inwoners van Koksijde

Nietinwoners betalen 5 euro op rek. 
091017500041 van het gemeentebestuur 
Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,  
met vermelding 

Abonnement Tij-dingen – september 
tot december

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112
Dokters
weekendwacht KoksijdeSintIdesbald:  
058 51 84 94
weekendwacht OostduinkerkeWulpen:  
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: 922 u.: telefonische wacht
dienst 0900 10 500
229 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal geor
ganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen

De algemeen tandarts van wacht is bereik
baar 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 aan
doening. Dit betekent dat de interventie 
minimaal is.

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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Automatisering  
in de bieb!
In de gemeentelijke openbare 
bibliotheek worden de uitleenbalies 
geautomatiseerd en er wordt 
ook een betaalautomaat 
geplaatst. Daardoor komt er 
voor het personeel tijd vrij om de 
biebgebruikers nog beter te helpen 
en te adviseren bij het snel vinden 
van info en documentatie.

13

Showbiss in  
de startblokken
In september schiet het cultureel 
seizoen weer op gang. OTO, of 
het Onafhankelijk Theater Oost
duinkerke, mag 20 kaarsjes uitbla
zen! C.c. CasinoKoksijde start zijn 
werkjaar op 23 september met 
een exclusief optreden van de 
countryladies.

39 en 42

Koksijde Feest!
Koksijde Feest is de grote interac
tieve vrijetijdsmarkt op zaterdag 11 
september in en om het gemeen
tehuis. De gemeentelijke vrijetijds
diensten en tientallen verenigin
gen tonen wat ze in hun mars 
hebben! Het wordt een levendig 
feest met optredens, shows, 
openluchttheater, workshops en 
initiaties voor jong en oud.

2326

Boeiende visserij-
verleden 
Het harde en vaak armoedige 
bestaan van de vroegere vissers
families, is een brok volkscultuur 
die zeker niet mag teloor gaan. 
Je kan het allemaal nog eens 
meebeleven ter gelegenheid 
van de 7de Stormfeesten op de 
Zeedijk van Oostduinkerke.

43



Snippers uit de raad van 21 juni

1. Aankopen

3 Computers en monitors
Deze aankoop is noodzakelijk 
om verouderde compu
ters en monitors te kunnen 
vervangen. Ook bij plotse 
defecten kan de dienst ICT 
korter op de bal spelen. Ra
ming 13.500 euro. Unaniem.

3 Vuilniswagen
De 20 jaar oude vuilniswa
gen (Volvo) vertoont sleet en 
dient vervangen. Hij voldoet 
ook niet meer aan de re
centste veiligheidsnormen. 
De nieuwe vuilniswagen zal 
vooral gebruikt worden voor 
de ophaling van de GFT
containers met een automa
tische containerbelading, 
verder ook voor ophaling 
van gewoon huisvuil. Hij zal 
ook beschikken over een  
dodehoeksysteem dat  
fietsers via licht en geluids
signalen verwittigt.  
Raming 200.000 euro.

3 Zitmaaier
Er wordt een zitmaaier 
voor de gemeentelijke 
groendienst aangekocht. 
Noodzakelijke aankoop om 
het uitgestrekte grasopper
vlak op de begraafplaats 
Koksijde te maaien. Met de 
nieuwe machine kan dit 
gebeuren door één persoon 
in een veel kortere tijdspanne 
dan vandaag. Raming 9.000 
euro. Unaniem.

3 Strook grond
De gemeente koopt een 
strook grond van 3 bij 51 m 
(154 m2) die voor fietsers en 
voetgangers een verbinding 
mogelijk maakt tussen de 
Fezantestraat en de verkave

ling Matexi in de Schepens
straat (Oostduinkerkedorp). 
Prijs 11.400 euro. Niet 
unaniem: 5 onthoudingen 
van CD&V en 2 tegenstem
men van CD&V. Volgens die 
fractie betreft het een on
rechtmatige uitoefening van 
het recht van voorkoop.

2. Projecten
3 Brandweer oostduinkerke 
Er komt nieuw sanitair in 
het brandweerarsenaal 
Oostduinkerke. Raming 7.500 
euro. Er komen ook nieuwe 
garderobekasten. In het 
kader van de vernieuwing 
van het arsenaal dient de 
kleedruimte afgescheiden 
te zijn van de garageruimte. 
Raming 9.000 euro. Unaniem.

3 Kleuterschool
Het lastenboek is goedge
keurd voor de bouw van een 
nieuwe kleuterafdeling van 
de Oostduinkerkse gemeen
teschool. Raming 2.650.133 
euro. Unaniem.

3 Ten Bogaerde
Op de zolderverdieping van 
het woonhuis Ten Bogaerde  
wordt verwarming en 
mechanische verluchting 
geïnstalleerd. Dit werk wordt 
gecombineerd uitgevoerd 
met het lot restauratie van 
het woonhuis (herinrichting 
van de zolderruimte en ge
vel en dakwerken). Raming 
42.161 euro. Unaniem.

3 Stationsplein
Het lastenboek is unaniem 
goedgekeurd voor de her
inrichting van het Stations
plein. Raming 1.643.259 euro, 
waarvan 1.413.157 euro voor 

de heraanleg van het plein 
en de parking ten laste van 
de gemeente Koksijde, en 
230.102 euro voor de heraan
leg van het perron ten laste 
van Infrabel. Er is een subsidie 
van 275.000 euro mogelijk.
(Zie ook Tij-dingen juni 2010, 
blz. 5 en 18.)

3 Tenniscomplex
Voor de aanleg van het ten
niscomplex in Koksijdedorp 
zijn de lastenboeken voor di
verse investeringen unaniem 
goedgekeurd: ruwbouw en 
voltooiing (raming 2.411.481 
euro), elektrische installaties 
221.856 euro), verwarming, 
sanitair en ventilatie (319.322 
euro), lift (30.250 euro), 
tennisterreinen binnen uit 
kunststofverharding (211.750 
euro), tennisterreinen buiten 
uit gemalen baksteen en uit 
poreus asfalt (82.280 euro), 
HScabine (81.729 euro).  
Totale raming: 2.411.481 euro.

3 nieuwe BKo
Er zal een architect aan
gesteld worden om een 
ontwerp te maken voor een 
nieuwe Speelplekke, afde
ling van de buitenschoolse 
kinderopvang, Dorpsstraat 5 
in Oostduinkerke. De huidige 
locatie voldoet niet langer 
aan de infrastructurele erken
ningsvoorwaarden van Kind 
& Gezin wat een voorwaarde 
is voor verdere subsidiëring 
van de dienst. De raming 
van de erelonen bedraagt 
100.000 euro.

3. Diensten
3 Buslijn
De Lijn heeft beslist om vanaf 
1 september de buslijn 69 op

nieuw te laten rijden via de 
Lejeunelaan en de Koninklijke 
Baan.

3 Klaslokalen
De gemeente zal verplaats
bare units als klaslokalen 
huren (105 weken) voor de 
gemeenteschool Oostduin
kerke, inclusief de afbraak 
van de bestaande prefabs. 
Deze tijdelijke accommoda
tie is nodig om de nieuwe 
kleuterklassen te kunnen bou
wen. Raming 140.000 euro. 
Unaniem.

3 wK Cyclocross 2012
Het lastenboek is unaniem 
aanvaard voor het uitwerken 
van het campagnebeeld 
en het produceren van 
drukwerk en permanente pu
bliciteitsdragers op basis van 
dit campagnebeeld voor 
het WK Cyclocross. Raming 
81.000 euro. Het is de bedoe
ling een deel van de kosten 
te recupereren.

3 Streamen raadszittingen
De gemeenteraadszittingen 
(en andere evenementen) 
zullen in nabije toekomst van
uit de huiskamer live gevolgd 
kunnen worden via de web
site. Dat heet “streamen”. 
Raming 110.000 euro (30.000 
euro voor installatie van de 
audiovisuele apparatuur en 4 
jaar werkingskosten à 20.000 
euro per jaar). Unaniem.

3 Film golfproject
Er wordt een opdracht uit
geschreven voor het maken 
van een 3Dfilm over de 
aanleg van de golf. Raming 
12.500 euro. Unaniem.

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.



De burgemeester aan het woord
Nu de grote vakantie voorbij is en het 
maatschappelijk leven zijn gewoon 
ritme herneemt, blikt burgemeester 
Marc Vanden Bussche even terug op 
de voorbije zomermaanden. Maar hij 
kijkt ook vooruit naar de nabije en de 
verre toekomst. Er is belangrijk nieuws 
wat betreft de Pylyserlaan, het WK 
Cyclocross, het Theater OTO en de 
gemeentelijke bibliotheek.

Tij-dingen: “Burgemeester, het zomer-
seizoen 2010 loopt op zijn einde, bent 
u tevreden over de voorbije maan-
den?”

Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Wel, ik denk dat we moeten 
spreken over een middelmatig 
seizoen gezien de wisselende weers
omstandigheden, maar ik heb de 
indruk dat de handelaren tevreden 
zijn en dat inwoners en toeristen toch 
genoten hebben van de zomerse 
activiteiten. De toeristische toppers 
zoals de vtmdag, tennistornooien, 
verschillende dansfestivals en vuur
werken blijven de mensen bekoren. 
Ons uitgebalanceerd toeristisch 
programma zorgt dat het ook op 
mindere dagen aangenaam toeven 
is in onze gemeente. En als het publiek 
tevreden is, dan wij ook (lacht).”

T-d: “in het dossier van de Pylyserlaan 
is een belangrijke wijziging opgedo-
ken?”

Burgemeester: “Inderdaad, in 
tegenstelling tot onze eerdere be
richtgeving komen er op het kruispunt 
van de Pylyserlaan en de Zeelaan 
geen verkeerslichten. Wij volgen hier 
het voorstel van gespecialiseerde 
verkeersdeskundigen waarbij het fiets
pad een stuk wordt verlegd in de Pyly
serlaan. Volgens hen is dit de veiligste 
oplossing, dus volgen we uiteraard dit 
advies nauwgezet op. In dit nummer 
wordt daar verdere toelichting over 
gegeven.” (Zie blz. 22)

T-d: “U hebt ook een sportieve primeur 
te melden? en niet van de minste!”

Burgemeester: “Dat klopt, ieder
een weet dat het WK cyclocross 
in Koksijde plaatsvindt op 28 & 29 
januari 2012. Groot nieuws in verband 
daarmee is dat het nieuwe parcours 
voor deze wedstrijd door de UCI op 5 
juli werd gekeurd en goed bevonden! 
De volledige wedstrijd speelt zich af 
binnen het militaire domein zodat 
de Robert Vandammestraat volledig 
open kan blijven. Dit is allereerst een 
zeer veilige oplossing, maar boven
dien impliceert dit dat nog een extra 
zandheuvel in het parcours ingewerkt 
wordt. Het belooft dus competitief 
én beeldmatig een denderende 
cross te worden. Ook de officiële 
regenboogtrui heeft de gemeente 
bereikt, helaas niet op formaat van 
het schepencollege. Schepen van 
Sport Dawyndt probeerde zich erin te 
murwen maar zonder succes (lacht). 
Ondertussen worden hier intern volop 
voorbereidingen getroffen voor het 
WK: sponsors worden gezocht, de 
communicatiecampagne wordt 
opgestart, enz.”

T-d: “De maand september is ook het 
startschot voor een nieuw cultureel 
seizoen?”

Burgemeester: “Ja, de abonnement
cijfers van het c.c. CasinoKoksijde zijn 
alvast veelbelovend. Na een week 
abonnementenverkoop stond de 
teller al op meer dan 500. Maar er 
is natuurlijk nog altijd plaats voor de 
geïnteresseerden! Dit jaar bestaat 
ook OTO, het Onafhankelijk Theater 
Oostduinkerke, in het knusse zaaltje 
Het Bedrijf, 20 jaar. Zij staan nog steeds 
garant voor fijne, intieme theaterstuk
ken, maar bieden ook een podium 
aan streektalenten. De programma’s 
van beide centra zijn te bekijken op 
www.casinokoksijde.be en www.
hetbedrijf.be. Ook de 10jarige biblio
theek ondergaat deze maand een 
metamorfose! De uitleenbalie wordt 
volledig geautomatiseerd waardoor 
het personeel de klanten nog ge
richter zal kunnen bijstaan. Om deze 
opdracht te volbrengen zal de bib 
enkele dagen gesloten zijn. (Zie bl. 13)

T-d: “Heeft u tot slot nog een boodsc-
hap voor de inwoners?”

Burgemeester: “Ik hoop dat iedereen 
kon genieten van een deugddoende 
vakantietijd, ik wens uiteraard alle 
schoolgaande kinderen een fijne start 
van het nieuwe schooljaar toe! Hope
lijk zie ik iedereen op 11 september op 
Koksijde FEEST!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Heel belangrijk is dat de UCI de omloop voor 
het WK-Cyclocross heeft goedgekeurd!”



Zijne excellentie Howard Gutman, ambassadeur van 
de USA in België, heeft blijkbaar een boontje voor 
onze gemeente. De voorbije zomer kwam hij twee 
keer naar Koksijde: op vrijdag 25 juni bracht hij een 
bezoek aan de politiezone westkust, en op donder-
dag 5 augustus maakte hij kennis met de KYC, met 
de paardenvissers en het visserijmuseum.

Zijn informeel bezoek aan de politiezone Westkust 
kaderde in de goede relaties tussen de politiezone, 
de magistratuur van de rechtbank Veurne en de 
Amerikaanse ambassade.

Korpschef Nicholas Paelinck schetste de ambassa
deur een beeld van de politiezone De PanneKoksij
deNieuwpoort en gaf ook een toelichting omtrent 
de technologisch gestuurde politieaanpak (o.a. met 
camera’s) en de BelgischFranse samenwerking i.v.m 
de grensproblematiek.

De h. Vandenborre van de federale dienst Volksge
zondheid en luitenantkolonel Michel Vanstrythem 
gaven de ambassadeur verder uitleg over geïnte
greerde polutiebestrijding met de nietbemande 
vliegtuigen gestationeerd op basis Koksijde.

Vrije tijd en cultuur
Nauwelijks zes weken later, op donderdag 5 augustus, 
was ambassadeur Gutman met zijn dame en zijn 
kinderen weer in Koksijde. Die dag besteedden de 

hoge Amerikaanse gasten vooral aandacht aan vrije 
tijd en erfgoed in onze gemeente. In de voormiddag 
brachten ze een bezoek aan de accommodatie van 
de Koninklijke Yachtclub in SintIdesbald en maakten 
een boottochtje op zee. In de namiddag bewonder
de de ambassadeur met verbazing een demonstratie 
garnaalvangen door onze paardenvissers. Daarna 
bracht hij nog een uitgebreid bezoek aan het Natio
naal Visserijmuseum van Oostduinkerke.

USA-ambassadeur “loves” Koksijde!

Op 5 augustus wijdde 1ste schepen Jan Loones de USAambassadeur en zijn echtgenote in, in de geheimen van de garnaalvisserij te paard.

Ambassadeur Howard Gutman, zijn echtgenote en zijn dochter in 
gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche op 25 juni in het 
gemeentehuis.



Vier nieuwe straatnamen 
in de gemeenteraadszitting van 21 juni hebben de raadsleden unaniem vier nieuwe straatnamen principieel 
goedgekeurd: de modest Ghyselenstraat, ’t Zandkasteeltje, de oscar Jespersstraat en de Jarnost Gausestraat.

Modest Ghyselenstraat
Gelegen in Koksijdedorp in de verkaveling van NV 
Matexi, tussen de Houtsaegerlaan en de Pylyserlaan. 
Modest Ghyselen (18611928) was burgemeester van 
Koksijde van 1909 tot 1921. Vader Carolus was bur
gemeester van Booitshoeke. Op 12 september 1892 
trouwde Modest met Melanie Declerck (18641945). 
Modest werd burgemeester van Koksijde na het over
lijden van zijn voorganger, burgemeester Rathé. Le
den van de familie Ghyselen zijn nog altijd bewoners 
van het Leihof, uithof van de Duinenabdij.

Oscar Jespersstraat
Gelegen in Oostduinkerke in de verkaveling van NV 
Matexi, nabij de Polderstraat. Oscar Jespers (°Borger
hout 1887 + Brussel 1970) was beeldbouwer. In de jaren 
’20 hakte hij vooral beelden in marmer en aanverwante 
materialen in kubistische stijl. Uit deze periode stamt het 
wit natuursteen “Monument voor de Gesneuvelden” 
van WO I in Oostduinkerke. Dit kunstwerk staat naast de 
SintNiklaaskerk. Werken van Oscar Jespers bevinden 
zich in veel belangrijke musea waaronder in het Ant
werpse beeldenpark Middelheim, en in het KröllerMül
lermuseum op de Hoge Veluwe in Nederland.

’t Zandkasteeltje
Gelegen in de verkaveling van NV SintIdesbald Invest 
tussen de straten Veurnelaan, Dageraadstraat en 
MarieJoséstraat. Het betreft een bouwterrein dat 
56 loten omvat en een woonerf zal vormen. Vroeger 
stond daar het inmiddels afgebroken home ’t Zand
kasteeltje, Veurnelaan 56. 

Jarnost Gausestraat
Gelegen in Oostduinkerke in de verkaveling van NV Matexi 
nabij de Schepensstraat. Josip Arnost Richard Gause is 
op 23 maart 1910 in Tsjechoslovakije geboren maar is 
Canadees van nationaliteit. Hij trouwde op 28 januari 1948 
in Schaarbeek met Olga Florizoone. Olga was de dochter 
van burgemeester Alberic Florizoone van Oostduinkerke. 
Gause is de ontwerper van het 13,5 m hoge Christusbeeld 
aan de SintNiklaaskerk. Hij is ook de schepper van de wel
licht mooiste garnaalvisser te paard.De straatnaam wordt 
gevormd door de samentrekking van de voornamen Josef 
Arnost tot “Jarnost”. In kunstenaarsmiddens.

Naar Modest Ghyselen, burgemeester van Koksijde van 1909 tot 1921.

Het vroegere home ’t Zandkasteeltje.

Het Monument voor de Gesneuvelden WO I van beeldhouwer Oscar 
Jespers

Beeldhouwer Josip Arnost Richard Gause was de schepper van de  
mooiste garnaalvisser te paard.



Verenigingen Koksijde: 
een overzicht…: oproep

Vrijdagmarkt nieuwe stijl:
op de koppen lopen in de Zeelaan!

Weldra start de redactie van de handige brochure Verenigingen Koksijde: 
een overzicht… editie 2011. Elke erkende vereniging van Koksijde die in de 
brochure wenst opgenomen te worden dient daarvoor de dienst Cultuur 
van de gemeente te contacteren, nl. Inge Descamps, T 058 53 34 40 of  
cultuur@koksijde.be, tot uiterlijk 15 oktober!

’t was even wennen voor 
Koksijde-Bad. Voor het eerst in de 
geschiedenis greep de wekelijkse 
vrijdagmarkt deze zomer immers 
niet plaats op het marktplein, maar 
wel in de Zeelaan. meer bepaald 
in de strook tussen de rotonde De 

Poort en de Koninklijke Baan. ook 
enkele zijstraten werden in het 
wekelijkse gebeuren betrokken.
Met deze drastische ingreep wil 
het gemeentebestuur de handel 
en de wandel in het commerciële 
hart van zijn badplaats verhogen. 

De “markttest” loopt voor de duur 
van de werken aan het Markt
plein, met tussentijdse evaluatie 
eind september.
“De eerste twee weken hadden 
we te kampen met wat kinderziek
tes”, evalueert schepen van  
Lokale Economie Fre Devos. “Voor
al de toekenning van de plaatsen 
liep niet altijd over rozen. Maar 
dankzij de inzet en flexibiliteit van 
onze marktleiders Roland Storm en 
Daniël Deprez, werden deze hin
dernissen redelijk vlot overwonnen. 
In de derde week viel de puzzel 
netjes in elkaar. Voor de rest verliep 
alles eigenlijk op rolletjes.”
Vakantiegangers lusten alvast pap 
van de markt “nieuwe stijl”. Op 
vrijdagvoormiddag is het immers 
telkens op de koppen lopen in de 
Zeelaan. Een gezellige bedoening. 
Benieuwd wat het najaar brengt…

infomobiel Studietoelagen
Het LOP Westkust stelde in overleg met de basisscholen van Koksijde, de centra voor Leerlingenbege
leiding en het Sociaal Huis voor om de Infomobiel naar Koksijde te halen om kwetsbare gezinnen te 
ondersteunen bij het invullen van studietoelagen. Iedereen is welkom.
Zo zal de Infomobiel in Koksijde postvatten op woensdag 29 september:
 van 13 tot 15 u. in Oostduinkerkedorp, parking OCMW, Leopold IIlaan 2
 van 15.30 tot 18 u. in Koksijdedorp, ontmoetingscentrum Noordduinen, Helvetiastraat 47
De infomobiel wordt bemand door twee medewerkers uit het call center van de afdeling  
Contactpunt Vlaamse Infolijn 1700.

De wekelijkse marktdag vindt sinds vrijdag 2 juli als proef plaats in de Zeelaan tussen de 
rotonde de Poort en de Koninklijke Baan. Burgemeester, schepenen, marktleiders en Mieke 
Garnaal knipten het lint!



Een groep Engelse historici is momenteel bezig met 
het onderzoeken van de luchtoorlog in onze regio in 
de periode 22 mei12 juni 1940. Engelse jachtvliegtui
gen patrouilleerden toen de lijn DuinkerkeOostende 
ter bescherming van het Engelse expeditieleger dat 
zijn weg terug naar Engeland vond tijdens de legen
darische evacuatie van Duinkerke.
De luchtslag is tot nu toe onderbelicht gebleven, 
deels vanwege het ondersteunende karakter maar 
vooral ook vanwege de luchtslag om Engeland die 
de daarop volgende maanden heeft plaatsgevon
den. De ervaringen opgedaan tijdens de periode zijn 
echter op alle vlakken van groot belang gebleken 
tijdens de verdediging van het Britse luchtruim.
De onderzoekers doen een beroep op het geheugen 
van de oudere bewoners van onze regio, in verband 
met herinneringen aan noodlandingen op het strand 
of crashes verder landinwaarts. Daarnaast komt het 
team graag in contact met mensen die werkzaam 
zijn geweest in het veldhospitaal in Oostduinkerke. 
Vanaf deze plaats zijn veel Engelse piloten behandeld 
en tijdig naar Engeland ontkomen om verder aan de 
strijd deel te nemen.

TV-documentatie
Het doel van het onderzoek is het maken van een tele
visiedocumentaire rond deze gebeurtenissen. Info: Wie 
herinneringen, foto’s, voorwerpen of documentatie 
heeft over de luchtslag van 22 mei tot 12 juni 1940 kan 
zich richten tot de h. Bas Coolen, T +31 651 851 336, 
bascln@live.nl of bij de dienst Communicatie van onze 
gemeente, Zeelaan 303, T 058 53 30 30.

In het kader van een doctoraatstudie willen onder
zoekers van de Universiteit Gent te weten komen 
hoe de kustbewoners (inwoners en verblijfstoeristen) 
denken over de risico’s op overstromingen vanuit zee. 
De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd 
worden in nationale en internationale media en zullen 
mogelijks een invloed hebben op de manier waarop 
de risico’s van overstromingen naar het publiek ge
communiceerd worden.
Om uw mening te weten te komen werd een vra
genlijst opgesteld die te vinden is op http://cartogis.
ugent.be/kustonderzoek. De Universiteit Gent doet een 
warme oproep naar alle kustbewoners en verblijfs
toeristen om deze enquête in te vullen. De onderzoe
kers benadrukken dat niet alleen de mening van de 
inwoners wordt onderzocht, maar zeker ook deze van 
verblijfstoeristen. Wie dus slechts een korte periode 
van het jaar (enkele dagen of weken) aan de kust 
doorbrengt, wordt ook uitgenodigd om de enquête in 
te vullen.
Het invullen van de vragen kost maximaal tien minuten 
van uw tijd. U helpt er het onderzoek een heel eind 
mee vooruit en bovendien maakt u ook kans op een 
van de vijf Fnacbonnen ter waarde van 20 euro.

Info: Wim Kellens, wim.kellens@ugent.be

onderzoek naar luchtoorlog 
rond evacuatie van Duinkerke

Universiteit Gent vraagt uw mening!

OPROEP! 



Ruim aanbod 
in ‘t muwok

Kapelletje zoekt 
thuis…

Ben je nieuwsgierig waarvoor ’t mUwoK staat, kom gerust 
de sfeer eens proeven in de academie voor muziek, woord 
en dans, filiaal Koksijde. Het nieuwe schooljaar begint op 
woensdag 1 september.

De organisatie van de voorbije Gentse Floraliën zoekt een 
actieve hoeve of serre die bereid is het veldkapelletje dat 
in hall 4 opgesteld stond, te adopteren en er als een goede 
huisvader over te waken.

Voor 6-jarigen:
 muziekinitiatie (zaterdag van 9.30 tot 10.30 u.)
 dansinitiatie (woensdag van 13 tot 14 u., of op zaterdag 

van 8.30 tot 9.30 u.)
Voor 7-jarigen:
 muziekinitiatie (zaterdag van 9.30 tot 10.30 u.)
 dansinitiatie (maandag van 16.30 tot 17.30 u.)
Vanaf 8 jaar:
 lagere graad notenleer (2,5 uur per week), dictie (1 

uur per week) en dans (2 uur per week: 1 uur artistieke 
training en 1 uur artistieke bewegingsleer) / Lessen op 
woensdag (notenleer, dictie en dans), donderdag (dans) 
en zaterdag (notenleer en dans)

Vanaf 9 jaar:
 keuze instrument: klarinet, saxofoon, hobo, dwarsfluit, 

trompet, gitaar, viool, cello, piano, zang,…
Vanaf 12 jaar:
 middelbare graad muziek (3 uur per week: instrument, 

samenspel en muziekcultuur), woord (2 uur per week: 
drama en voordracht) en dans (groep 1314 jarigen 2 
uur, groepen (15+) 2 uur, groepen (18+) 2 uur)

 Jazzcombo (zaterdagvoormiddag) voor vrijwilligers 
(geen opleiding academie maar wel gezonde kennis 
muziek) en/of leerlingen middelbare graad

 Dans volwassenen (18+, alle leeftijdsgroepen, ook voor 
mannen 2 uur) op woensdag van 19 tot 21 u. Lesgevers 
dans zijn Els Sanders, Tamara Casier en Sofie Gueye. Ruim 
aanbod van allerlei moderne dansen (geen stijldansen) 
bij de jongeren. Meteen ook een warme oproep tot de 
mannelijke dansers.

 Hogere graad muziek (instrument en instrumentaal en
semble), woord (toneel, welsprekendheid)

inschrijvingen in september:
 jongeren (volledig schooljaar) 59 euro, 40 euro indien 

tweede cursus
 volwassenen (volledig schooljaar) 187 euro (opleiding

cheques kunnen aangevraagd worden)

Info en sfeerbeelden: www.academieveurne.be

Het kapelletje is 1,90 m hoog, 80 cm breed en 60 cm diep. 
Het Mariabeeld is niet inbegrepen.
Wie het kapelletje wil, dient bliksemsnel snel zijn kandida
tuur in te dienen (tot uiterlijk 7 september) bij de Provinciale 
Landbouwkamer voor OostVlaanderen, t.a.v. Ingelbert 
Caroline (kapel/Gentse Floraliën), Gouvernementstraat 
1, 9000 Gent, met persoonsgegevens (naam, adres, tel., 
enz.), motivatie (enkele zinnen, max. 1 blad), enkele foto’s 
van de plek waar het kapelletje kan staan, enkele sfeer
beelden van uw hoeve of serre.
De winnaar wordt tijdens Agriflanders 2011 bekendge
maakt. Het kapelletje wordt kosteloos naar de locatie van 
de winnaar gebracht (voorjaar 2011). Plaatsingskosten zijn 
ten laste van de winnaar.
Meer info: Kathleen Storme, 051 27 33 87

Maakt dit prachtige kapelletje weldra deel uit van uw hoeve of serre..?

OPROEP AAn GRAFISCHE  
En BEElDEnDE KUnSTEnAARS!

De plaatselijke afdeling Curieus organiseert onder 
de naam Kiezen voor Kunst een tweejaarlijkse kunst
wedstrijd. Van elke deelnemer worden twee werken 
tentoongesteld. Per schijf van 10 deelnemers wordt 
één deelnemer geselecteerd om door te gaan naar 
de provinciale tentoonstelling. De lokale groepsten
toonstelling vindt plaats in Kapel Ster der Zee van 
vrijdag 12 tot en met zondag 14 november 2010.
Info bij Ivan Vancayseele, Witte Burg 25 in Oostduin
kerke  (T 058 51 85 16) of Rik Stekelorum, Leopold 
IIlaan 74 in Oostduinkerke (T 058 51 41 47).



Sinds half juli hangt in de ontvangstruimte van de secretarie op de derde verdieping van het gemeentehuis een indruk-
wekkend herontdekt kunstwerk. Het betreft een aquarel van 335 cm lang en 20 cm hoog van de hand van Claude Lyr 
(1916-1995). Het werk is een ontwerp van een panorama van de Vlaamse kust van De Panne tot Knokke. op de tekening 
staan beeldbepalende gebouwen en taferelen van gemeenten en steden langs onze kust.

De archiefdienst ontdekte het 
kunstwerk een tijd geleden in de 
archiefmagazijnen. Het panorama 
toont voor onze gemeente o.a. de 
Keunekapel, kunstenaars van Sint
Idesbald, de Hoge Blekkermolen, 
het Grand Hotel en Hotel Gauquié 
in Oostduinkerke. Dit werk werd in 
1939 ontworpen om in het groot 
(50 x 3 m) uitgevoerd te worden 
voor “L’exposition Internationale de 
l’eau” in Luik in 1939.
Het werk is getekend op papier en 
gelijmd op canvas. Het volledige 
ontwerp voor het panorama be
staat uit verschillende vellen papier, 
niet overlappend, tegen elkaar 
gelijmd op de canvasdrager. Door 
het verouderingsproces waren er 
scheurtjes in het papier en waren 
verschillende naden losgekomen. 
De kleuren zijn watergevoelig en 
daardoor waren er vlekken ont
staan.

Restauratie
Om dit schilderij te beschermen 
voor verder verval liet de gemeente 
het restaureren in het atelier Co
perta in Gent. De aquarel werd in 

eerste instantie geacclimatiseerd 
en daarna grondig drooggereinigd. 
De canvasdrager werd vervangen 
door een drager van Japans papier. 
Om vervorming te voorkomen werd 
het werk gefixeerd op een stevig 
zuurvrij raamwerk. Het werd ingelijst 
in een lichte blankhouten museum

lijst en plexiglas. Omwille van het 
uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog werd de tentoonstelling in 
Luik vroegtijdig afgebroken. Maar 
71 jaar later kreeg het kunstwerk nu 
een nieuwe openbare plaats waar 
het door iedereen kan bewonderd 
worden.

De Provincie WestVlaanderen organiseert in 2010 voor de zevende maal het 
project Buren bij Kunstenaars  Openatelierdagen. Dit project loopt gelijktijdig ook 
in het departement Nord en PasdeCalais in Frankrijk.
Buren bij kunstenaars 2010 wordt georganiseerd op vrijdag 15, zaterdag 16 en 
zondag 17 oktober. In heel WestVlaanderen stellen kunstenaars hun atelierdeuren 
open. Amateurs of professionelen, vanuit om het even welke discipline (grafiek en 
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst/installatie, fotografie, video, kunstam
bachten, mixed media…) participeren aan het project. De toegang is gratis.
Ook in 2010 is er opnieuw een wegwijsbrochure, vanaf midden september gratis 
te verkrijgen bij de toeristische dienst, in de bibliotheek, in het cultureel centrum 
en bij de kunstenaars zelf. De website www.westvlaanderen.be/burenbijkunste
naars is al klaar. Wie wil, kan al zijn route uitstippelen.
Ook in onze gemeente stellen kunstenaars hun atelier open voor het grote pu
bliek. U kan ze gemakkelijk terugvinden via de website door ofwel te zoeken op 
kaart, ofwel te zoeken op “uitgebreid” en uw gemeente te selecteren.
In Tij-dingen van oktober publiceren we de lijst van de deelnemende kunste
naars uit onze gemeente.

Herontdekt kunstwerk hersteld

Buren bij kunstenaars
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Dit is maar een klein fragment van het volledige werk. Het toont onderaan beeldbepalende 
gebouwen van Koksijde zoals de Keunekapel en de Hoge Blekkermolen, en centraal o.a. de kun
stenaar van SintIdesbald, een figuur in de wolken en het staketsel van Nieuwpoortbad.



Basiscursus: hoe werkt 
een computer?
Ideale start voor een echte beginner en 
een goede basis voor wie een cursus 
Word en/of Internet overweegt. Kennisma
king met klavier, muis en computer, eerste 
handelingen, teksten typen, verbeteren, 
bewaren, enz. Kostprijs 15 euro. Eerste 
reeks op maandag 6, donderdag 9 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 vrijdag 3 septem

ber 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

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 SMSbericht?  
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.

GSm cursus

• Digitale compacte camera – Twee lesnamiddagen op don
derdag 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 opga
ve van het merk, type van uw camera en telefoonnummer om 
de bieb toe te laten eventueel meer informatie in te winnen.

Cursussen basiskennis 
digitale fotografie

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 don
derdag 30 september, dinsdag 5, donderdag 7, dinsdag 12 en 
donderdag 14 oktober, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Cursus internetinitiatie

netbibbing: digitaal netwerken in de bieb

in 2010 word je gratis lid 
van de bieb!
“Koksijde feest” in de bieb
Ook de bibliotheek doet op 11 
september mee aan “Koksijde 
feest!” Die dag is de bieb open 
tot 18 u. In de bieb leer je de 
fijne kneepjes van Kamishibaj 
(Japans verteltheater) en kan 
je kennis maken met meneer 
Oeknwurm, de bibliothecaris 
van de kleinste reizende biblio
theek ter wereld. Er zijn die dag 
ook koopjes.

De keuze van…
Heel september stelt Claire 
Rombaut haar favoriete wer

ken graag aan de biebbezoe
kers voor. Claire verzorgt de 
uitleen en herstelt de boeken.

nieuw!
Vanaf nu kan men alle jeugd
cd’s, jeugddvd’s en jeugdcd
roms gratis uitlenen.

Voordracht lieve Blanc-
quaert afgelast
De voordracht van Lieve 
Blancquaert, Voorbij de grens, 
gepland voor zaterdag 4 sep
tember, kan wegens omstan
digheden niet doorgaan.



De personeelsbalies van de biblio-
theek worden van maandag 20 
tot en met dinsdag 28 september 
heringericht omdat een nieuwe stap 
in het automatiseringsproces gezet 
wordt. in die periode is de bibliotheek 
gesloten. op woensdag 29 september 
is de bieb weer toegankelijk (onder 
voorbehoud). Het binnenbrengen van 
materialen blijft mogelijk tot en met 18 
september.

De balies op de boekenafdeling en 
de afdeling Beeld en Geluid worden 
vernieuwd omdat de bibliotheek 
overschakelt naar RFID (radio frequen
tie technologie) en omdat er een 
betaalautomaat wordt geïnstalleerd. 
Dankzij deze investeringen komt er 
voor het personeel meer tijd vrij om 
biebgebruikers dieper te helpen op 
zoektocht naar informatie.

Verscheidene voordelen
De RFIDtechniek combineert de 
identificatie en beveiliging van de col
lectie, en maakt het beheer van de 
collectie gemakkelijker. Het betaalsys
teem vervolledigt het zelfbedienings
proces. Voordeel voor de gebruiker is 
het vergroten van de privacy bij het 
ontlenen, geen wachtrijen aan de 
balies en groter gebruiksgemak bij het 
binnenbrengen van de materialen.
Voor deze investering krijgt de ge
meente subsidies van de provincie. 
Het systeem wordt geleverd door 
de Nederlandse firma Nedap, die al 

talrijke Vlaamse bibliotheken, o.a. 
ook in Veurne, van het RFIDsysteem 
voorzag.
Alle materialen in de bieb worden 
voorzien van speciale “tags”, waar
door de ontleende materialen 
niet alleen leesbaar worden voor de 
nieuwe zelfbedieningsbalies, maar 
ook beveiligd zijn. Om en bij de 60.000 
stuks werden van een tag voorzien. 
Daarvoor kreeg het personeel van de 
zomer hulp van jobstudenten. In de 
sluitingsperiode worden de bovenbla
den van de personeelsbalies volledig 
vernieuwd. Dit werk wordt uitgevoerd 
door de technische dienst.

Klantvriendelijk
De traditionele, bemande uitleenba
lies op de boekenafdeling verdwijnen. 
Naast de zelfbedieningsbalies, komt 
er een (bemande) infobalie waar 
nieuwe leners ingeschreven worden 
en waar bibliotheekbezoekers met al 
hun vragen terechtkunnen. Aan deze 
balie worden geen materialen meer 
in of uitgenomen. De boeken worden 
op de boekenafdeling ingenomen 
aan de zelfbedieningstrolly’s. In één 
beweging worden alle terugge
brachte materialen ingenomen. Alle 
betalingen verlopen vanaf dan ook 
volledig via de betaalautomaat. Zo
wel de zelfbedieningsbalies als de be
taalautomaat zijn zeer klantvriendelijk 
ingesteld. Maar als het nodig is staat 
het personeel paraat om te helpen.

Verdere automatisering 
in de bieb!

Links het nieuwe RFIDsysteem, en rechts twee trolly’s waarop de ingeleverde boeken moeten 
geplaatst worden.

nIEUWE WInTERBROCHURE 
2010-2011

Ook tijdens het najaar en de 
winter valt er in KoksijdeOost
duinkerke heel wat te beleven. 
De dienst Toerisme heeft een 
volledig nieuwe brochure klaar: 
Winter 20102011. 
U vindt er alle informatie over 
de vele bezienswaardigheden 
in onze gemeente, en een 
overzicht van alle grote evene
menten tot eind maart 2011.
Ook het volledig logiesaanbod 
is opgenomen met verschillen
de specifieke winterarrange
menten die garant staan voor 
een ontspannend winterverblijf 
in de badplaats. Verder kan 
men er ook het ruime aanbod 
van restaurants in vinden.
De brochure is gratis te verkrij
gen bij de dienst Toerisme of  
te downloaden via  
www.koksijde.be.

N F D E

Winter Hiver

2010
2011



eerlijk koken in  
de Tropen van Koksijde

In de eerste twee lessen (septem
ber) staat productkennis voorop. 
De lessen in oktober zijn gericht op 
het overbruggen van culturen via 
voedsel. Door samen te koken leert 
men de andere cultuur en mens op 
een informele manier kennen en 
begrijpen. Mondiale contacten, van 
elkaar leren, verdraagzaamheid en 
nieuwsgierigheid staan voorop in die 
laatste 2 lessen. Alle lessen beginnen 
om 19.30 u. in de Witte Burg.

Maandag 13 september  Koken met 
Rita Vandenberghe, die de knepen 
van het vak leerde via VELT Limburg. 
Ze leerde over ecologie (vegeta
risme), productkennis en eerlijk koken. 
Daarnaast heeft ze een brede kennis 
over (lokale) kruiden.
Maandag 20 september  Eerlijke 
en biohandelsproducten in een 
kookworkshop met Moniek Derycke 
en Frank Vandooren van de Oxfam 
Wereldwinkel in Veurne. Op het menu 

staan een voor, hoofd en nage
rechtje (met chocolade). De nadruk 
ligt op snelklaargerechtjes.
Maandag 11 oktober  Een verras
sing. Met het Sociaal Huis wordt een 
kookworkshop met asielaanvragers 
voorbereid. Uiteraard een heel bijzon
dere kookworkshop.
Maandag 18 oktober  De Surinaam
se delegatie die Koksijde bezoekt in 
kader van de ambtelijke stedenband 
kookt samen met de adviesraad 
KOKOS & WULLOKS, bestuursleden en 
gemeentelijk personeel.

Inschrijven door overschrijving van  
5 euro (les + ingrediënten) met 
vermelding van je naam, aantal 
deelnemers en welke kookles(sen) 
je wil volgen, op rek. nr. 0910002290
88 van de gemeente Koksijde. Elke 
lesavond wordt gezellig opgegeten 
wat gekookt werd. Contacteer eerst 
de dIS om zeker te zijn of er nog plaats 
is vooraleer over te schrijven.
Info: dIS, fien.leerman@koksijde.be, 
058 51 08 92, www.dis.koksijde.be.

De oostduinkerkse vzw SoCoFas organiseert op vrijdag 
24 september om 20 u. in zaal witte Burg een Afrikaanse 
benefietavond ten voordele van zijn project, nl. een vlie-
gende ambulance en medische verzorging in een lokaal 
dispensarium. SoCoFas staat voor South-Coast Flying Am-
bulance Service of Kenya.
Dit project werd opgestart door Annie Buysse en Hugo 
Goovaerts. Maweni is een dorpje in het zuidoosten van 
Kenia, op 35 km ten zuiden van Mombasa in het district 
Kwale, dat 500.000 inwoners telt. Het is een van de distric
ten die niet worden bediend door AMREF en MAF. Dat zijn 
2 internationale organisaties die zich bekommeren om de 
medische zorgen van de Kenianen in afgelegen gebie
den. Zo houdt SoCoFas een dispensarium operationeel.
Met deze benefietavond willen de organisatoren hun 
project in Kenia ondersteunen en bekend maken bij het 
Koksijdse publiek. Op de benefietavond krijgt men info 
over de vzw bij een lekker aperitiefje, smakelijk Afrikaans 
eten en vooral heel veel sfeer. 

Inschrijven door tot uiterlijk 15 september 28 euro per 
persoon over te schrijven op rek. nr. 001541233909 met 
vermelding “Infoavond en naam”.
Info: 058 51 80 56 of anniebuysse@gmail.com en 
hugogovaerts@hotmail.com, www.socofas.be,  
www.dis.koksijde.be

Benefietavond voor Keniaans project

In het najaar organiseert de dienst Internationale Samenwerking (dIS), in samenwerking met het Sociaal Huis, VELT, 
Oxfam Wereldwinkel Veurne en de delegatie uit Suriname mondiale en duurzame kookworkshops. Daarmee wil men 
de deelnemers laten proeven van de vele mogelijkheden van eerlijke, biologische, lokale en duurzame producten.



onze gemeente zette een stedenband op met het 
district marowijne in Suriname, een nederlandstalig land 
in Zuid-Amerika dichtbij Venezuela en Brazilië. Doel van 
deze stedenband is ambtelijke kennis uit te wisselen 
tussen beide besturen. Daarnaast is er de projectwerking 
die in handen ligt van de vzw marowijne.

De stedenbandwerking staat nooit stil. In juni 2010 
werd een “werk en beleidsplan” goedgekeurd voor 
de periode van 2010 tot 2014 waarbij een uitgebreide 
werking in o.a. volgende beleidsdomeinen voorop
staat: bestuurlijke organisatie, toerisme, visserij, onder
wijs, jeugd, energie en waterbeleid, werelderfgoed 
en milieu.
Van half september tot half oktober verwelkomt 
Koksijde 2 stagiaires uit Marowijne. Zij zullen een 
maand lang stage lopen in de gemeentelijke dien
sten Toerisme en Communicatie. Centraal staat het 
leren opmaken van folders, communicatie naar 
bezoekers en inwoners, webstekopmaak, onthaal van 
toeristen/bezoekers buiten het hoogseizoen.
Deze stage sluit aan op het ambtelijke werkbezoek in 
oktober en de “Toerisme en Streekproductenbeurs” 
(16 en 17 oktober in het cc Casino) waar Suriname en 
meer bepaald Marowijne de centrale gast is.

Claudine en Heini
De stagiaires zijn niet de eerste de beste.
• Claudine Almak (37) komt uit Albina. Ze werkt als 

coördinator op het Burger Informatie Centrum in 
Albina, waar ze infoverantwoordelijke is, een data
bank beheert, de klachtenbehandeling opvolgt en 
de algehele communicatie verzorgt.

• Heini Arjan Langaman (45) komt uit Galibi. Hij werkt 
op de bestuursdienst van het Ministerie van Regi
onale Ontwikkeling in Galibi en is erg actief in het 
lokale gemeenschapswerk, o.a. rond milieu, bestuur, 
radio en geschreven pers.

Claudine en Heini zullen logeren bij gastgezinnen in 
Koksijde. Op die manier kunnen ze niet enkel genie
ten van een warme huiselijke sfeer en begeleiding bij 
extra vragen over het leven in Koksijde, maar wordt 
de stage financieel ook haalbaar gemaakt. Laten 
we ook niet de vriendschapsbanden vergeten die 
kunnen ontstaan bij informele ontmoetingen. Vriend
schap maakt deze ambtelijke stedenband nog boei
ender en dieper.
Wie projecten in Marowijne wil ondersteunen (fiscaal 
aftrekbaar), kan contact opnemen met voorzitter  
Marc van Thienen van de vzw Marowijne,  
marc.vanthienen@skynet.be of kijken op  
www.vzwmarowijne.net.
info: dIS Koksijde, Fien Leerman, Leopold IIlaan 2 in 
Oostduinkerke, 058 51 08 92, fien.leerman@koksijde.be 
of www.koksijde.be

Claudine en Heini uit Suriname
op stage bij ons bestuur

De Koning Boudewijnstichting en alle regionale TVomroepen lanceren op 6 september  
opnieuw een gezamenlijke oproep “DE PLUIM”: ze nodigen hun kijkers uit om kandidaten voor 
te stellen die een pluim verdienen.
In elk zendgebied van de tien regionale tvomroepen wordt één Pluim uitgereikt. De uiteinde
lijke verkozen Pluim ontvangt 2.000 euro en aandacht van media en publiek. De vier overige 
genomineerden ontvangen elk 500 euro. Kandidaatpluimdragers moeten aan een aantal vereisten voldoen:
 het gaat om daadwerkelijke inzet voor anderen
 die inzet brengt mensen dichter bij elkaar
 de inzet heeft geen partijpolitieke of commerciële achtergronden
 de inzet is lokaalgebonden
In de tweede helft van december worden de pluimwinnaars gekozen en bekendgemaakt. Inschrijven kan tot 4 oktober.

meer info: 070344 083, www.depluim.be

wie wint de Pluim?



nieuw: mantelzorgpremie

wie is zorgbehoevend?
Een inwoner van Koksijde, die de 
mantel en thuiszorgpremie geniet 
van de Vlaamse Zorgverzekering, en 
thuis woont of inwoont bij de mantel
zorger.

wie is mantelzorger?
Iemand die zich belangeloos, sedert 
minimum 3 maanden minstens weke

lijks, inzet voor een zorgbehoevende 
en die hiervoor geen enkele andere 
vergoeding ontvangt. Professionele 
zorg is dus uitgesloten.

De mantelzorgpremie
Deze bedraagt 20 euro per maand 
en wordt 1 maal per jaar uitbetaald 
in de maand januari volgend op het 
jaar van aanvraag, op rekening van 

de mantelzorger. Het recht gaat in de 
eerste van de maand volgend op de 
maand van aanvraag.

Hoe aanvragen?
Een aanvraag moet ingediend wor
den bij het onthaal van het Sociaal 
Huis Koksijde, Leopold IIlaan 2 in 
Oostduinkerke en is pas geldig als alle 
documenten afgeleverd zijn, nl. het 
aanvraagformulier, en het bewijs van 
recht op mantel en thuiszorgpremie 
van de Vlaamse Zorgverzekering. Elke 
mantelzorger kan slechts 1 premie 
aanvragen en per zorgbehoevende 
kunnen maximaal 2 mantelzorgers 
een tussenkomst krijgen. In dit laatste 
geval wordt de premie gelijk verdeeld 
onder de aanvragers.
Als overgangsmaatregel zal voor 
aanvragen die vóór 1 november 2010 
binnengebracht worden een toeken
ning gebeuren vanaf 1 juli 2010, dit op 
voorwaarde dat op die datum aan 
de voorwaarden voldaan is.

Info: www.sociaalhuiskoksijde.be 
onder algemene info /  
Sociaal Huis Koksijde,  
Leopold IIlaan 2 in Oostduinkerke,  
T 058 53 31 70,  
info@sociaalhuiskoksijde.be,  
contactpersonen Sofie Janousek  
en Vicky Debruyne

onder impuls van het Centrum voor Leerlingen Bege-
leiding Veurne (CLB) en met belangrijke financiële on-
dersteuning vanwege ons gemeentebestuur (over twee 
jaar minstens 12.400 euro), wordt ten voordele van àlle 
leerlingen in het Koksijdse basisonderwijs “de oorlog 
verklaard” aan het eeuwigdurende probleem van “lui-
zen”. Daarom loopt van 27 september tot 8 oktober een 
massaal luizenonderzoek in alle basisscholen.
In elke school komen luizen voor. Het is een plaag die niet 
uit te roeien valt, enkel in te perken. Het gemeentebestuur 
en alle Koksijdse scholen zijn ervan overtuigd dat een gelijktij
dige en gemeenschappelijke aanpak in alle scholen een 
luizenplaag kan indijken. Meteen wordt ook de taboesfeer 
rond het thema doorbroken.

Aanpak op school
Door middel van een stripverhaal en leeropdrachten in de 
klas maken de leerlingen kennis met de “natkammethode”, 
een eenvoudige, goedkope en efficiënte bestrijdingsme
thode tegen luizen. De kinderen van het tweede tot en met 

het zesde leerjaar worden droog gescreend. De kleuters en 
kinderen uit het eerste leerjaar zullen die week ook effectief 
nat gescreend worden. 

Kriebelteam
Voor de screenings doen de scholen een beroep op een 
kriebelteam van vrijwilligers die een kriebelcode onderteke
nen. De vrijwilligers krijgen behalve een onkostenvergoeding 
ook een korte opleiding van het vrije CLB en het CLB van 
het GO! Het gemeentebestuur van Koksijde ondersteunt 
door middel van een financiële tussenkomst.
info: de directie en de leerkrachten 
van de school van uw kind.

Het Sociaal Huis (oCmw) en de gemeente ontwikkelden samen een 
mantelzorgpremie om hun waardering uit te drukken voor mensen die zich 
belangeloos inzetten voor een zorgbehoevende. Die zorg laat mensen im-
mers toe om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven en een opname 
in een woon- en zorgcentrum uit te stellen.

Luizenonderzoek in basisscholen



Het educatief centrum Duinenhuis nam een vliegende 
start. Dit nieuw gemeentelijk natuurcentrum, prachtig 
gelegen in de Schipgatduinen, werd op donderdag 24 juni 
door het college van burgemeester en schepenen officieel 
geopend.

Nog vòòr de officiële persvoorstelling, werden zestien 
enthousiaste animatoren in een waar “doestation
bad” ondergedompeld. Deze doestations zetten 
onze kust volop in de kijker en worden op maat van 
drie leeftijdsgroepen georganiseerd (tweede en 
derde graad basisonderwijs en eerste graad secun
dair onderwijs). De animatoren leiden de activiteiten 
voortaan in goede banen en testen de doestations 
de voorbije zomer al meteen tijdens een aantal  
duinenexpedities.
De nieuwe animatoren zijn: Carmen Vandooren, 
Charlotte Magherman, Christa Dufour, Claude Wil
laert, Gerard Legein, Katrien Driesse, MarieMonique 
Descrevel, Marjan Janssens, Mauricette Sabbe, Nan
cy Vercamer, Nathalie Haentjens, Reinildis Matthieu, 
Rita Lambert, Rita Lambrecht, Roland Cauwelier, 
Sarah Vanden Bussche en Katleen Calcoen.
Interesse om volgend jaar zelf als animator aan de 
slag te gaan? Of wil je het Duinenhuis met je jeugd
vereniging of klas ontdekken? Meld je bij het Duinen
huis, duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Onze reeks biodiversiteit duikt deze 
keer de plantenwereld binnen. Wie 
wel eens in de duinen wandelt, heeft 
hem zeker al opgemerkt: de blauwe 
zeedistel heeft z’n vaste stek in de 
zeereep. Je treft hem o.m. in de 

Schipgatduinen nabij het Duinenhuis.
Bij een eerste aanblik lijkt deze soort 
heel wat minder aaibaar dan pak
weg het duinviooltje. Toch is hij geen 
familie van de andere zogenaamde 
distels. De blauwe zeedistel hoort thuis 

in de gekende kruidige rij met peterse
lie, kervel en venkel maar paste zich 
volledig aan, aan het ruige zeemans
leven. Zo beschermt een blauwgroen 
waslaagje de plant tegen uitdrogen. 
Bijkomend vormen zijn taaie stekels 
een geslaagd afweermiddel. Veel 
toeristen mijden de plant trouwens 
omdat ze hem aanzien als een distel 
en bang zijn om er door geprikt te 
worden. Dagvlinders als de dagpauw
oog en de kleine parelmoervlinder 
bezoeken hem daarentegen met 
veel plezier.
In de streektaal wordt de plant ook 
wel endloos genoemd, waarschijnlijk 
omdat de wortels eindeloos lijken… 
In de winter verdwijnen de boven
grondse delen immers en leeft de 
plant op de reserves opgestapeld in 
de lange wortelstokken. Die lange 
wortels zorgen trouwens voor een zeer 
goede vastlegging van het mobiele 
duinenzand.

Animatoren voor 
het Duinenhuis

Blauwe zeedistel met zicht op zee

Op donderdag 24 juni werd het Duinenhuis in de Schipgatduinen officieel 
geopend door het college van burgemeester en schepenen.



inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval

  Zone 1 (rood)

Toeristische zone bij de Zeedijk tot 
en met Koninklijke Baan / Albert 
I-laan en tussenliggende straten
Restafval: van 1 tot 11 september 
dagelijkse ophaling, uitgezonderd 
op zondag geen ophalingen meer 
van restafval! Vanaf 13 september 
elke maandag, donderdag en 
zaterdag.

PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 2, 9, 
16 en 30 september
Papier en karton: dinsdag 
21 september
GFT: elke dinsdag

  Zone 2 (groen)

Centraal deel van de badplaat-
sen, strook onder Koninklijke Baan 
/ Albert I-laan
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 2, 16 en 
30 september
Papier en karton: woensdag 
22 september
GFT: elke dinsdag

  Zone 3 (blauw)

Zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdag 3 en 
17 september
Papier en karton: donderdag 23 
september 
GFT: elke woensdag

  Zone 4 (oranje)

Koksijde-dorp en westelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
Koksijde-dorp tot aan Oostduin-
kerke-dorp)
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 1, 15 en 
29 september
Papier en karton: vrijdag 
24 september
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 1, 15 en 
29 september
Papier en karton: dinsdag 
21 september
GFT: elke vrijdag

Actie afvalarm 
winkelen 

In de voorbije maand juli werd 
mevrouw Boterberg gespot 
met de boodschappentas 
in de hand. De winnaar voor 
de maand augustus is de 
heer Rottiers. Beiden winnen 
hierdoor aankoopbonnen 
van plaatselijke handelaars. 
De dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling wenst hen van 
harte proficiat!

Begin 2010 werd de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor som-
mige inwoners is het even aanpassen: de ophalingen kunnen immers op een 
andere dag of een ander tijdstip 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 september.

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor 
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond 
vòòr de ophaling na 21 u. (op
haling 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:
haal een K-zak in huis

Deelnemen in vier stappen:
1 Ruil je ingevulde bon (zie hieronder) in voor een gratis 

boodschappentas (en spaarkaart) bij de stand van de 
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling op 17 en 24 
september op de vrijdagmarkt in de Zeelaan. Vanaf 20 
september kan je ook in het gemeentehuis terecht.

2 Gebruik je duurzame boodschappentas tijdens het win
kelen en weiger plastic wegwerpzakjes. Vanaf maandag 
11 oktober belonen alle deelnemende handelaars je 
hiervoor met een stempel op je spaarkaart. Uiteraard 
blijven ook de duurzame boodschappentassen van de 
vorige acties geldig. Bijkomende spaarkaarten vind je bij 
alle deelnemende handelszaken, bij de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling, in de bibliotheek en in alle toeris
mekantoren. Een overzicht van de deelnemende zaken 
vind je in Tijdingen van oktober en op de gemeentelijke 
website. Let wel: aanvaard geen stempels van hande
laars die niet deelnemen aan de actie, want dan wordt 
je spaarkaart ongeldig.

3 Volle spaarkaarten deponeer je in een urne (aan het 
onthaal van het gemeentehuis, de bibliotheek en alle 
toerismekantoren). De urnen staan er tot maandag 29 
november om 16 u. In december worden de winnende 
kaarten getrokken. De winnaars worden uitgenodigd op 
een FairTradereceptie.

4 Verban je boodschappentas na de actie niet naar de 
zolder. Tot september 2011 valt maandelijks een inwoner 
met boodschappentas in de prijzen.

Prijzenpot
Wie de voorbije jaren tot de gelukkigen behoorde, kan ge
tuigen van de talrijke en zeer waardevolle prijzen van onze 
lokale handelaars, met een heuse citytrip als hoofdprijs.

Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 
T. 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Je kunt er niet omheen: het voorbije jaar veroverde de K-zak het Koksijdse straatbeeld. Duizenden wegwerpzakjes 
bliezen massaal de aftocht. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling lanceert, –met steun van de Vlaamse overheid-, 
in het najaar weer een nieuwe, duurzame boodschappentas. Hoog tijd dus om er ook één in huis te halen.

JA,     ik wil graag een gratis boodschappentas en ruil deze bon in bij de dienst Milieu en Duurzame 
 Ontwikkeling: op 17 en 24 september op de vrijdagmarkt in de Zeelaan 
 of vanaf 20 september in het gemeentehuis 

(openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u., op maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16.30 u.)

Naam & voornaam  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon_______________________________________________email  ______________________________________________________________________________________________

Datum _________________________________________________Handtekening 

*maximaal één boodschappentas per gezin, zolang de voorraad strekt
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Cursus 
digitale
natuur-
fotografie
Het bezoekerscentrum 
Doornpanne organiseert op 
de dinsdagen 14, 21 en 28 
september van 19 tot 22 tot u. 
en op zaterdag 2 oktober van 
9 tot 13 u., een cursus digitale 
natuurfotografie.
Deze cursus is er voor de 
enthousiaste natuurliefhebber 
die een stapje verder wil gaan 
en betere foto’s wil maken 
dankzij betere kennis van 
zijn toestel (reflexcamera of 
pocket).
Lesgevers zijn Tom Linster en 
Koen De Buck. Kostprijs 125 euro 
(opleidingscheques mogelijk).
Inschrijven: ann.dheedene@ 
cvn.be of www.cvn.be.

Gezocht: 
ecobouwers!
Ecobouwers Opendeur is een initiatief 
van de Bond Beter Leefmilieu. Deze 
organisatie is op zoek naar eigenaars 
van energiezuinige woningen die 
aan de twee opendeurweekends 
op 6 en 7 november en op 13 en 14 
november willen deelnemen.
Bent u eigenaar van een passiefhuis, 
laagenergiewoning, of hebt u een 
deel van uw woning energievriendelijk 
verbouwd? Wil u kandidaatbouwers 
een rondleiding geven? Neem dan 
deel aan de campagne Ecobouwers 
Opendeur. Contacteer Benjamin 
Clarysse, benjamin.clarysse@bblv.be, 
02 282 17 44. Info: www.ecobouwers.be

Zwerfkattenactie najaar 2010
De dienst milieu en Duurzame ontwikkeling organiseert van 6 september 
tot 26 oktober weer de jaarlijkse zwerfkattenactie om de populatie 
verwilderde katten te kunnen beheersen en de hinder te beperken.
De overbevolking van zwerfkatten brengt, naast ziektes en ontbering 
bij de dieren zelf, heel wat overlast met zich mee: geurhinder door 
uitwerpselen en het sproeien van katers, geluidshinder tijdens de 
bronsttijd, zwerfvuil door opengekrabde vuilniszakken enz.
Om het probleem aan te pakken plaatst de gemeente speciale 
vangkooien met vis als lokaas zodat de vangst vlot verloopt. De 
gevangen dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd bij een 
dierenarts. Enkel ernstig zieke katten worden geëuthanaseerd. De 
behandelde zwerfkatten krijgen een knip in hun oor zodat duidelijk is 
dat ze gesteriliseerd/gecastreerd zijn en worden nadien in hun gekende 
leefomgeving teruggeplaatst.
Wie verwilderde katten in zijn omgeving opmerkt en bereid is een 
vangactie op zijn eigendom toe te laten, contacteert de dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling (T 058/53 34 65 of milieu@koksijde.be). Het 
vangen van de katten gebeurt op maandag en dinsdag. De actie wordt 
georganiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Korting voor studenten in 
kringloopwinkels
De provincie promoot al sinds jaar en dag de kringloopcentra 
met campagnes voor studenten en tuinliefhebbers. Ook dit najaar 
kunnen studenten opnieuw genieten van mooie kortingen. In 
september start immers een nieuw academiejaar en is het voor 
veel studenten tijd om het kot zo aangenaam en goedkoop 
mogelijk in te richten. Alle studenten krijgen daarom tot 30 
september 20% korting (mits voorleggen van een studentenkaart, 
niet combineerbaar met andere kortingen en niet geldig op 
revisietoestellen of fietsen) in alle WestVlaamse kringloopwinkels.
De meest nabije kringloopwinkel ligt aan de Koksijdestraat 10 in 
Veurne (openingsuren van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van  
13 tot 17.45 u.; op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15.45 u.
info: www.kringloopwinkelwest.be.



Reserveer snel uw energiescan!

nieuw: de gratis opvolgscan

Gratis basisscan
Laat een energiescanner uw woning gratis doorlichten en 
bespaar elk jaar heel wat euro’s.
 samen met u bekijkt de energiescanner hoe uw energie

factuur naar beneden kan
 u krijgt per kamer handige tips die u meteen kunt toepas

sen
 waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energie

besparend materiaal met een waarde tot 20 euro 
(bijvoorbeeld: spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie, 
radiatorfolie).

 u krijgt een precies verslag: een overzicht van uw huidige 
energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden 
in kWh en in euro.

Vraag nu deze gratis energiescan aan! Bezorg onder
staande bon ingevuld aan de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling, t.a.v. Heidi Vollon (gemeentehuis, 2de 
verdieping). Een erkende energiescanner neemt daarna 
contact met u op om een afspraak te maken voor een 
bezoek.

Nieuw vanaf 2010 is de uitbreiding van het aanbod met 
de opvolgscan, die uitgevoerd wordt bij inwoners die al de 
basisscan hebben laten uitvoeren en waarvan de woning 
geen dakisolatie of nog enkel glas heeft. Zij krijgen tijdens 
de opvolgscan informatie over de aankoop en plaatsing 
van dakisolatie en/of hoogrendementsbeglazing.

Vervolgens heeft u 2 mogelijkheden:
1. U overweegt binnen de twee jaar te investeren in da
kisolatie en/of hoogrendementsbeglazing? Dan ontvangt 
u vrijblijvend een precies plan met bijbehorende raming 
van de investeringskost. Laat u de werken uitvoeren door 
een vakman? Dan krijgt u ondersteuning bij het opvragen 
van 3 onafhankelijke offertes. Of wilt u de werken voor 
dakisolatie liever zelf uitvoeren? In dit geval ontvangt u 
praktische instructies om de dakisolatie zelf te plaatsen.

2. U overweegt nog niet direct te investeren in dakisolatie 
en/of hoogrendementsbeglazing? In dit geval krijgt u 
uitleg over het premieaanbod en leert u op www.vreg.be 
de voor u meest optimale energieleverancier zoeken. De 
scanner zal volgens de mogelijkheden in de woning ook 
een gloednieuw pakket energiebesparende maatregelen 
installeren. Dit pakket omvat thermostatische radiatorkra
nen, een timer op een keukenboiler of tochtstrips.

nu aanvragen
Vraag nu uw gratis opvolgscan (opgelet: enkel indien u al 
een basisscan heeft gehad) aan! Vul onderstaande bon 
in en bezorg die aan het adres supra. Een erkende ener
giescanner contacteert u vervolgens om een afspraak te 
maken.

Ook in 2010 en 2011 voert Gaselwest gratis energiescans uit in Koksijde. Zo’n energiescan bestaat uit twee delen:  
de basisscan en de opvolgscan (facultatief).

JA, ik wil graag een gratis energiescan, en ontvang tot 20 euro energiebesparende materialen.
Ik ben beschermde klant:   ja  neen 

Naam & voornaam  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon_______________________________________________email  ______________________________________________________________________________________________

Datum _________________________________________________Handtekening 

JA, ik wil graag een gratis en vrijblijvende huishoudelijke opvolgscan.
 ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas 
 ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas

Naam & voornaam  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon_______________________________________________email  ______________________________________________________________________________________________

Datum _________________________________________________Handtekening 
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In tegenstelling tot wat eerder werd 
aangekondigd zullen er op het kruis
punt van de Zeelaan en de Pylyser
laan/Abdijstraat dan toch geen ver
keerslichten geplaatst worden. Na 
overleg met verkeersdeskundigen 
van de Vlaamse overheid blijkt een 
andere oplossing veel veiliger te zijn. 
Zo zal het fietspad in de Zeelaan iets 

omgeleid worden zodat voertuigen 
die uit de Pylyserlaan komen, zich 
vòòr het fietspad kunnen opstel
len en zo een beter zicht hebben 
op het verkeer in de Zeelaan. De 
aanpassing is voorzien samen met 
de in uitvoering zijnde werken in de 
Pylyserlaan.

De aanleg van de riolering is nu bezig 
van de Groenstraat richting MPI. Pas 
in oktober worden de riolen gelegd in 
het deel Zeelaan (kruispunt incl.) rich
ting Groenstraat. Tijdens de aanleg 
van die riolering zal er behoorlijk wat 
hinder zijn, in het bijzonder voor alle 
betrokkenen aan de noordkant van 
de Pylyserlaan. Concreet zullen de 
De Jachtwakersstraat, de Karel Ra
théstraat, de domeinen Doornpanne 
en De Grote Zeemeeuwen tijdelijk niet 
meer bereikbaar zijn met de auto. Om 
de hinder niettemin zoveel mogelijk te 
beperken, zal steenslag aangebracht 
worden.

Pas na het plaatsen van de riolerin
gen wordt gestart met de heraanleg 
van de bovenbouw, gelijkaardig aan 
de uitvoering in de Pylyserlaanoost.

De parkings van het gemeentelijk 
zwembad en het voetbalterrein zullen 
bereikbaar zijn via de Zeelaan (naast 
het tennisterrein).

Geen lichten maar andere oplossing
voor kruispunt Zeelaan/Pylyserlaan

De fietsers (zie rode strook) zullen ter hoogte van de Pylyserlaan lichtjes in die straat moeten 
zwenken om ze te kunnen dwarsen. Op die manier komt er voor de auto’s in de Pylyserlaan 
ruimte vrij om tot aan de rand van het wegdek van de Zeelaan te rijden.

openbare werken: Stand van zaken

Spoorvernieuwing tussen 
oostduinkerke en nieuw-
poort-bad
Half september wordt gestart (kant zuid) tussen de 
Paardenvissersweg tot een eind in Nieuwpoortbad. 
De omleiding: het verkeer komende van Oostduin
kerke moet, ter hoogte van de Paardenvissersweg, 
over de sporen, naar de noordkant van de Albert 
Ilaan, om zo naar de Kinderlaan te rijden. Het verkeer 
van de Kinderlaan, richting Oostduinkerke, komt op 
één vak. Deze omleiding geldt tot 7 november, dus 
de volledige herfstvakantie. Vanaf 8 november tot 23 
december wordt de Kinderlaan volledig afgesloten.

In het voorjaar 2011 volgt op hetzelfde tracé de kant 
noord.

Overzicht van de overige fasen
• Vernieuwen van het noordspoor tussen de Dorlodot

laan en IJslandplein (van 10 januari tot de paasva
kantie 2011).

• Zelfde traject, kant zuid (van na de paasvakantie 
tot 15 juni 2011).

Arthur Frerelaan en  
Schoonverblijfstraat
Dit project bestaat uit drie delen.
a) Arthur Frèrelaan (gedeelte tussen de Lejeunelaan,  

achterkant boei, tot aan het kruispunt met de  
Schoonverblijfstraat).

b) Schoonverblijfstraat van de Koninklijke Baan tot  
de Arthur Frèrelaan.

c) Schoonverblijfstraat van de Luipaardstraat tot  
de Gulden Vlieslaan.

Deze werken omvatten de heraanleg van de bovenbouw 
(greppels en nieuwe asfalt). In de Frèrelaan worden de 
oude dallen van de voetpaden door nieuwe klinkers ver
vangen.

Deze drie delen worden tegelijk gestart begin september. 
Einde tegen het begin van de herfstvakantie.

Aanleg wilgendreef
Dit werk betreft het profileren met steenslag en het asfal
teren van dit doodlopende weggetje in steenslag. Het 
asfalteren zal tegelijk gebeuren met het gieten van asfalt in 
de Veurnevaartstraat.



FEEST MEE!

infostand
Bij de infostand van de dienst Communicatie, onthaal en Protocol (ComoP) 
kan je de dag zelf terecht met alle vragen, ook de plattegrond van Koksijde 
FEEST is er verkrijgbaar. Aan die stand raak je wegwijs in de Koksijdse website 
en maak je kennis met de redactie van het infoblad Tijdingen en kinder
krant Plezand! Kinderen krijgen er hun eerste golfinitiatie….!

Theaterplein in de kijker
Het hart van het feest klopt op het Theaterplein. Daar moet je zijn voor een 
hapje, een drankje en ambiance! Ook de allerkleinsten worden niet verge
ten. Voor hen is er een grimetent, kleutertuin en springkasteel.
De vrijetijdsmarkt duurt tot 18.30 u. en daarna gaat het feest verder op het 
Theaterplein. Om 18.30 u. is er de tienerband Gizonband. Vier tieners die 
een stevig live rockprogramma met covers en eigen nummers brengen. 
Je kent hen van KetnetPOP, de concertreeks voor en door kinderen die dit 
jaar plaatsvond in Hangar 58 in het domein Bokrijk. Tijdens een minizo
mertoer brachten ze straatoptredens aan de Vlaamse kust die bij jong en 

oud zeer in de smaak vielen. Om 19.45 u. komt The voice of Europe, eddy wally, ambiance 
verzekerd. Luister en zing mee! Als afsluiter is er een dansfeest met dj Burki en een spetterend vuurwerk.

Tombola met leuke prijzen!
Alle Koksijdse inwoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor Koksijde FEEST. Bij die uitnodiging is het 
deelnameformulier voor de tombola gevoegd. Wil je kans hebben op een mooie prijs, vul dan dit formulier 
in, en bezorg het de dag zelf aan de infostand.
Rond 19.30 u. zal de burgemeester op het Theaterplein drie hoofdprijzen uitreiken. De andere prijzen kun

nen later in het gemeentehuis afgehaald worden. Elke winnaar krijgt daarvoor een persoonlijke uitno
diging in de week die volgt op 11 september. De lijst met winnaars en concrete afspraken voor 

de afhaling zullen ook op de gemeentelijke website geplaatst worden.

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de deelnemende verenigingen nodigen alle lezers van 
harte uit op de interactieve vrijetijdsmarkt op zaterdag 11 september vanaf 13.30 u! om en rond het 
gemeentehuis valt er die dag heel wat te beleven. Zo zijn er diverse liveoptredens, massa’s interactieve shows, 
openluchttheater, workshops en initiaties voor jong en oud. Het wordt alles behalve een “gewone vrijetijdsmarkt”,  
wel een levendig feest! Bij regenweer vindt alles plaats in het gemeentehuis en in het c.c. CasinoKoksijde.

OSKAAR DE KRAB 
WIJST DE KIDS DE WEG 

MET ZIJn VlAG!

22.00 UUR: 

SPETTEREnD 

VUURWERK

UITnEEM-
BAAR



Gemeentelijke  
vrijetijdsdiensten
• De dienst Cultuur laat je poseren in hun 

openluchtstudio. Daarna verstuur je je  
postkaart digitaal naar je vrienden en familie. 
Maak een schilderij na en toon ons dat je een 
echte kunstenaar bent.

• De Sportdienst steelt de show met een échte 
voetbaljongleur! 
Kom spelen op de sjoelbak (volksspel).

• Bij de stand van de dienst Zwembaden krijgen 
we het bezoek van een “droge” zwembadact. 
Zijn jullie een krak in puzzels? Kom dan naar  
de zwembadstand en los een 
kruiswoordraadsel op.

• Het c.c. CasinoKoksijde nodigt de 
Tribuneband uit en laat je interactief 
kennismaken met hun programma 20102011. 
Droom jij ook van een carrière als zanger, 
muzikant, acteur, danser of komiek? Neem dan 
plaats achter de micro en overtuig ons van je 
talent! Wie weet sta je dan ook eens op het 
Casinopodium als je groot bent! 

• Bij de Jeugddienst kan je op de foto 
met Pablo, reuzenspelen ontdekken, je 
schoolboeken laten kaften met het enige 
echte plezandkaftpapier én een gitaarles 
meepikken. 
Belgo smieto en vogelpik met ballonnen  
spelen, ventjes schieten met een waterpistool 
of een zelfportret schilderen.

• De dienst Toerisme nodigt een levend 
standbeeld uit.

• Bij de Bibliotheek leer je de fijne kneepjes 
van Kamishibai, het Japans verteltheater 
en maak je kennis met meneer Oeknwurm, 
de bibliothecaris van de kleinste reizende 
bibliotheek ter wereld. 
Maak een tekening rond één van de 
kamishibaiverhalen.

• Het Abdijmuseum Ten Duinen (i.s.m. Familiaris 
de Dunis vzw) brengt lekenbroeder Hubert mee 
en laat je een miniarcheologische opgraving 
doen. 
Neem deel aan de opgravingen, dan kun je 
vast en zeker de vraag beantwoorden.   

• Het nationaal Visserijmuseum leert ons netten 
breien en zeemansknopen maken. Daarnaast 
tonen ze hoe ze modelschepen bouwen. 
Droom je er ook van op zee te gaan, 
oefen dan alvast in het netten breien en 
zeemansknopen maken.

• De dienst Internationale Samenwerking leert 
hennatekeningen maken.

Deelnemende Koksijdse 
verenigingen:
Scouts Zeedustra Koksijde:
Kom kennismaken met scoutsspelen!
Speel samen met de scouts kring en initiatiespelen. 
De grotere kinderen worden uitgedaagd om een zo 
hoog mogelijke toren te bouwen en te beklimmen.
Scrabbleclub Coxhyde: 
Geniet van een scrabbleinitiatie en demonstratie.
WAC West Aviation Club: 
Kom je vliegkunsten uittesten in de vluchtsimulator.
Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde:
Hier moet je zijn voor een interactieve kennismaking 
met instrumenten en een miniconcert! 
podium Theaterplein om 14.35 tot 15.05 u.
Kun jij de instrumenten benoemen en bespelen?!
Kaj-Wulpen:
Leer hier hoe je moet sjorren en vlotten bouwen.
West-Coast Pipe Band:
Maak kennis met een oefenfluitje en geniet van de 
demonstratie doedelzakmuziek. 
podium Theaterplein 14 tot 14.15 u. en 17.05 tot 17.20 u.
neos Koksijde:
Speel hier leuke volksspelen!

naast een infostand, waar de deelnemende verenigingen en gemeentelijke vrijetijdsdiensten hun werking toelichten, 
vallen er ook heel wat leuke activiteiten te beleven. Hieronder vind je een overzicht van alle deelnemers met hun  
doe-element van de dag.



OTO vzw:
OTO trakteert je op straattheater! 
doorlopend tussen 13.30 en 18.30 u. in de straten
Culinaire orde van Sint-Jakobsmossel:
Kom proeven van Sint Jacobshapjes.
Schermkring Koksijde:
Sta niet te dicht want hier krijg je een demonstratie 
schermen.
Brandweer:
Word een echte brandweerman en neem deel aan 
het blindloopparcours!
Tennisclub Koksijde:
Kom een balletje slaan en misschien word jij de 
nieuwe Kim Clijsters of Rafael Nadal!
Judoclub Koksijde: 
Geniet van een demonstratie en initiatie judo.
Toon ons hoe sterk en lenig je bent met 
turnoefeningen.
BCK Groot Koksijde:
Maak kennis met kegels en ballen.
MACW Koksijde:
Ga Tia en en Kim achterna tijdens een initiatie atletiek.
De Golfbrekers:
Golfbrekers op de dansvloer! 
Geniet van een demonstratie lijndans en koppeldans. 
bij de stand vanaf 16 tot 17.30 u.
Refs Westkust:
Neem deel aan de interactieve computerquiz.
vzw Marowijne:
Leer Galibi kennen aan de hand van een puzzel  
en het oplossen van vragen bij foto’s.
Soroptimist International Veurne-Westhoek: 
Hier krijg je de nodige info over orgaandonatie 
+ de mogelijkheid tot het invullen van een 
orgaandonatieformulier.
Dierenasiel Ganzeweide:
Voorstelling van het materiaal en een demo over de 
chiplezer van honden.
Showkorps El Fuerte – El Fuerte Kids:
Het korps geeft het startschot van Koksijde Feest  
met een spetterend optreden. 
13.30 tot 14.30 u. in de straten.
Neem deel aan de workshop en toon je 
muzikaal talent.

De Roodmus Koksijde:
Leer nestkastjes en voederhuisjes maken.
Hondenclub de Westhoek:
Geniet van een demonstratie in 
gehoorzaamheidstraining.
Videoclub Westkust Koksijde:
Je leert beelden monteren, projecteren en een 
videomontage maken.
Wil je graag eens voor de camera staan. Kom en 
maak je eigen film.
‘t MUWOK Academie Muziek, Woord, Dans:
Kom kijken naar een prachtig dans en jazzoptreden. 
podium Theaterplein van 15.30 tot 16.05 u. 
jazzoptreden en 16.30 tot 16.50 u. dansvoorstelling
Maak een origineel versje van maximum 10 regels met 
als thema muziek, woord of dans.
WAK Westhoek Academie: 
Dit is dé plaats voor beeldende doeactiviteiten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen.
Kom een stukje schilderen op de banners en help 
meebouwen aan een groot kunstwerk.
KVlV-vrouwen met vaart:
Geniet van een presentatie van enkele activiteiten en 
een proefstand met hapjes.
landelijke Gilde Koksijde:
De gilde komt naar je toe met een “kijkdoos” en geeft 
je de kans om een namaakkoe te melken.
Gezinsbond Koksijde en Oostduinkerke:
Hier moet je zijn voor een initiatie bloemschikken en 
Vlaamse volksspelen
Curieus Koksijde: 
Wij zijn aanwezig met een koers op rollen gekoppeld 
aan poëzie.
Viva-SVV Koksijde:
Kleurwedstrijd en kinderrad.
Unie van de Belgische amateurzenders UBA 
afdeling KSD Koksijde:
Kom verbindingen maken met andere radioamateurs.
VVVG Vlaamse Seniorenclub:
Wij geven een demonstratie petanquespel !



Programma acts en optredens
 13.30 tot 18.30 u.: Straattheater (vzw OTO) –  in beweging
 14 tot 18 u.:  Kamishibai (Japans verteltheater) en animatie/vertelmomenten  
  door de h. Oeknwurm  stand dienst Bibliotheek
 14 tot 16 u.:  Voetbalact – stand Sportdienst
 13.30 tot 14 u.:  Startoptreden showkorps El Fuerte – in beweging
 14 tot 14.15 u.:  Doedelzakmuziek WestCoast Pipe Band – podium Theaterplein
 14 tot 14.50 u.:  Act “levend standbeeld 1625” – bij dienst Toerisme
 14.15 tot 14.35 u.:  Zwembadact –  stand dienst Zwembaden
 14.35 tot 15.05 u.: Concert Koninklijke Gemeentelijk Harmonie Koksijde 
  podium Theaterplein
 15.05 tot 15.25 u.:  Zwembadact – stand dienst Zwembaden
 15.20 tot 16.10 u.: Act “levend standbeeld 1625” – bij dienst Toerisme
 15.30 tot 16.05 u.: Jazzvoorstelling van leerlingen van de Academie Muziek,  
  Woord en Dans (‘t MUWOK) – podium Theaterplein
 16.10 tot 16.30 u.: Zwembadact – stand dienst Zwembaden
 16 tot 17.30 u.:  Koppel en lijndans – stand De Golfbrekers
 16.40 tot 17.30 u. Act “levend standbeeld 1625” – bij dienst Toerisme
 16.30 tot 16.50 u.: Dansvoorstelling van leerlingen van de Academie Muziek,  
  Woord en Dans (‘t MUWOK) – podium Theaterplein
 17.05u17.20u: Doedelzakmuziek WestCoast Pipe Band – podium Theaterplein
 17.30 tot 18.30 u. TRIBUNEband (c.c. CasinoKoksijde) – in beweging
 18.30 tot 19.30 u.: Optreden van de tienergroep Gizonband – podium Theaterplein
 Rond 19.30 u.: Toespraak door burgemeester Marc Vanden Bussche,  
  uitreiking 3 hoofdprijzen tombola.
 19.45 tot 20.30 u.: Optreden van The voice of Europe Eddy Wally – podium Theaterplein
 20.30 tot 22 u.: Dansfeest met dj Burki  Theaterplein

opdrachten plezandparcours
De verenigingen met kinderwerking organiseren een 
leuke opdracht voor de kinderen. Met de figuurtjes 
van Plezand als leidraad kiezen de kinderen hun 
eigen parcours langs de deelnemende standen 
waar ze allerlei opdrachten uitvoeren om stempels te 
bemachtigen. De stempelkaarten worden verdeeld 
aan de Plezandinfostand. In ruil voor een volle 
stempelkaart krijgen de kids een leuke verrassing.
Check ook de feestPlezand van september!

Happy Hour
Geen feest zonder taart! Kom tussen 15 en 16 u. 
proeven van lekkere taartjes in de happyhour 
tent. Ze werden geschonken door bakkerij 3B’s van 
SintIdesbald en zijn leveranciers (Hanssens bakkerij 
grondstoffen en molens Joye). OP = OP!

wedstrijd campagnebeeld
De nietgeselecteerde ontwerpen van de wedstrijd 
“ontwerp een passende campagnebeeld voor 
Koksijde FEEST” zijn heel de dag te bezichtigen in c.c. 
CasinoKoksijde. Ga gerust een kijkje nemen!

- in samenwerking met: 
De gemeentelijke diensten en deelnemende verenigingen. 
De handelaarsbond Hartje Koksijde en het feestcomité Koksijdebad

- met dank aan:
Brood en belegde broodjes Pieko Bello, Kursaallaan 5
IJssalon StCatherine, Zeelaan 298
Tante Jessy, Zeelaan 256
West Aviaton Club, Ten Bogaerdelaan 15
Domein Houthalen Hengelhoef, Hengelhoefdreef 5 in HouthalenHelchteren (Limburg)
Optiek Katrien, Leopold IIlaan 213/02
Bakkerij 3B’s, Strandlaan 278, Hanssens bakkerijgrondstoffen en Molens Joye 



De laatste fase wordt aangevat half september. Eerst 
wordt de pompput gebouwd in de Narcissenlaan tegen 
het strand, om dan achterwaarts naar boven toe (richting 
Mooi Verblijflaan) de riolering aan te leggen. Gezien de 
Narcissenlaan uitgeeft op het strand en het verkeer niet kan 
rondrijden, zal deze straat in de periode van 15 september 
tot begin oktober voor voertuigen ontoegankelijk zijn.

Ondertussen zal ook al gestart zijn met de aanleg van de 
riolering in de Mooi Verblijflaan, gedeelte tussen de G. 
Scottlaan en de Relaislaan, en het gedeelte Pirschlaan
Narcissenlaan.

Direct daarna wordt de bovenbouw van beide straten 
aangelegd. Einde van de werken is voorzien tegen de 
herfstvakantie.

Schoolomgeving  
Fastenaekelslaan 
De uitvoering is volop bezig. Vanaf het begin van het nieu
we schooljaar zullen de kinderen al toegang hebben tot 
de school via het nieuw aangelegde voetpad komende 
van de Zeelaan. Na de aanleg van de voetpaden, bus
stopplaatsen en parkeerstroken, dient enkel nog het rijvak 
zelf aangelegd te worden. Einde van deze werken eind 
september.

nieuwe toegangsweg  
Vrienden der Blinden
Voor het bouwreces waren alle funderingen al gelegd. 
Ondertussen zijn ook de greppels aangebracht. Thans rest 
enkel nog het asfalteren.
Inmiddels heeft het schepencollege een naamvoorstel 
voor deze nieuwe straat gelanceerd. De EH H. Noterdae
mestraat, naar de zesde directeur van de Hotelierschool 
Ter Duinen. De school kende een grote bloei onder de 
leiding van EH Noterdaeme. Hij was directeur van 1974 tot 
1984.

Asfalt-bedekkingswerken  
Veurnevaartstraat
Eind augustus werd gestart met het affrezen van de as
faltlaag. De bestaande fundering zal, indien mogelijk, ter 
plaatse hermalen worden, en gestabiliseerd met cement. 
De fundering wordt dus in dit geval niet weggevoerd. Door 
deze methode kan de hinder beperkt worden tot enkele 
dagen. Op die vernieuwde fundering komt dan nieuw asfalt.

In de Japans Paviljoenstraat, richting Fastenaekelslaan, is al een deel van 
een nieuw voetpad met bloemperk klaar.

n34 tweede en derde fase:
Ster der Zee tot Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half 
september 2009 een aanvang en zullen normaliter 
tot maart 2012 duren. Planning najaar 2010/voor-
jaar 2011

Het vervolg van het project wordt verdeeld in 4 fasen 
om de hinder voor de aangelanden zoveel mogelijk 
te beperken. Nochtans worden de zaagsneden in 
één keer over de vier volgende fasen uitgevoerd.

A) Deel Koninklijke Prinslaan (Ster der Zee)Bliecklaan: 
start op 4 oktober, weer open voor het verkeer op 
23 december.

B) Deel Koninginnelaan (kruispunt niet inbegrepen)
Kon. Prinslaan (Ster der Zee): aanvang op 8 novem
ber, tot half december aanleg van de nutsnetten 
waarvoor enkel de zijkanten moeten uitgebroken 

worden. Tijdens de kerstvakantie weer toegankelijk 
voor het verkeer. De volledige opbraak is voorzien 
op 10 januari 2011. Einde van de werken, tegelijk 
met fase C, tegen eind maart 2011.

C) Deel tussen Meesjesweg en Koninginnelaan (kruis
punt inbegrepen): aanvang 10 januari 2011 en 
voltooiing eind maart 2011.

D) Centrum SintIdesbald, m.a.w. deel tussen de 
Vanhouttelaan/ChristiaenlaanMeesjesweg/Oos
tendelaan, en de aansluitende stukjes weg van de 
Strandlaan: vanaf 11 oktober tot half december. 
Opgelet: tussen 15 november en 26 november 
wordt het kruispunt volledig afgesloten en zal er 
geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

VRAGen?
n34@KoKSiJDe.Be 
oF T 058 53 34 35

Rioleringsdossier Strandjutterslaan 
en naburige straten in oostduinkerke

Vervolg van rubriek Openbare Werken



Meer en actuele info :
T 058 53 34 35 of www.koksijde.be/wegenwerken.

mB – duin- en poldertocht

Schepenen beklimmen Alpen

Op zondag 26 september vindt van 8.30 tot 11.30 u. de 10e 
duin en poldertocht mountainbike Oostduinkerke plaats. 
Er is keuze tussen 35 en 58 km. De volledig nieuwe omloop 
gaat door duinen, polders en strand. Inschrijven kost 4 
euro (bevoorrading en verzekering inbegrepen). Bikewash 
en douches zijn voorzien. De organisatie is in handen van 
Johan Recour, Stefan Werner, Peter Viaene, Frank Steen, 
Nico Syryn,Pieter Popeye en Bart Pieters i.s.m. KWB Koksijde 
en de sportdienst.

Tijdens hun jaarlijkse fietsreis in Frankrijk beklommen 13 moe
dige fietsers van WTC Coxy Cycling een vijftal Alpenreuzen 
waaronder de Romeyre, de Villard de Lens, de Col de la 
Madeleine en de Col du Glandon (2.000 m) waar deze 
foto genomen werd. Schepenen Herwig Vollon (2de van 
rechts) en Dirk Dawyndt (6de van rechts) waren ook van 
de partij!

Ter Duinenlaan
De uitvoering begint op 1 september. Er zijn drie fasen.

* In de eerste fase wordt de volledige noordzijde 
uitgevoerd. De werf zal starten t.h.v. het Kerkplein en 
vorderen richting Koninklijke Prinslaan. Het verkeer zal 
ongehinderd over de zuidzijde van de Ter Duinenlaan 
(kant cinema) kunnen rijden. Het doel is om de volle
dige noordkant af te hebben tegen Pasen 2011.

De nutsmaatschappijen zullen tijdens de eerste drie 
weken van september alle overkoppelingen uitvoeren. 
In die periode wordt ook het bestaande net (open
bare verlichting) in de middenberm gesloopt. Vanaf 20 
september wordt de kant noord afgesloten en kunnen 
de opbraak aanvatten. Vervolgens zullen de rioleringen 
worden geplaatst (zowel uitbreiding van de bestaande 
vuilriolering als de volledige vernieuwing van de regen
waterriolering).

* In de tweede fase wordt de zuidzijde (kant cinema) 
uitgevoerd. Het verkeer zal in beide richtingen ge
bruik kunnen maken van de nieuwe rijweg aan de 
noordkant. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk 
afstand van de zuidzijde afgewerkt te hebben tegen 
het bouwreces 2011.

* De aanvang van de derde fase (de volledige markt 
en de Gladiolenlaan) is nog niet zeker. Vandaag wordt 
vooropgesteld om dit deel in september 2011 te starten 
in de hoop ermee klaar te zijn tegen eind 2011.

weg- en rioleringswerken 
ten oosten van de  
Spelleplekke en de  
Ter Duinenwijk
Dit project bevat volgende straten.
Karthuizerduinenweg tussen de Westdiephelling en de 
Duinparklaan.

Kruiweg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg.

Nieuwe Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duin
parklaan.

Verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinenweg, de 
Spelleplekkeweg, de Waterplasweg en de Ter Duinen
wijk.

De infovergadering vindt plaats op woensdag 1 sep
tember om 18.30 u. in zaal Witte Burg. De planning van 
de werken zal daar bekendgemaakt worden. Deze 
planning wordt in een volgende editie gepubliceerd. In 
elk geval zullen de nutsmaatschappijen in de loop van 
september starten met het vernieuwen en ondergronds 
brengen van alle leidingen.

Vervolg van rubriek Openbare Werken



Scholenveldloop

naar het boksgala in Gent

Sport overdag: sport- 
en senioren academie

Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke sportdienst de 
jaarlijks veldlopen op het sportpark van Oostduinkerke:
 op dinsdag 21 september van 14 tot 16 u. voor de kinderen 

uit het lager onderwijs van Koksijde
 op woensdag 22 september van 14 tot 16 u. voor de leerlin

gen van het middelbaar onderwijs van Koksijde, De Panne, 
Nieuwpoort en Veurne

In twee dagen tijd geven ca. 2.000 sportievelingen het beste 
van zichzelf. De inschrijvingen worden via de scholen gere
geld en zijn gratis.

Op vrijdag 1 oktober organiseert de gemeentelijke sportraad een 
busreis naar het boksgala in de Topsporthal in Gent. Vertrek om 
17.30 u. aan de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Programma:
 enkele amateur en elitekampen met o.a. Tony Ingelrest, Ismail 

Abdoul, Mieke Moorthamer enz.
 hoofdkamp: JeanPierre Bauwens, de uitzonderlijk getalen

teerde Vlaamse belofte, tegen Sergio Polomo, de regerende 
Spaanse kampioen

Kostprijs 20 euro voor een gewoon  
ticket, 35 euro voor een ringplaats
Inschrijven mits betalen van het ticket  
tot uiterlijk 15 september bij de  
sportdienst (sporthal Hazebeek Oostduinkerke).
info: sportdienst, T 058 53 20 01

De sportdienst en de sportraad organise
ren opnieuw de sport en seniorenacade
mie. Van 1 oktober 2010 tot en met 27 mei 
2011 kan men iedere vrijdag (niet tijdens 
de vakanties) in de sporthal van Koksijde
dorp kiezen uit conditiegymnastiek, tennis, 
badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: van 10.30 
tot 11.30 u. conditiegymnastiek voor 
dames en heren, van 13.45 tot 14.45 u. 
tennis en tafeltennis, van 14.45 tot 15.45 u. 
badminton en tafeltennis. De deelname
prijs (verzekering inbegrepen) bedraagt 
1,50 euro per voor of namiddag. Het 
sportmateriaal wordt gratis ter beschikking 
gesteld.

Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs organiseren de 
sportdienst en sportraad op woensdagnamiddag jeugdsportaca
demies in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Voor elke sport 
is er een lessenreeks van drie weken.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden plaats van 14 
tot 15.15 u., voor het 4de tot 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. 
Volgende sporten staan op het programma: toestelturnen op 6, 
13 en 20 oktober / basketbal op 10, 17 en 24 november / tennis 
op 8, 15 en 22 december / netbal en volleybal op 12, 19 en 26 
januari / minivoetbal op 9, 16 en 23 februari / atletiek op 16, 23 en 
30 maart.
De deelnameprijs per reeks bedraagt 4,50 euro, verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven kan op de sportdienst, 
Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01).

Op vrijdag 15 oktober om 20 u. organiseert de gemeentelijke sport
raad voor de 15de keer de sportquiz in de feestzaal Witte Burg te 
Oostduinkerke. Iedere ploeg bestaat uit maximum 3 deelnemers. 
De vragen handelen over een 10tal verschillende sportonder
werpen. Deelnemen kost 7,50 euro per ploeg, over te schrijven op 
rek. nr. 068071762041 van de sportraad met vermelding van de 
ploegnaam en van de verantwoordelijke van de ploeg. Alleen de 
eerste 30 ingeschreven ploegen kunnen deelnemen!

Jeugdsportacademie

Sportquiz aan derde lustrum toe!

Sluitingsprijs in  
Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op 
dinsdag 12 oktober een autobus in 
naar PutteKapellen, waar de laat
ste wedstrijd van het wielerseizoen 
gereden wordt. De bus vertrekt om 
9.30 u. aan de sporthal Hazebeek 
te Oostduinkerke. De renners starten 
om 12.45 u. en moeten 12 ronden 
(177 km) rijden. De aankomst is 
voorzien omstreeks 16.30 u. De bus 
vertrekt om 18.30 u. weer naar huis.
Mits betaling van 10 euro (wordt na 
het vertrek teruggegeven op de au
tobus), inschrijven bij de sportdienst 
(sporthal Hazebeek). Het aantal 
plaatsen is beperkt.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01



Jeugddienst heeft oordopjesautomaat
organisatoren van fuiven, optredens of andere 
evenementen kunnen voortaan bij de jeugddienst 
terecht voor een oordopjesautomaat. in afwachting van 
wettelijke normen, kunnen Koksijdse jongeren alvast hun 
eigen gehoor beschermen.
Het gemeentebestuur wil nu al zijn verantwoordelijkheid 
opnemen en vooruitlopen op een mogelijk wettelijk 
kader. Zo kunnen jongeren blijven genieten van fuiven en 
concerten, zonder eventuele gehoorschade op te lopen.
Er werd gekozen voor kwaliteitsvolle oordopjes die 
herbruikbaar zijn. De oordopjesautomaat werd voor het 
eerst gebruikt tijdens Decaroxbeach op 14 augustus.
Vanaf 2011 komt er nog een tweede automaat bij. Die zal 
permanent in de PIT worden geplaatst.
De automaat wordt opgenomen binnen de uitleendienst van de Jeugddienst. Het uitlenen van de automaat is 
gratis. De dopjes zelf kosten 2 euro. Aanvragen gebeuren bij de gemeentelijke Jeugddienst.

info: 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

op vrijdag 23 juli organiseerden de 
gemeentelijke sportdienst en sportraad 
de 30ste massajogging of Beach Run. 
er namen in totaal 1.151 lopers aan 
deel: 196 kinderen jonger dan 14 jaar 
voor de 2,5 km, en 956 volwassenen 
voor de 5 of de 10 km. Het weer was 
goed ondanks een stevige zeebries.
Er waren zowel competitielopers, deel
nemers aan het loopcriterium van de 
kust, getrainde joggers, starttorunners 
en sportieve toeristen. Alle deelnemers 
kregen na afloop een prijs, een Tshirt 
en een aquarius sportdrank. Na de 
jogging bedankte de organisatie de 
sponsors, het feestcomité van Sint
Idesbald, de VVV, defensie en M.A.C. 
Westhoek.

Uitslagen
Jongens -14, 2,5 km: 
1. Thomas De Keyser (Koekelare),  
2. Simon Blanckaert (Koksijde)
meisjes -14, 2,5 km: 
1. Charlotte Luyckx (Veurne),  
2. Sarah Dekien (Koksijde)
Heren 5 km: 
1. Valentin Poncelet (Lillois), 
Dames 5 km: 
1. Michelle Vandevijver (Stavele),
Heren 10 km: 
1. Francis Van Steenbrugge  
(Zingem), 
Dames 10 km: 
1. Ria Thienpont (Brugge), 
info: www.sport.koksijde.be 
(volledige uitslag)

1.151 joggers op de Beach Run

In het muziekatelier de Muze 
leer je direct op een instru
ment spelen. Voorkennis is 
niet nodig. Zowel kinderen, 
jongeren als volwassenen 
mogen lessen volgen. Die 
lessen worden individueel ge
geven. Je komt zelf met de 
lesgever overeen wanneer 
de lessen plaatsvinden. De 
lesgever vertrekt van je ken
nisniveau om daarop verder 
te bouwen.
Volgende instrumenten zitten 
in het aanbod: gitaar (akoes
tisch, elektrisch en bas), 
piano, accordeon, blok en 
dwarsfluit, saxofoon, drum en 
algemene muziekinitiatie.
Kostprijs: studenten 80 euro, 
nietstudenten 100 euro.
Info en inschrijvingen: 
JOC de PIT, 058 53 34 44 of 
jocdepit@koksijde.be.

muzikale  
interesse?  
Kom naar  
de muze!

Schepen van Sport Dirk Dawyndt en diensthoofd Sport Willy Degraeuwe bij de winnaressen van de 10 km.



Doe mee aan 
Transcript!

met bus naar 
Milk Inc  
in Antwerpen

Scouts Casa  De leiding verwelkomt de nieuwe leden op zaterdag 11 september in het lokaal, Duin
parklaan 41b in Oostduinkerke. Inschrijven van 14 tot 17 u. Contactpersoon: ellenschramme@hotmail.com.
Scouts Zeedustra – Inschrijven in deze scoutsgroep op zondag 12 september van 14 tot 17 u. in het lokaal, 
Kerkstraat 34 in Koksijdedorp. Contactpersoon is Joren Levecque op joren@zeedustra.be.
KAJ wulpen  Hun lokalen bevinden zich voorlopig ook nog in de Duinparklaan, 41b te Oostduinkerke.
De KAJ organiseert activiteiten voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Contactpersoon: jonas.fabel@telenet.be.
Tandemwest  Tandemwest biedt activiteiten aan voor personen met en zonder een handicap. De lokalen 
liggen bij cc Taf Wallet, Veurnelaan 109 in SintIdesbald. Inschrijven on line via www.tandemwest.be.  
Contactpersoon: Elke Borra: elkeborra@hotmail.com.

inschrijvingen bij jeugdbewegingen

laatste oproep!
De PIT is op zoek naar beeldhouwers, 
dichters, schilders, grafici, fotografen, … 
Kortom jong talent, vol artistiek 
geweld. Transcript is een tentoonstel
ling waar jongeren hun werk aan het 
publiek kunnen tonen. Alle kunstvor
men zijn welkom. Niets is te gek! De 
tentoonstelling loopt van 19 tot 28 
oktober. Aan de wedstrijd is ook een 
prijs verbonden. De winnaar krijgt 
een eigen tentoonstelling in één van 
de culturele centra van Koksijde en 
een interessante prijs. Zin om deel te 
nemen?  
Geef je naam door: 058 53 34 44 of 
jocdepit@koksijde.be.

Bjorn Lootvoet legt een bus in naar 
het optreden van Milk Inc op zater
dag 25 september in het sportpaleis 
van Antwerpen. Kostprijs 50 euro (bus, 
mooie zitplaats en een kleine verras
sing). Opstapplaats om 17 u. op het 
Kerkplein in Koksijdebad.
Info: Bjorn Lootvoet, Pylyserlaan 90, 
T 0494 40 57 29,  
bjorn.lootvoet@telenet.be

De Yamakasiwerking blijft 
ook tijdens het schooljaar 
actief. Elke woensdagnamid
dag kan je in het jeugdhuis 
terecht voor een babbel, ge
zelschapspelen, “een teusje”. 
Er zijn ook enkele activiteiten 
gepland. Zie www.depit.be 
of www.netlog.com/ 
yamakasi009. Daar vind je 
ook foto’s van de voorbije 
zomer. 
info: 058 53 34 44 of 
jocdepit@koksijde.be.

Yamakasi ook  
tijdens schooljaar

De Speelveugel  
kende in de voor
bije zomer een 
vliegende start. De 
monitoren mochten 
regelmatig meer 
dan 100 kinderen 
animeren. Avontuur, 
uitstappen, fantasie, 
gekke activiteiten, 
verklede moni’s, 
vampiers, oermen
sen, kabouters 

en indianen. Het gebeurde allemaal en ze kwamen allemaal 
langs. In juli bezochten bijna 1800 kinderen de Speelveugel. Voor 
augustus waren de cijfers nog lang niet volledig. Maar een eerste 
blik op die cijfers beloofden nog meer van dat moois. Dit leverde 
natuurlijk mooie beelden op. In de volgende editie van Plezand 
(eind september/begin oktober) verschijnt een mooie fotorepor
tage. Ook op de website www.jeugd.koksijde.be kan je foto’s 
van de zomer bekijken.

Veel volk in de Speelveugel
in concert: Grindzilla
Op vrijdag 25 september vindt vanaf 20 u. 
het eerste najaarsconcert van de PIT plaats. 
Met Grindzilla worden de liefhebbers van 
het harde genre op hun wenken bediend. 
Toegang: 5 euro. Er treden vier groepen op:
• G.O.D.: uit de Muzestal
• Baring the damage: sinds 2 augustus op 

www.myspace.com/baringthedamage
• Steengruis: ijzererts uit het land van Witse
• When blood burns: metal core uit Brussel
info: www.depit.be



GEBOORTEn
Estiban Vazquez Car-
mona
Veurne, 1 juni, 
zoon van Elena Vazquez  
Carmona uit Oostduinkerke
Rube Deschrevel
Veurne, 3 juni, 
zoon van Ollivier en Melissa 
Rommelaere uit Wulpen
Nina Devriese
Veurne, 9 juni, 
dochter van Danny en van 
Lindsay Crunelle uit Koksijde
Faizaan Chaudhry
Veurne, 14 juni, 
zoon van Chaudhry en van 
Charlene Gesquiere uit Koksijde
Elise en Ilona Cornelis
Oostende, 16 juni, 
dochters van Geert en van Esther 
Witkamp uit Oostduinkerke
Lize Lepla
Veurne, 17 juni, 
dochter van Karel en van  
Magalie Dugardyn uit Koksijde
Ryan Govaerts
Veurne, 17 juni, 
zoon van Christophe en van 
Mélanie Sanzot uit Koksijde
Luna Debaillie
Oostende, 22 juni, 
dochter van Wim en van Jen
nifer Van Winklen uit Wulpen
Aiden Derycke
Veurne, 22 juni, 
zoon van Davy en van Char
lotte Storms uit Koksijde
Nils Beirens
Oostende, 23 juni, 
zoon van Björn en van Wivine 
Olbrechts uit Oostduinkerke
Yanina Gauwberg
Veurne, 25 juni, 
dochter van Mike en van Kristel 
Florkin uit Oostduinkerke
Arran Esther
Veurne, 26 juni, 
zoon van Davy en van Lobke 
Vanhoucke uit Oostduinkerke

Kato De Creus
Gent, 27 juni, 
dochter van Frederik en van 
Tieneke De Wandel uit Koksijde
Briek De Block
Oostende, 13 juli, 
zoon van Johan en Marleen  
D’ haene uit Oostduinkerke
Mats Franck
Veurne, 19 juli, 
zoon van Frederiek en van 
Rosalie Declercq uit Oostduin
kerke
Wolf Turck
Veurne, 26 juli, 
zoon van Sven en van Isabelle 
Vanhassel uit Oostduinkerke
Lotte Plysier
Oostende, 29 juli, 
dochter van Pieter en van Katrijn 
Baetens uit Oostduinkerke
Ethan Baert
Veurne, 30 juli, 
zoon van Johan en van Isabelle 
Regnier uit Koksijde

HUWElIJKEn
Luc Walrave uit Koksijde en 
Bronislava Juvancic uit 
Zinnik (19 juni)
Serge Scheid en Katia 
Bollaert, beiden uit Koksijde 
(19 juni)
Dennis Vanpeperstraete 
en Els George, beiden uit 
Koksijde (16 juli)
Boudewijn Lowagie en 
Lore Dezutter, beiden uit 
Koksijde (17 juli)
Sam Vandenbussche 
en Lies Ghysel, beiden uit 
Koksijde (17 juli)
Harrij Decrop uit Koksijde 
en Sabine Wullus uit Veurne 
(17 juli)
Bram Van Eeckhout en 
Julie Vanoverberghe, 
beiden uit Koksijde (24 juli)

Kristof Windels uit Nevele 
en Stéphanie Vanneuville 
uit Koksijde (24 juli)

OVERlIJDEnS
Jacques Vanhoren - 
60 jaar, echtgenoot van 
Igée Etuli Indzekya
Willy Bulcke - 76 jaar
Luc Flyps - 52 jaar
echtgenoot van Veronique 
Coulier
Angela Degraeuwe - 
85 jaar, weduwe van Raymond 
Bergman
Daniel Vandendreschs - 
57 jaar
Marie Van Laethem - 
65 jaar
Laura Werbrouck - 94 jaar
weduwe van Octaaf Kinsabil
Gilbert Moerman - 81 jaar
echtgenoot van Rita Pylyser
Luc Lumen - 86 jaar
weduwnaar van Andrée Six
Raphael Gabet - 23 jaar
ongehuwd
Christianne Simoen - 
79 jaar, weduwe van Roger 
Gesquire
Jean Lepercq - 65 jaar
echtgenoot Christine Cyx
Emile Marin - 64 jaar
echtgenoot van Clémence 
Peeters
Maurits De Vriese - 84 jaar
weduwnaar van Maria  
Verhaeghe
Stephanie Horlez - 86 jaar
weduwe van Alfons Rosschaert
Odetta Crommelynck - 
76 jaar, weduwe van Jacobus 
Leemans
Christiane Proot - 79 jaar
weduwe van Jean Craye
Leopold Dewulf - 69 jaar
echtgenoot van Liliane Leysen
Vankempinck

Jacques Vanbercy - 79 jaar
echtgenoot van Nicole  
Drugmand
Marcel Arnoys - 87 jaar
weduwnaar van Augusta 
Pintelon
André Leclercq - 67 jaar
echtgenoot van Paulette 
Lemaire
Roger Desaever - 74 jaar
echtgenoot van Lucia Demeyere
Christiana Jonckheere - 
81 jaar
weduwe van Paul Boury
Elza Lewyllie - 90 jaar
weduwe van Godgaf Dalle
Jan Van der Sande - 
77 jaar, echtgenoot van Leona 
De Paepe
Jeanine Hennes - 68 jaar
weduwe van Lucien Hanuise
Erna Amasowa - 85 jaar
weduwe van Paul Fabre
Rosa Van der  
Mynsbrugge - 85 jaar
Diana De Meurichy - 
93 jaar, weduwe van Guy 
Cochez
Louise Gallez - 88 jaar
weduwe van Marcel Ramaut
Frans Vervenne - 72 jaar
echtgenoot van Nicole Braekevelt
Nelly Derycke - 65 jaar
echtgenote van Maurits Knockaert
Léona Ravalinghien -  
91 jaar
weduwe van Livin Noulet
Jan Van Ael - 80 jaar
weduwnaar van Mireille  
Germonpré
Willy Delmote - 70 jaar
Estelle Vancompernolle - 
82 jaar
weduwe van Leon Lammens
Joanne Chieux - 93 jaar
weduwe van Marcel Cloet
Maria Van den Dries - 
83 jaar, echtgenote van Jan 
Van den Dries

Geboorten, huwelijken & overlijdens

Freddy Libert (°Baulers) en Jeanne Musin (°Paturages) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Paturages (2 juli 1960) 
eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 3 juli in het gemeen
tehuis ontvangen. Freddy was beroepsmilitair bij de luchtmacht, Jeanne baatte een voedingswinkel uit in Florennes.

echtpaar Libert-musin

Proficiat aan onze jubilarissen!



Goud was er op zaterdag 17 juli voor het echtpaar Willy VanmellaertsYvette Everaert. Willy (°Izegem) en Yvette  
(°Izegem) huwden op 15 juli 1960 in Izegem. Willy werkte in de schoenensector en als installateur van centrale  
verwarming. Yvette was onthaalmoeder.

echtpaar Vanmellaerts-everaert

Fernand De Ruyck (°Wulveringem) en Ludgarde Vandewoude (°Leisele) vierden eveneens op zaterdag 17 juli hun 
gouden huwelijksverjaardag. Ze trouwden op 7 juli 1960 in Leisele. Georges was zijn loopbaan lang postbode in de 
Westhoekdorpen en in Koksijde. Ze hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.

echtpaar De Ruyck-Vandewoude

Het echtpaar André Bracke (°Schellebelle) en Gilberta Van Caelenbergh (°Serskamp) beloofde elkaar 50 jaar 
geleden in Serskamp (9 juli 1960) eeuwige trouw! Op 10 juli viel de jubilarissen een ontvangst in het gemeentehuis te 
beurt. André was werfleider in de bouw. Ze hebben drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

echtpaar Bracke-Van Caelenbergh

Proficiat aan 
onze jubilarissen!
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Op zaterdag 31 juli was het de beurt aan de echtgenoten Frans Froeyman (°Torhout) en Christiane Moreels (°Leupe
gem) om de 60ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (20 april 1950, Oudenaarde). Frans was gewestbe
heerder in Kivu (Congo) en na 1960 vertegenwoordiger in ijzerwaren. Ze hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. 
In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

echtpaar Froeyman-moreels

Gaby Van Canneyt (°Wingene) en AnneMarie Jolie (°Meulebeke) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Tielt (12 
augustus 1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 
14 augustus in het gemeentehuis ontvangen. Gaby is ingenieur en was leraar elektronica in het VT van Kortrijk, en 
daarna directeur van het VTIIzegem. AnneMarie gaf snit en naad in het avondonderwijs in Kortrijk. Het jubilerende 
echtpaar heeft vier kinderen en negen kleinkinderen.

echtpaar Van Canneyt-Jolie
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echtpaar Lauwers-nombluez

Zaterdag 7 augustus was een gezellige feestdag voor het echtpaar Leo Lauwers (°Turnhout) en Martha Nombluez 
(°Merksem) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Deurne, 20 juli 1960). Leo was huismeester 
in de normaalschool van Antwerpen, Martha was lerares aan de muziekacademie van Wilrijk. De jubilarissen heb
ben drie kinderen en vijf kleinkinderen.
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echtpaar Leye-Vangrunderbeeck
Op zaterdag 3 juli kreeg het echtpaar André Leye 
(°Oostduinkerke) en Maria Vangrunderbeeck 
(°Wespelaar) in hun woning het bezoek van bur
gemeester Marc Vanden Bussche ter gelegenheid 
van de viering van hun diamanten huwelijksjubi
leum. Ze huwden op 14 juli 1950 in Oostduinkerke. 
André was metselaar en Maria poetsvrouw.

echtpaar Declerck-Gesquiere
Aimé Declerck (°Veurne) en Denise Gesquiere 
(°Veurne) vierden op zaterdag 10 juli hun gouden 
bruiloftsfeest. Ze huwden op 9 juli 1960 in Veurne. 
Aimé en Denise waren 21 jaar uitbaters van het be
kende volkscafé L’espérance op de Grote Markt in 
Veurne.

echtpaar masse-Loosvelt
Zaterdag 3 juli was ook een gezellige feestdag 
voor het echtpaar José Masse (°Ronse) en Fran
cine Loosvelt (°Komen) ter gelegenheid van de 
viering van het gouden huwelijksfeest (Elsene, 
16 juli 1960). José was werkzaam bij de NATO, 
Francine was kokkin. Ze hebben vier kinderen en 
zes kleinkinderen.

echtpaar Placet-Lambinon
Diamanten palmen waren er op zaterdag 7 au
gustus voor de echtgenoten Paul Placet (°Cha
pellelesHerlaimont) en Madeleine Lambinon 
(°Schaarbeek) die huwden op 10 augustus 1950 
in Linkebeek. Paul was commercieel directeur 
van een winkelketen. Het echtpaar heeft drie 
kinderen en negen kleinkinderen.



De voorbije maand  
in woord en beeld

De sportraad vierde op 25 juni de verdienstelijke sporters van onze gemeente. Bij de individuelen werd 
Jari Delaey (14) laureaat. Hij behaalde goud op het Vlaams en Belgisch kampioenschap tumbling bij 
de beloften. Eervolle vermeldingen waren er voor Ward Mercier (atletiek) en Joep Cambier (judo). In 
ploegverband ging de titel van laureaat naar de Judoclub Koksijde. De trofee van sportverdienste werd 
uitgereikt aan krachtbalspeler en –trainer Peter Tanghe. Eervolle vermeldingen waren er voor Godfried 
Luca (voetballer en trainer) en voor Robert Ockerman (promotor van seniorensport: fietsen, turnen, dans).

Op maandag 28 juni vond de oplevering plaats 
van de omgevingswerken aan het Nationaal 
Visserijmuseum van Oostduinkerke. Uitheemse 
bomen werden verwijderd en de centrale windroos 
werd vervangen door de plattegrond van de 
vroegere kerk. Er werden ook nieuwe paden 
aangelegd, er is verder sfeervolle verlichting en 
een speelpleintje. Langs de oude kerkhofmuur is 
een verbinding gemaakt naar de Vrijheidstraat. 
Belangrijk zijn ook het gloednieuw terras en 
het heraanlegd groententuintje. Op de foto 
burgemeester en schepenen, aannemer en 
werktoezichters en de uitbaters van het Estaminet.

In aanwezigheid van burgemeester Marc 
Vanden Bussche, schepenen en enkele 
raadsleden heeft directeur Frans Verhegge 
van de woonmaatschappij IJzer en Zee 
op maandag 28 juni acht nieuwe sociale 
huurwoningen in de spie van de Koningstraat 
met de Toekomstlaan in Oostduinkerkedorp 
ingehuldigd. De kersverse huurders kregen allen 
de sleutels van hun huis overhandigd.

meeR 
FoTo’S oP 
www.KoKSiJDe.Be > 
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Op vrijdag 9 juli waren de h. en mevr. Johnny 
CortryMaureen Vanbelleghem uit Koksijde de 
100.000ste bezoekers van het vernieuwd Nationaal 
Visserijmuseum van Oostduinkerke. Ze werden door 
conservator Willem Lanszweert en 1ste schepen 
Jan Loones bedacht met enkele waardevolle 
boeken en een mooie bloementuil!

Op zondag 4 juli werden de vliegtuigen van de 
West Aviation Club versierd met het officiële logo 
van Koksijde. De logo’s werden op de staartvlak
ken van de WACvliegtuigen aangebracht. Zo 
gaat het logo van Koksijde vanaf nu steeds mee 
in de lucht!

De trots van Oostduinkerke prijkt sinds 5 juli in al zijn grootsheid op het strand. Die dag werden twee 
reusachtige garnaalvissers te paard van kunstenaar William Sweetlove plechtig ingehuldigd in 
aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen, Mieke Garnaal en eredames en 
uiteraard de paardenvissers zelf!
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Schepen van Sport Dirk Dawyndt (rechts) en WK Cyclocrossmanager Jan Deramoudt presenteren fier de 
officiële regenboogtrui van het Wereldkampioenschap Veldrijden dat op 28 en 29 januari 2012 in Koksijde 
plaatsvindt. Inmiddels was een delegatie van de UCI al in Koksijde aanwezig om de toekomstige omloop 
van het wereldkampioenschap te inspecteren en goed te bevinden.

Heel regelmatig ontvangt het Nati
onaal Visserijmuseum van Oostduin
kerke schenkingen die in belangrijke 
mate bijdragen tot de omvang en 
de waarde van de collecties. Op 
donderdag 5 augustus ontvingen 
conservator Willem Lanszweert en 1ste 
schepen Jan Loones enkele boeken 
en museale objecten van Jan en 
Nera DouchyVervaecke uit Oostduin
kerke. Schepen Dirk Dawyndt schonk 
het museum een reeks rouwprentjes 
van overleden vissers en de h. George 
uit De Moeren gaf oud gereedschap 
voor de tuin van het vissershuisje.

Op zaterdag 24 juli werden de toeristen en vakantiegangers die 25 jaar en meer onafgebroken 
hun vakantie in Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald en Wulpen doorbrengen, gehuldigd in het 
gemeentehuis. Zij kregen uit handen van schepen van Toerisme Stéphanie Anseeuw, voorzitter van de 
gemeenteraad Luc Deltombe en ondervoorzitter VVV Ivan Vancayseele het toeristisch paspoort, en een 
leuk aandenken! Aansluitend waren zij die avond ook de eregasten tijdens Koksijde danst!



“20 jaar bedrijvig”’ mag heel letterlijk 
worden genomen. De naam “Het 
Bedrijf”, Leopold IIlaan 9a in Oost
duinkerke, verwijst immers naar de 
bedrijvigheid van zijn vrijwilligers die 
vol energie hun ‘bedrijfje’ runnen: een 
theaterzaaltje dat de cultuurliefheb
bers van oktober tot april een kwali
tatief aanbod brengt van theater en 
muziek. Maar in de eerste plaats is 
OTO natuurlijk wel een theatergezel
schap dat jaarlijks een eigen produc
tie op de planken brengt, in één of 
meer “bedrijven”.
OTO overleeft dankzij de sponsors, 
een toelage, de ticketverkoop én 
hard knokken. Al 20 jaar steekt een 
handjevol OTOjanen onbezoldigd 
hun handen uit de mouwen om het 
publiek met de liefde voor theater te 
vertederen…

ontstaan
Vier theaterbeesten startten in februari 
1990 met vzw OTO. Van in het begin 
wilden ze een eigen koers varen, iets 
anders doen dan het volkstheater. Ze 
repeteerden in het Wulpens gemeen
teschooltje, verhuisden later naar de 
kille hangar van één van de technici en 
maakten daar mooie producties zoals 
o.m. Worst met appelmoes, Velovsky, 
De toevallige dood van een anarchist.

Voorzitter Katrien Vandenberghe: “In 
1995 werd ons door het gemeente
bestuur de loods van de voormalige 
WVEM als repetitieruimte aangeboden. 
In een 4tal koude wintermaanden 
vormde de OTOploeg de loods om 
tot een knus theaterzaaltje. We konden 
theaterstoeltjes op de kop tikken, 
bouwden een regiekamer, kochten 
spots, lichttrekken, gordijnen. We 
legden tapijt, bouwden tribune en ber
gingsruimte. We verfden en wrochten 
dat het een lieve lust was en startten in 
1996 met podiumprogrammatie.
Guido Belcanto stond als eerste op 
onze scène. Daarna volgden tal van 
bekende (Bram Vermeulen, Bob De 
Moor,..) en onbekende artiesten. Wij 
bieden vooral graag een podium aan 
jonge, startende artiesten en ook kun
stenaars uit de streek vinden bij ons 
een podium. Als er maar geestdrift en 
authenticiteit aanwezig is.”

oTo
Sinds OTO zich in het Bedrijf nestelde 
realiseerde het gezelschap talrijke 
producties, zowel met jongeren als met 
volwassenen. Spraakmakende jeugd
producties waren o.a. Contrarie, en het 
alom geprezen Snoepvolk. Van de 16 
volwassenproducties blijven vooral De 
Stoel van Stanislavski, Iseland Iseland, 
Bloedbruiloft en Een bruid in de morgen 
in het collectieve geheugen hangen.

Katrien: “We kiezen steevast voor 
kwaliteit. Daarom laten we topre
gisseurs de stukken voorstellen. Zij 
houden dan auditie en kiezen zelf 
de acteurs waarvoor de rol hen op 
het lijf geschreven is. Deze aanpak is 
misschien niet de meest gangbare, 
maar het bracht ons wel talrijke prijzen 
en titels op. Sinds Bloedbruiloft noemt 
de provincie ons een toonaangevend 
amateurtheatergezelschap.”

Toekomst
In maart 2011 brengt OTO De Naam-
lozen, waarvoor binnenkort audities 
gehouden worden. Omdat deze 
productie maar vier spelers vergt, 
werd beslist om volgend jaar twee 
producties op poten te zetten. De 
tweede wordt, na Bloedbruiloft vorig 
jaar, een nieuwe massaproductie in 
regie van Rik Desmet.
Katrien: “Zoals je ziet, staan we niet 
stil. We leven ván en vóór ons publiek, 
een ontroerde of enthousiaste reactie 
na een voorstelling, daar doen we het 
voor. Als het kan nog eens 20 jaar!”
Op zondagochtend 3 oktober viert 
OTO zijn 20 jaar “bedrijvig” in en 
rond de zaal het Bedrijf. Een lepeltje 
muziek, een snuifje theater en een 
klets sfeer met én voor al wie OTO een 
warm hart toedraagt…

info: www.hetbedrijf.be

oTo of Het onafhankelijk Theater oostduinkerke blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Gedurende die twee decennia leerde 
het cultuurminnend publiek oTo kennen als een buitenbeentje in het culturele veld. Bovendien is oTo’s thuishaven, het 
Bedrijf, een echt mini-cultureel-centrumpje.

oTo 20 jaar bedrijvig…



Zaterdag 4 september
19.30 u., café Leopold, kermisprijskamp op de golfbiljart, 
inschrijven tot 20.15 u., start om 20.30 u. (org. de Leopolds
vrienden, GSM 0473 53 55 46 of 0474 88 11 05)

Zaterdag 11 september
8.30 u., clubkampioenschap voor vrouwelijke kruwers, tot 
10.15 u., inschrijven bij Jean Lycke, GSM 0496 25 01 44 
19.30 u., oudgemeentehuis, officiële opening van de 
kermis door de gemeentelijke overheid, Mieke Garnaal, de 
harmonie Vrienden van de Brandweer en de dansgroep 
OudIJslandvaarders, kermisworp door de foorkramers
20 u., Estaminet In de Peerdevisscher, dans en muziekavond 
met accordeonist Marc Muys en zoondrummer, tot 23 u.
20 u., North Sea Bowling, karaokeavond

Zondag 12 september
8.45 u., clubkampioenschap voor mannelijke kruwers, tot 
10.45 u., inschrijven bij Jean Lycke, GSM 0496 25 01 44 
66ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke: om 
9.15 u. bloemenhulde op de graven van de omgekomen 
verzetslieden en op de Britse Militaire Begraafplaats; om 
10.15 u. eredienst in de SintNiklaaskerk, opgeluisterd door 
het Beauvarletkoor Koksijde; om 11.15 u. bloemenhulde 
aan het monument voor de omgekomen verzetslieden en 
burgers; receptie in de Witte Burg
10 u., minigolf TipTop, open minigolfwedstrijd, inschrijven 
van 9 tot 9.50 u. (info: Mark Demaerel, GSM 0478 43 01 32
13.30 u., café Leopold, open vogelpikwedstrijd, inschrijven 
van 13.30 tot 14.15 u., start om 14.30 u. (org. de Leopolds
vrienden, GSM 0473 53 55 46 of 0474 88 11 05)
16 u., dorp, optreden El Fuerte Kids

maandag 13 september
10 u., SintNiklaaskerk, plechtige herdenkingsdienst voor de 
overleden parochianen (jaargetijde)
18 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving clubkampioenschap 
voor wielertoeristen (org. WTC De Meeuw)

Dinsdag 14 september
20 u., North Sea Bowling, kermisbowlingavond
18 u., dorp, avondmarkt

woensdag 15 september
16 u., wedstrijden voor de schoolgaande jeugd (org., feest
comité Oostduinkerkedorp)

Donderdag 16 september
9 u., Sint Niklaaskerk, plechtige vissersmis en bloemenhulde 
op het erepark van het Nationaal Visserijmuseum
11 u., gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van 
de visserij in café ’t Visserswelzijn, aangeboden door het 
frietkraam Gezondheidsapotheek en het feestcomité
14 u., Witte Burg, 20ste editie Herfstontmoeting Senioren
dans, gratis toegang (org. De Golfbrekers)
15 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving wielerwedstrijd voor 
eliterenners zonder contract en beloften, 27ste Grote Prijs 
Autohandel Vanoverbeke en Legein

Zaterdag 4 september
20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Zondag 5 september
17 u., herberg De Zoete Inval, visbakken door de Groendijk
vrienden
17.30 u., de Nieuwe Canadahoeve , muziekcarrousel met 
paarden en ruiters
18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door de ge
meentelijke overheid en Mieke Garnaal, de harmonie en 
de OudIJslandvaarders
20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Zondag 5 september
10 u., kerk SintIdesbald, dienst voor de Canadese soldaat 
Charles Richards en de overleden parochianen, bloemen
hulde
11 u., Strandlaan, Zeedijk en Grardplein, optocht van de 
vaderlandslievende verenigingen met de harmonie
11 -14 u., volksfeest, gratis hapjes en drankjes, optreden van 
Country & Western Dance Club Old Kentucky Belgium
in de winkelstraten, optreden van het kwintet De Dweilers

maandag 6 september
14-18 u., ontspanningsnamiddag voor de 60plussers van 
SintIdesbald met optreden van imitator Olivier samen met 
De Muikers met gratis hapje en drankje, inschrijven vóór  
4 september (info T 0475 89 72 08)

Kermisprogramma oostduinkerke-dorp

Groendijkkermis

Kermisprogramma Sint-idesbald



- opstapplaatsen: om 7.40 u. op de 
parking van de OLVterDuinenkerk 
in Koksijdebad; om 7.50 u. ter 
hoogte van het oudgemeentehuis in 
Koksijdedorp; om 8 u. op de parking 
SintNiklaaskerk in Oostduinkerke

- 9 u., ontbijtje op de Grote Markt in 
Kortrijk

- 10 u., museum Begijnhofpark, bezoek 
aan de expo “Ongelooflijk”: ander
halve eeuw volksgeloof, gebruiken 
en tradities van gisteren en vandaag, 
geloof en bijgeloof, overgangsritue
len, mirakels, massaal bijgewoonde 
feesten en processies; topstulkken zijn 
de reliekhouder van het Heilig Haar 
van Christus en de kroon van Onze
LieveVrouw van Groeninge

- 11.30 u., Damien Hotel, Grote Markt, 
opdracht: in welk glaasje zit de gene
ver?

- vrij middagmaal
- 14 u., rit naar Gent, waarna rondvaart 

op de Korenlei (90 minuten), met gids
- 17 u., vrij
- 18 u., vertrek, terug thuis om ca. 19.30 

u.
- Prijs per persoon: 38 euro (busreis, ont

bijtje, bezoek tentoonstelling met gids 
+ proeverij, boottocht Gent met gids, 
drinkgeld)

Programma onder voorbehoud. De 
VVV noch de gemeente kunnen 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
onvoorziene omstandigheden in geval 
van overmacht.
De volgende kerstuitstap gaat op 
vrijdag 17 december naar Epernay en 
Reims. Inschrijven kan pas vanaf begin 
november!

Zin in een  
dagje uit..?

op zondag 12 september organiseert de handelaarsbond van 
oostduinkerke-bad voor de derde keer zijn mode aan Zee. Deze 
unieke modeshow in het openluchtbad krijgt een sportief broertje, 
want 12 september wordt ook de dag van Golf aan Zee. om 9.45 u. 
start aan The Captain de golfparade richting Astridplein. De dress-
code voor het hele evenement is wit.

Golfparcours
In samenwerking met Urban Golf Kortrijk is in het mooie handelscen
trum een golfparcours met 9 holes aangelegd. Een 90tal personen 
kan aan dit golfparcours deelnemen. Doel is om op een ontspan
nen manier kennis te maken met de golfsport. Deelnemen kost 10 
euro. Hiervoor krijg je alle materiaal, begeleiding, een geschreven 
handleiding over het golfen en een spannend golfparcours met de 
meest originele holes. Vooraf inschrijven bij de dienst Toerisme of op 
www.golfaanzee.be.

Gratis golfinitiatie
Voor zij die nog nooit een golfbal of club van dichtbij zagen is er 
de golfinitiatie op het strand bij het zwembad. Daar kun je onder 
professionele begeleiding een balletje leren slaan. Deze activiteit is 
gratis. Voor de kinderen is er op de Zeedijk de Plezandstand en een 
klein golfparcours.

Golflekkernijen
De horeca biedt een Tiger Woodsapero met een hartige Picco 
veleta ham of een tapa van de Beauvoorder. De restaurants geven 
aan democratische prijzen een prachtig “golfmenu”.

modeshow
Om 17 u. eindigt de sportactiviteit en brengt “Het schoon vertier” 
met 35 mooie vrouwen een optreden in het openluchtzwembad. 
Meteen de openingsact van Mode@Zee. Deze wervelende mo
deshow wordt gepresenteerd door Mich van Kommil Foo en staat 
onder meterschap van topmodel Elise Crombez. Kaarten zijn te 
verkrijgen bij de dienst Toerisme en alle deelnemende handelszaken 
(vvk 15 euro, add 20 euro). Hiervoor staan er 3.000 hapjes, voor elk 
een apero en een wervelende show op het programma.

mode@Zee met knipoog 
naar de golf



De provincie en de west-Vlaamse cultuurhuizen openen 
het culturele seizoen. Van vrijdag 3 tot en met zondag 26 
september bij jou in de buurt. Doe mee aan de wedstrijd 
en win gratis tickets. Theater, circus, cabaret? Zeker! maar 
net zo goed schateren met stand-up comedy of je uitleven 
op muziek. Laat je verrassen door dans en film, cursussen, 
lezingen en tentoonstellingen. Je komt ogen en oren tekort.
In dit cultuurseizoen vol ritme en beweging kan je alleen 
maar winnen. Sla je slag en kies uit het gevarieerde aan
bod op www.tribune10.be. Neem deel aan de wedstrijd 
en haal een van de honderden gratis tickets binnen.
Het c.c. CasinoKoksijde is partner van Tribune10. De sei
zoensopener valt dit seizoen wat later. Maar het is dan ook 
meteen met een klepper van formaat. Op donderdag 23 
september brengen drie Vlaamse “Country Ladies” (Eva 
De Roovere, Tine Reymer en Nathalie Delcroix) een eerbe
toon aan de grote dames van de country muziek.

Dames in gebloemde jurken?
Country is niet het meest populaire of hippe muziekgenre. 
Toch bracht het genre al heel wat hits en onvergetelijke 
nummers. Die pareltjes werden vaak gebracht door parels 
van stemmen. Het icoon van de countrymuziek is natuurlijk 
Dolly Parton. De rondborstige zangeres scoorde wereld
hits met o.a. Jolene, 9 to 5 , I will always love you en werd 
overladen met allerhande awards. Minder bekend maar 
niet minder bemind zijn Emmylou Harris, Alsion Kraus, Gillian 
Welch, en zo vele anderen. Veel van de hits die deze da
mes scoorden staan in het collectief geheugen.
Meer dan genoeg stof dus voor een tribute concert. 
Maandacht bracht drie van de zwoelste, ruigste, grootste, 
fijnste vrouwenstemmen van het land samen. eva De 
Roovere, Tine Reymer (Billie King) en nathalie Delcroix (Laïs) 
bestijgen het podium. De hese stem van Eva De Roovere 
maakte van Fantastig Toch een meezinger van formaat. 
Tine Reymer bewees met Flowers for Breakfast en Billie King 
dat ze muzikaal een blijver is. Hetzelfde kan gezegd wor
den van Nathalie Delcroix die bij Laïs al fantastische dingen 

liet horen. Dat zal op 23 september niet anders zijn.
De dames bestijgen het podium echter niet zonder enkele 
stoere muzikale cowboys: Roland, Björn Eriksson, Axl Pele
man, Wigbert Van Lierde, Ron Reuman, Werner Lauscher 
en Marc De Boeck.
De tickets voor dit (ongetwijfeld) memorabele concert op 
donderdag 23 september vliegen de deur uit. Snel reser
veren op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. Tickets 
kosten 18, 15,50 of 13,50 euro.

Seizoensopener met de countryladies…
Start cultuurseizoen West-Vlaanderen

Net als vorig jaar organiseert Unizo Koksijde een bruisende Dag van de Klant op zaterdag 25 september. De organisatie ge
beurt in goeie samenwerking met de feestcomités. Die dag wordt de klant extra in de bloemetjes gezet en bij de meeste 
handelaars een geschenkje aangeboden. Bovendien is er ook animatie in de straten wat nog meer sfeer brengt.
De Alfredo Clowns treden op in glitterpak van 10 tot 12.30 u. in Oostduinkerkedorp, en van 14 tot 17 u. in SintIdesbald. Van 
10 tot 17 u. staan er springkastelen in SintIdesbald (Konzplein), Koksijdebad (gemeentehuis) en Oostduinkerkebad (Leo
pold IIlaan). In de voormiddag speelt ook een Dixielandband in SintIdesbald en ’s namiddags in Oostduinkerkedorp.
info met het volledige programma: www.unizo.be/koksijde

Animatie op Dag van de Klant

Eva De Roovere, Tine Reymer en Nathalie Delcroix ©
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oostduinkerke is door de eeuwen heen altijd zeer nauw 
betrokken geweest bij de visserij. Vele mensen weten het 
niet, maar deze gemeente had vroeger haar eigen haven, 
want wat nu nieuwpoort-bad is, was indertijd een deel van 
oostduinkerke. en daar, aan de linkerkant van het staketsel, 
lagen vissersboten met de letters oDK.
Het boeiende visserijverleden van onze badplaats, het 
harde, vaak armoedige bestaan van de vissersfamilies, het 
bijgeloof van deze mensen, is een brok volkscultuur die zeker 
niet mag teloor gaan. In deze context riep Ghislain Storme in 
2004 de Stormfeesten op de Zeedijk in het leven, gebaseerd 
op historische feiten en georganiseerd door het feestcomité 
van Oostduinkerkebad. Onder leiding van Frieda Vanslem
brouck (regie) is het volkse initiatief al aan zijn zevende editie 
toe: op zaterdag 2 en zondag 3 oktober.

Scenario
Het scenario van dit straattheater telt vier historische 
thema´s. Een eerste thema handelt over de moeilijkheden 
en de armoede waarmee de bevolking werd geconfron
teerd toen de strenge wetgeving het garnaalvissen te 
paard verbood wat tot schrijnende toestanden leidde. In 
die zin zelfs dat ooit een paardenvisser door de baljuw van 
Nieuwpoort werd aangehouden en voor de rechter moest 
verschijnen. Dat is het tweede thema.
Het derde thema gaat over het bijgeloof van de vis

sers en de vissersvrouwen. Om een behouden terugkeer van 
de IJslandvaarders af te smeken ging men op bedevaart 
naar Baaldjes Kruus. Tijdens deze bedevaart speelden zich 
vaak vreemde rituelen af. Wanneer de vissers eindelijk terug 
thuis waren, kon het grote feest beginnen. In plaats van 
onmiddellijk naar huis te gaan, trokken zij eerst op café tot 
groot ongenoegen van de vrouwen. Wanneer ook de aan
gehouden paardenvisser, na tussenkomst van de pastoor, 
als een vrij man het café betreedt kan de pret niet meer op 
en wordt er gefeest tot in de vroege uurtjes. Dit is het vierde 
en laatste thema van het straattoneel, dat dan toch een 
happy end kent.

Programma
Naast het straattoneel zijn er ook nog optredens van 
straatmuzikanten, gevolgd door een receptie in de tent. Op 
zondagmiddag wordt, op dezelfde plaats, van 12 tot 14 u. 
een visbuffet aangeboden aan de prijs van 20 euro (drank 
niet inbegrepen). Kaarten in het toerismekantoor Koksijde 
en Oostduinkerke (T 058/51 29 10) en bij het feestcomité 
Oostduinkerkebad (T 058 51 12 47).
Zaterdag 2 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / om 15.30 u. 
straattheater gevolgd door receptie
Zondag 3 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet (enkel mits inschrij
ving) / 14.30 u. straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater 
en daarna receptie (Zeedijk Oostduinkerke).

ode aan het visserijverleden!
7de Stormfeesten op 2 en 3 oktober:



SEPTEMBER 
02 donderdag
Garnaalvissers te paard 12.30u
Oostduinkerkeaanzee, strand /  
Info dienst Toerisme

Bloedinzameling 1720u
Koksijdedorp, ’t oud Schooltje, Kerkstraat / 
Info Marc Vandermeiren,T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be

03 vrijdag
Garnaalvissers te paard 14.15u
Oostduinkerkeaanzee, strand /  
Info dienst Toerisme

Freddy de Vadder, Freddy 
gaat naar de bakker 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. Casinokoksijde

04 zaterdag
Geleide wandeling in natuur-
reservaat Doornpanne met 
aandacht voor fauna en flora 
14 u 
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum  
Doornpanne, Doornpannestraat 2 /  
Info Bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33, www.iwva.be

Veiling doeken Cabin Art, 
opbrengst is voor het  
goede doel, nl voor de  
autistische kinderen van  
het mPi westhoek 
SintIdesbald, Kerkepannezaal /  
Info dienst Toerisme

open museumdag: museum 
en expo gratis toegankelijk  
14 18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /  
Info abdijmuseum Ten Duinen 1138

Garnaalkruiersdemonstratie 
De Spanjaardbank 1516.30u
SintIdesbald, strand centrum 
Info dienst Toerisme

Kermis 
SintIdesbald / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

05 zondag
Rommelmarkt 6u
Wulpen, Dijk / Deelname: € 2,5 per 3 meter
Inschrijvingen / Dirk Janssens, T 0486 97 79 41, 
Sonja Boeve: T 0478 50 62 40 

eucharistieviering opgedra-
gen aan de gesneuvelde 
Canadese soldaat Charles 
Richards en de overleden 
parochianen 1011 u
Sint-idesbald aperitief met 
Kermis ambiance. Gratis 
hapjes en drankjes zolang 
de voorraad strekt+ optreden 
The old Kentucky, optreden 
Kwintet De Dweilers in de win-
kelstraat 1114 u 
SintIdesbald, SintIdesbalduskerk +  
G. Grardplein / Info zie Tijdingen blz 40

Geleide wandeling ‘Cultuur 
en natuur…een gezonde en 
culturele begeleide wande-
ling doorheen Koksijde’ 14.15 u
KoksijdeaanZee, J. Van Buggenhoutlaan, 
parking O.L.V.terDuinenkerk / 
Info dienst Toerisme

Vrije rondleiding in het neder-
lands (duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /  
Info dienst Toerisme

optreden drumband  
el Fuerte Kids 15 u 
KoksijdeaanZee, centrum /  
Info dienst Toerisme

Volkskermis 18 u 
Oostduinkerke, Groendyk /  
zie Tijdingen blz. 40 / Info dienst Toerisme

optreden Koninklijke Harmo-
nie Vrienden van de Brand-
weer van oostduinkerke 19 u 
Oostduinkerke, Groendyk /  
zie Tijdingen blz 40 / Info dienst Toerisme

06 maandag
ontspanningsnamiddag voor 
60-plussers van Sint-idesbald 
met optreden van De muikers 
1418u
SintIdesbald, G. Grardplein / zie Tijdingen 
blz. 40 / Info dienst Toerisme

08 woensdag
Causerie: ‘ontwikkelingshulp 
in actie’, door nelly Tondeur 
14.30u
SintIdesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
128 / Info Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vlaamse seniorenclub Koksijde,
www.vvvgvlaamsesenioren.koksijde.be

Bloedinzameling 16.30 – 20 u
Oostduinkerke, Witte Burg /  
Info Marc Vandermeiren,T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be 

Film ‘de helaasheid  
der dingen’ 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

09 donderdag
Discussienamiddag: migratie…, 
door R. Lema 14.30u 
Koksijde, Bibliotheek, W. Elsschotzaal /  
Info Toegang: € 2,50 pp, koffie inbegrepen, 
iedereen welkom / Organisatie 
A. Vermeylenfonds, T 0497 90 52 12

10 vrijdag
Garnaalvissers te paard 8.15u
Oostduinkerkeaanzee, strand /  
Info dienst Toerisme

jazz@baaltje 20.30u 
SintIdesbald, tearoom Belle Vue / deuren 
open vanaf 19.30 u / Info R. Van Duüren, 
058 51 30 50 – kunst in Baaldje

11 zaterdag
Kermiswedstrijd garnaalkruiers-
demonstratie voor dames  
‘De Spanjaardbank’ 9u
OostduinkerkeaanZee, Zeedijk .t.h.v.  
Astridplein / Nadien worden de garnaaltjes 
gekookt op de Zeedijk / Info dienst Toerisme

Agenda
doorlopend

 9 september 
 tot 7 oktober
elke donderdag 19  22 u

EHBO cursus 
Rode Kruis Vlaanderen
’t Oud Schooltje, Koksijdedorp, 
Kerkstraat /  Info & inschrijvingen / Marc 
Vandermeiren, voorzitter Rode kruis,  
T 0475 82 59 40 of Patrick Sercu 
(verantwoordelijke hulpdiensten),  
T 0475 95 95 11 of via pasayo@skynet.be



Koksijde FeeST 
Grote vrijetijdsmarkt 13.3018.30u
Koksijde / zie Tijdingen blz. 2326 /  
Info dienst Toerisme

opening kermis 19u
Oostduinkerkedorp / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

12 zondag
open monumentendag The-
ma ‘De vier elementen water 
Vuur Aarde en Lucht 1018u
Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald /  
Info dienst Toerisme

Herdenking bevrijding van 
oostduinkerke 9.15u
Oostduinkerkedorp / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

Kermiswedstrijd garnaalkruiers-
demonstratie heren 9.15u
OostduinkerkeaanZee, Zeedijk  
t.h.v. Astridplein / Info dienst Toerisme

open minigolf wedstrijd10u
Oostduinkerke, Minigolf TipTop / Inschrijvin
gen in lokaal van 9 – 9.50 u / Trainingsmoge
lijkheid vanaf 9 u / Deelname: € 8 voor 
4 omlopen (boterhammetjes ’s middags 
inbegrepen) / Iedereen welkom, prijzen  
voor alle deelnemers / Info & organisatie 
minigolfclub Oostduinkerke,  
T 058 23 58 25, T 0478 43 01 32

Leuke verhalen over  
schelpen en schalen 11u
Toon Hillewaere / SintIdesbald, Taf Wallet, 
Veurnelaan 109, VOC Grote zaal / Info & 
organisatie VOC Westhoek, HVV en ouder
vereniging voor het Moraal. Inkom € 5.
T 0489 45 16 82 of 058 51 71 85

Gratis geleide wandeling 
‘Cultuur en natuur…een ge-
zonde en culturele begeleide 
wandeling doorheen Koksijde’ 
14.15u
KoksijdeaanZee, J. Van Buggenhoutlaan, 
parking O.L.V.terDuinenkerk / Info dienst 
Toerisme

wandelconcert ‘el Fuerte kids’ 
15u
Koksijdeaanzee, centrum / 
Info dienst Toerisme

mode&golf@zee
Oostduinkerkeaanzee, centrum / zie Tij
dingen blz 41 / Golfparcours en golfinitiatie 
in het centrum van OostduinkerkeaanZee. 
Golfparcours is € 20, golfinitiatie gratis. / 10u 
/ OostduinkerkeaanZee, openluchtzwem
bad / Modeshow/ 17u / Info dienst Toerisme

Kermis
Oostduinkerkedorp / Info dienst Toerisme

13 maandag
Garnaalvissers te paard +  
koken van de garnalen 10.30u
Oostduinkerkeaanzee, strand /  
Info dienst Toerisme

Kermis
Oostduinkerkedorp / Info dienst Toerisme

14 dinsdag
Kermiskiekenkaarting 14u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /  
Info SOW OostduinkerkeWulpen, 
T 058 51 65 00, rogerbilliet@skynet.be

Kermis 
Oostduinkerkedorp / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

Avondmarkt 17u
Oostduinkerkedorp / Info dienst Toerisme

15 woensdag
Geleid bezoek ‘een nieuw 
leven voor afvalwater’ 
Bezoek aan Aquafin 13.30u
Vertrek aan de O.L.V.terDuinenkerk. Vertrek 
per auto. Rondleiding om 14 uur / Info & in
schrijvingen Hedwig Donceel, T 058 51 75 43 / 
Org. Vlaamse seniorenclub Koksijde /  
www.vvvgvlaamsesenioren.koksijde.be

Kermis voor de  
schoolgaande jeugd 
Oostduinkerkedorp / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

wedstrijd schoolkinderen 16u
Oostduinkerkedorp, binnenplein Nationaal 
Visserijmuseum / zie Tijdingen blz. 40 / 
Info dienst Toerisme

Bloedinzamelactie 1719.30 u
SintIdesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 / 
Info Marc Vandermeiren, T 0475 82 59 40, 
marcvandermeiren@skynet.be

Film ‘oscar et la Dame Rosé’ 
20 u
Koksijde, c.c. Casinokoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

16 donderdag
Daguitstap naar Kortrijk
Koksijde / zie Tijdingen blz 41 / Vooraf  
inschrijven bij dienst Toerisme /  
Info dienst Toerisme

Plechtige vissersmis met bloe-
menhulde op Binnenplein 
Visserijmuseum 9u
Oostduinkerkedorp, SintNiklaaskerk /  
zie Tijdingen blz. 40 / Info dienst Toerisme

20ste herfstontmoeting senio-
rendans t.g.v oostduinkerke 
kermis 1417.30u
Oostduinkerke, Witte Burg / Organisatie 
Golfbrekers Koksijde en feestcomité  
Oostduinkerkedorp, T 058 51 23 97

18 zaterdag
Braderie – opendeur  
handelaars
OostduinkerkeaanZee / Info dienst Toerisme

Ploegentijdrit De Hartige  
Dorst / 13 km 1318u
Wulpen, Dijk / Info dienst Toerisme

Geleide bessenwandeling 14u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn
panne, Doornpannestraat 2 / Info Bezoekers
centrum Doornpanne

wandelconcert fanfare 
Houtem 1618u
KoksijdeaanZee / Info dienst Toerisme

19 zondag
Braderie – opendeur  
handelaars
OostduinkerkeaanZee / Info dienst Toerisme

Ploegentijdrit Keizer der  
juniores - Tijdrit 912u
Wulpen, Dorpsplaats / Info Veloclub Koksijde, 
www.veloclubkoksijde.be

wielerwedstrijd keizer der  
juniores - wegwedstrijd 1517.30u
Koksijde / Info Jan Dermamoudt, 
www.veloclubkoksijde.be

Gratis geleide wandeling in 
Ter Yde, Hannecartbos 14u
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infoluifel / 
Info dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling ‘van 
duin tot duin…’ wandeling 
oostduinkerke – Koksijde – 
De Panne 14.3017.30u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, 
Doornpannelaan 2 / Strek je benen en ontdek 
langs de paden van het knooppuntennetwerk 
de verschillende duingebieden tussen Oostduin
kerke en De Panne. 2 bezoekerscentra verwel
komen ons, de Doornpanne bij het vertrek en de 
Nachtegaal aan het einde van de wandeling. / 
12 km – Nederlandstalige en Franstalige gids



Vrije rondleiding in het neder-
lands (duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /  
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

10de nacht van de Duitse 
schlager- en volksmuziek 17u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info dienst Toerisme

20 maandag
10de nacht van de Duitse 
schlager- en volksmuziek 15u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info dienst Toerisme

21 dinsdag
Startavond ‘de magie van 
een goochelaar’ 19.30u
SintIdesbald, excelsior, Hotellaan /  
Info Markant SintIdesbald, T 058 51 51 37, 
jacques.proot@skynet.be

22 woensdag
Dagreis naar Halle en om-
geving / Bedrijfsbezoek aan 
distributieventrum Colruyt, 
middagmaal, geleid bezoek 
kasteel van Gaasbeek,  
degustatie in streekproduc-
tencentrum 7.30u
Koksijde, vertrek O.L.V.terDuinenkerk /  
Info & inschrijvingen Hedwig Donceel 
T 058 51 75 43 / Org. Vlaamse  
seniorenclub Koksijde /  
www.vvvgvlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘The Road’ 20u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

23 donderdag
Country Ladies – A tribute 20u
Koksijdeaanzee, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

25 zaterdag
Dag van de klant
Allerhande activiteiten

Bal van de gemeente
KoksijdeaanZee, c.c. CasinoKoksijde /  
Info c.c. CasinoKoksijde

26 zondag
mountainbike door duin en 
polder 35-38 km 8.30  11.30u 
Oostduinkerke, sportpark hazebeek / 

Gratis geleide boeiende 
bessen en vruchtenwande-
ling in de Houtsaegerduinen-
Kerkepannebos 14.u
SintIdesbald, einde Veurnelaan, ingang 
Houtsaegerduinen (infopaneel) /  
Info dienst Toerisme

Vrije rondleiding in het neder-
lands (duur: 1,5 uur) 14.30 u 
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan /  
Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138

27 maandag
13de kapittel van de Culinaire 
orde van de Sint-Jakobsmos-
sel Vanaf 10.30u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, feestzaal /  
Info dienst Toerisme

28 dinsdag
Slotfeest fietsers 14u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg /  
Info SOW OostduinkerkeWulpen, 
T 058 51 65 00

ACTIE lOOPT TOT En MET DECEMBER!

wat moet je doen?
Kom op zaterdag 11 september 2010 tijdens Koksijde FEEST naar de  
infostand ter hoogte van het gemeentehuis uw gratis Ksticker ophalen.
Kleef hem op een herkenbare plaats (auto, fiets, brievenbus,…),  
maak er een foto van en bezorg ze aan de dienst Communicatie,  
Zeelaan 303, 8670 Koksijde of digitaal via info@koksijde.be.

wat kan je winnen?
Elke maand maak je kans op een Kadeaupakket met boeken, Koksijde 
Kway en muts!

Meer info: T 058 53 30 30

KoKSiJDe FeeST 
de hele winter!

Componist en ondervoorzitter van 
de Koninklijke Harmonie Walter 
Vilain presenteert op zaterdag 25 
september om 18 u. Novellen en 
Requiem, melodieën gebracht 
door Nobuko Takahashi (sopraan), 
Paul De Boer (piano) en Pictura 
Canta. Deze nocturne met receptie 
wordt gratis aangeboden binnen 
de programmatie van de werking 
Kunst in de Mullewol (collectie Wal
ter Vilain  Vanneuvillehuis). Beleef 
de meerwaarde van kruisbestuiving 
tussen klassieke muziek en de kunst
stroming (hedendaags) realisme. 
Het concert wordt gebracht in 
de sfeer van de tentoonstelling 
3xDOLPHYN met schilderkunst van 
Victor, Willem en Walter Dolphyn  
in de Abdijhoeve Ten Bogaerde,  
Ten Bogaerdelaan 12.

info en reservatie: valerie.vandam
me@koksijde.be, Abdijmuseum Ten 
Duinen, Koninklijke Prinslaan 68.

Concert  
walter Vilain

Doe mee
en win!



Info: Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 
T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

Info & tickets: 
c.c. CasinoKoksijde  

T 058 53 29 99 
www.casinokoksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 
Bibliotheek Koksijde  

T 058 53 29 53 
koksijde@bibliotheek.be

Info: 
dienst Toerisme  
T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 
www.koksijde.be

Info: 
Het Bedrijf

T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

LeGenDe

Tentoonstellingen
	 08/08-26/09	
15	jaar	wijland,	galerie	&	
beeldentuin	
Victoria	Calleja	–	
schilderijen	en	sculpturen
Koksijde, Grensstraat, galerij Wijland / Open 
zaterdag, zondag en feestdagen: 14.30 – 18 
u / Info galerie Wijland, 
T 0475 84 50 81, post@wijland.be 

	 18/09	–	24/10	
3	x	Dolphyn	–	hedendaags	
realisme	(schilderkunst)
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten 
Bogaerdelaan 12 / Viktor, Willem en Walter 
Dolphyn, www.walterdolphyn.com /  
Elke dag van 14-18 u / Gesloten op maan-
dag / Info dienst Toerisme 

 06/08-03/10	
George	Grard	(1901-1984)	
sculpturen	en	tekeningen	
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere 
& Polderstraat 76 / 8670 Oostduinkerke / 
Open: vrijdag, zaterdag, zondag: 14-18 u / 
Info Art Gallery De Muelenaere & Lefevere, 
T 058 51 47 57,  
T 0475 38 66 02, dml@skynet.be ,  
www.dmlgallery.be

	 11/09	–	09/01	
Tijdelijke	tentoonstelling	
‘vogels	in	vogelvlucht’	
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn-
panne, Doornpannestraat 2 / Sept. & 
schoolvakanties: ma. – zat.:  
10-12 & 14 – 17 u; zon- en feestdagen: 14 - 
17 u. / Okt., nov. & dec.: vrij. & zat.: 10 – 12 
& 14 – 16 u; zon- & feestdagen: 14 – 16 u. / 
Info bezoekerscentrum Doornpanne, T 058 
53 38 33,  
rika.driessens@iwva.be , www.iwva.be

	 September	
Mark	Aerts,	beeldhouwer	
en	keramiek
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan 
267 / Gesloten op zondag en maandag / 
Info Lievino, T 058 51 18 05, leivino@lievino.be 

	 19/06	–	12/09	
SUN-LIGHT	010
Koksijde, Abdijhoeven Ten Bogaerde, Ten Bo-
gaerdelaan 12 / Nick Ervinck; intergemeen-
telijk project/hedendaagse kunst /  
Ervinck verkent in zijn beeldend werk de 
grenzen tussen de verschillende media en 
tracht een interactie te bewerkstelligen 
tussen virtuele constructies en manueel 
gemaakte sculpturen. In de digitale prints en 
animatiefilms schept hij een surrealistische 
ruimte door een bevreemde combinatie van 
vormen en een spel van volumes, proporties 
en kleuren. www.nickervinck.com / Open: 
elke dag 14-18 u / Info dienst Toerisme

 19/06	–	12/09	
DOCUMENTATIECENTRUM	
SUN-LIGHT	010	
Oostduinkerke-aan-Zee, galerie Welnis, 
Toerismekantoor, Astridplein 6 / hedendaags 
kunstproject / Galerie Welnis fungeert als 
informatiecentrum van het intergemeente-
lijk project SUN-LIGHT 010. 
Er wordt enerzijds informatie verstrekt m.b.t. 
het boeiend oeuvre van de deelnemende 
kunstenaars en anderzijds wordt de be-
zoeker geprikkeld het volledige SUN-LIGHT 
010 parcours te doorlopen. / Open: elke 
dag van 10 – 12 & 14 – 16.45 u / Info dienst 
Toerisme

	 19/06	–	12/09	
Sun-Light	010
Oostduinkerke-aan-Zee, Zomerkapel, Le-
opold II-Laan / Yves Coussement; interge-
meentelijk project/ hedendaagse kunst / 
Tijdens de zomer 2010 zullen er in deze kapel 
een reeks van foto’s zijn geplaatst die tussen 
zonsopgang en zonsondergang op een ver-
rassende manier kunnen worden bekeken. 
En bezoekje maakt alles duidelijk –  
www.yvescoussement.com / Open: elke 
dag 10 – 18 u / Info dienst Toerisme 

	 24/04-31/10	
Cracking	Art	Group	–		
PET	THERAPY:	Don’t	throw	
animals	-	Don’t	throw	
plastic	-	Don’t	throw	the	
future	hedendaagse	kunst	
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan / Het 
kunstcollectief Cracking Art Group tekent 
voor een symbolische installatie van rode 
monniken, gigantische zeerobben en 
kolossale ‘dunekeuns’ in de ruïnes van de 
Duinenabdij. ‘PET Therapy’ roept de mens 
op tot respect voor de dieren en het milieu: 
laat geen plastiek (PET) rondslingeren, laat 
de dieren (Eng. ‘pets’) niet in de steek en 
draag zorg voor de toekomst en volgende 
generaties. www.crackingartgroup.com
Cracking Art Group: Renzo Nucara, Marco 
Veronese, Alex Angi, Carlo Rizzetti, Kicco, 
William Sweetlove / Info bezoekerscentrum 
Doornpanne / T 058 53 38 33 /www.iwva.be 
/ Din t.e.m. vrij: 10-18 u, zat, zon en feestda-
gen: 14-18 u, gesloten op maandag / Toe-
gang archeologische site: e1 / Combinatie 
met museumticket: gratis toegang

	 03-12/09/2010		
Hans	Denys	(Kapellen)
Schilderkunst	
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 
40 / Info dienst Toerisme

	 Tot	09/01/2011	
Het	museum	Paul	Delvaux
presenteert dit seizoen naast de vaste col-
lectie drie unieke tentoonstellingen die zich 
verdiepen in het oeuvre van de kunstenaar 
/ Sint-Idesbald, P. Delvauxmuseum, Delvaux-
laan 42 / Koninklijke Prinslaan/Verbouwel-
aan / Herinneringen aan de Noordzee / 
Thema: Delvaux en de Antieke Wereld / 
Zoom / Info Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

	 01/07	–	24/10/2010
Van	Sint-Idesbald	tot	
Graceland.	Onsterfelijke	
aanbidding,	eeuwige	roem.	
Historische	tentoonstelling
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Ko-
ninklijke Prinslaan/verbouwelaan / Weekda-
gen: 10-18 uur. Weekends- en feestdagen: 
14 - 18 u., gesloten op maandag. / Toe-
gangsprijs: €5, combiticket museum-expo: 
€8 / Info Abdijmuseum Ten Duinen 1138



Fascinerend
Koksijde  
Oostduinkerke

16e BAl VAn DE
BURGEMEESTER  
En HET BESTUUR
zaterdag 25/09/10 // c.c. Casino Koksijde

Burgemeester Marc Vanden Bussche
Schepenen Jan Loones l Stéphanie Anseeuw l Daniel Van Herck l Herwig Vollon l Dirk Dawyndt
 Frederic Devos l Greta Suber-Delie (OCMW voorzitter)
Voorzitter gemeenteraad Luc Deltombe
Gemeenteraadsleden Christophe Bakeroot l Freddy Beun l Jozef Boons l Paul Casselman l Charlotte Castelein
 Bieke Dalle l Guido Decorte | Elie Depotter l Henri Dewulf l Sophie Dewulf 
 Katrien D’Haveloose l Rita Gantois l Alain Saubain l Albert Serpieters l Rik Stekelorum
 Ivan Vancayseele l Herman Vandenberghe l Chris Vanheule l Dany Verlinden
Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum
OCMW-raadsleden Greta Cambier l André Cavyn l Marie-Claire Fagoo l Dorine Geersens
 Carol Gunst l Rosaline Mouton l Roland Vanbillemont l Lander Van Hove
 Annie Vandekeere-Vandenberghe l Martine Vanryckeghem
Secretaris OCMW Pascale Feys

Walking dinner + bal // 20 uur
e35 (excl. drank) - VVK enkel in 
toerismekantoren + raadsleden

Bal // 22.30 uur
VVK e5 - ADD e7 
DJ Wim Rommens (‘t Eindeloos Begin)

T.V.V.
een GoeD DoeL

in KoKSiJDe


