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Foto van de maand

Getijden juni

Alain Vanderperren uit Koksijde is de
gelukkige winnaar van de fotoprijs mei.
Alain houdt tersluiks de wacht bij de
zeehondenkolonie aan Ster der Zee, en
verschalkt met zijn camera op het juiste
moment een opduikende zeehond
die slaperig en verbauwereerd in zijn
lens staart. Een mooie foto die Alain de
maandprijs opbrengt!
Wilt u ook uw foto hier?
Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
dinsdag 7 juni. Uw inzending moet
Koksijde-gebonden zijn.

DOE MEE
EN WINe
Boek Koksijd

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
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diverse gemeentelijke diensten
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vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen juni tot december 2011”
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Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance / Brandweer 112
Politie 101
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële
feestdagen (8 u ‘s ochtends tot en met
volgende dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.)
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.:
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemeen tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

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.

Ontdek Koksijde in 2012

Voor in totaal zo’n 800 belangstellende burgers vonden op 12 en
19 mei in c.c. CasinoKoksijde twee
voorstellingen plaats van Ontdek
Koksijde in 2012. Op deze avonden
werden 13 belangrijke Koksijdse
projecten voor de nabije toekomst
aan het brede publiek voorgesteld. Wie er niet bij was kan een
en ander ook opsteken aan de
hand van een stijlvolle brochure…
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En verder:

Junimaand-milieumaand

Bestuur

Junimaand-milieumaand
Juni is de milieumaand bij uitstek.
Wat doet u met bijen- en
wespennesten? Hoe leer ik
uitstekende compost maken?
Waarom is taxussnoeisel nuttig in
de kankerbestrijding?
Zelfs de bioliefhebbers worden
niet vergeten…

Snippers uit de gemeenteraad
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De burgemeester aan het woord
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Samen werken aan leefbaar en
veilig Koksijde
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15-17
Kunst aan de Westkust
Eind juni verschijnt het schitterende kunstboek Kunstenaars aan
de Westkust. Van Nieuwpoort over
Koksijde tot De Panne 1830-1975.
Een lijvig en rijkelijk geïllustreerd
naslagwerk dat een prachtig artistiek beeld biedt van zee, strand,
duinen, vissers en vakantiesfeer.

Cultuur & Toerisme
Peters en meters voor wandelroutes 10
Toekomst voor amfibieboot
De Normandie

11

Kinderen helpen Nieuw-Zeelands
poppies-project

13

Infrastructuur
Nieuw dierenasiel op
oud minitiedepot

7

Ondergrondse parkeergarage
en plein bij Windekind
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Jeugd
Een zonnige zomer lang spelen

19

20 & 21

De voorbije maand
in woord en beeld

Visserij met erotisch tintje

Burgerlijke stand

27

Onze jubilarissen

28-29

Van juni tot december presenteert het Nationaal Visserijmusem
van Oostduinkerke de visserij
vanuit de erotische hoek! Een
expo over de sensuele zee, over
zeemeerminnen, over zeebonken
met hun onnavolgbare tatouages, over bloot in en aan zee, jawel! Hebt u al twee garnalen zien
paren? Misschien op het 62ste
Garnaalfeest..!

31, 33
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Evenementen
Tweede vtm-dag in Koksijde:
Zaterdag aan Zee
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Koksijde Latin Club
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Snippers uit de
raad van 26 april

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.

Aankopen

Schoolborden – Voor de
gemeentescholen van
Koksijde en Oostduinkerke
worden nieuwe digitale
schoolborden gekocht.
Na deze aankoop zijn zo
goed als alle klassen van
dergelijke borden voorzien. Raming 25.000 euro.
Unaniem.
Hondenpoep - Om hondenpoep uit het straatbeeld te weren, moet verder geïnvesteerd worden
in recipiënten voor het
deponeren van hondenpoepzakjes. Raming
20.000 euro. Unaniem.
Schermdoekinstallatie
- De vervanging van de
automatische scherm- en
energiedoekinstallatie in
de serres van de groendienst is nodig omdat ze
slijtage vertonen. Daardoor kunnen de planten
zonnebrandschade oplopen en gaat ook kostbare energie verloren.

Raming 19.972 euro.
Unaniem.
Strandnetten - Om het
stuifzand op de zeedijken
te bedwingen worden
er ’s winters strandhagen
uitgezet. Ze bestaan uit
een houten frame waarin
geperforeerde strandnetten in kunststof worden opgespannen. Veel
dergelijke strandnetten
zijn versleten en dienen
vervangen. Raming
7.986 euro. Unaniem.
Elektriciteitskast – In de
Ter Duinenlaan wordt een
elektriciteitskast geplaatst
als voeding voor de fontein, voor evenementen en
de kerstverlichting. Raming
10.875 euro. Unaniem.
Palen op voetplaat – In
de Ter Duinenlaan moeten de verlichtingspalen
op voet geplaatst worden wegens de geringe
diepte door de riolering.
Raming 20.894 euro.
Unaniem.

Projecten

Vertidrain - De grassportvelden op de twee gemeentelijke sportparken
vergen heel wat onderhoud om goed bespeelbaar te zijn. De aankoop
van een vertidrain is
noodzakelijk om de velden in goede conditie te
kunnen houden. Raming
35.598 euro. Unaniem.

Brandweer

Adjudant – Voor de
brandweer, post Koksijde,
is een vacante plaats
voor adjudant openverklaard, te begeven via
bevordering.
Ambulancier - Christophe Vanbleu is op proef
vastgesteld als voltijds
statutair brandweermanambulancier met ingang
van 1 mei.
Brandweermannen Bij de post Koksijde zijn
Frédéric De Ridder, Kevin
Slaus, Kevin Debruyne,

Kenny Garez, Carlos
Beele en Bart Van der
Stoelen tot effectief
brandweerman aangesteld. Hetzelfde geldt
voor Gregory Declerck,
Philippe Vercammen, Tony
Aelgoet, Pieter Dejonghe,
Glenn Baelen en Steven
Legein bij de post Oostduinkerke. Franky Serlez
en Tina Tyteca zijn aangesteld als stagiair brandweerman voor de post
Oostduinkerke.

Varia

Bomen - Om de tribune
van KVVC te kunnen uitbreiden is het rooien van
bomen op het gemeentelijk sportpark in Koksijdedorp noodzakelijk. Raming 7.895 euro. Unaniem.
Aanstraling Casino –
C.c. CasinoKoksijde wordt
eerlang aangestraald
voor betere herkenbaarheid en sfeer. Raming
56.689 euro. Unaniem.

Bosquetiastraat – Het project omvat de heraanleg van de Bosquetiastraat en de Vlaanderenstraat (tussen de Bosquetiastraat en
Kursaallaan). Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. De rijweg wordt heraangelegd in asfalt. De voetpaden en parkeerstroken worden
aangelegd in kleinschalig waterdoorlatende materialen. Er wordt eenrichtingverkeer ingevoerd, uit de Vlaanderenstraat en de Bliecklaan
richting Lalouxlaan. Raming 390.483 euro. Unaniem.

De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijkse groet blikt burgemeester Marc Vanden Bussche met tevredenheid terug op de twee
succesvolle voorstellingen Ontdek Koksijde in 2012. Hij schenkt aandacht aan de Vrienden der Blinden, en kijkt
even vooruit naar enkele belangrijke evenementen die op het getouw staan.

t-d: “Koksijde 2012 was succesvol? Zowel qua opkomst als qua
persbelangstelling?”
Burgemeester Marc Vanden
Bussche “Onze gemeente en de
13 werken kregen inderdaad veel
aandacht! In de media uiteraard,
maar ook de grote interesse van de
bevolking heeft ons aangenaam
verrast. Hieruit blijkt dat de Koksijdse
inwoners honger hebben naar infomomenten en hiervoor graag uit
hun huis komen. Niet alleen Koksijde
2012, -800 toeschouwers-, maar ook
de info-avond over dementie, 750
aanwezigen, diende herhaald te
worden wegens onmiddellijk volzet.
Onze diensten hebben deze avonden met veel zorg voorbereid. Zo’n
avonden zijn dus voor herhaling
vatbaar. Mensen die de voorstelling
Koksijde 2012 gemist hebben, kunnen de stijlvolle brochure daarover
gratis bekomen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.”

inhuldiging van de Pylyserlaan. We
gaan dus in stoet door het dorp.
Het Sociaal Huis plant eind juni zijn
verhuis naar de nieuwbouw op het
Marktplein, maar de echte inhuldiging en opendeur zijn voorzien voor
september.”
t-d: “Wat met het volksfeest
gepland voor de start van de
werken Golf Hof ter Hille?”
Burgemeester: “Wel, aanvankelijk
wilden we een volksfeest organiseren ter gelegenheid van de eerstespadesteek van Golf Hof ter Hille.
Maar dat gaan we toch niet doen.
Momenteel is nog niets te zien op
de site, zodat een feest een beetje
ongepast zou zijn. Maar uitstel is
geen afstel! Het grote feest wordt
voorzien bij de opening van de
driving range, wellicht rond Pasen
2012. Ondertussen kan iedereen de
exclusieve 3D-film van Golf Hof ter
Hille al raadplegen op de website!”

t-d: “Hoogtij ook voor de visserij
in Oostduinkerke?”
Burgemeester: “Naar jaarlijkse
traditie eindigt juni met de garnaalfeesten en de garnaalstoet.
Maar het Visserijmuseum heeft ook
zinneprikkelende dingen voor ons
in petto! De expo Zeerotica belooft
voor veel “hitte en kloppende aderen” te zorgen, volgens mij zeker
een bezoekje waard…!.”
t-d: “Nog een afsluitertje ?”
Burgemeester: “Voor alle cultuurliefhebbers: zak op 9 juni zeker af
naar c.c. CasinoKoksijde, het nieuwe programma wordt daar voorgesteld. Ik kan nu al verklappen dat
er kleppers tussen zitten..! En noteer
alvast 2 juli… dan komt vtm het roer
opnieuw overnemen voor “zaterdag aan zee”, enkele dagen later
gevolgd door de airshow. Het zomerseizoen wordt meteen met man
en macht op gang getrokken.”

(Nvdr: meer info via
communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30)

t-d: “Het bestuur schenkt deze
maand extra aandacht aan de
vzw Vrienden der Blinden?”
Burgemeester: “Klopt! Toch even in
de verf zetten welk fantastisch werk
Raymond Van Duüren en zijn team
daar sinds jaar en dag verrichten.
Het complex is uitgegroeid tot
een toeristische attractie. Jaarlijks
komen daar talloze bussen een
bezoekje brengen. Vandaar dat
we ook een nieuwe weg de Noterdaemestraat, hebben aangelegd
om de vzw beter voor het publiek
bereikbaar te maken. Tijdens de
opendeurdag van de Vrienden der
Blinden, zaterdag 4 juni, zullen we
de weg dan ook officieel openen.”
t-d: “Heel wat feesten op het programma ook deze maand?”
Burgemeester: “Inderdaad op
11 juni start de kermis in Koksijdedorp. De opening koppelen we
deze keer aan de eerstesteenlegging van het tenniscomplex en de

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het aanvankelijk geplande volksfeest ter gelegenheid
van de start van de aanleg van Golf Hof ter Hille zullen we een beetje uitstellen.”

Maatschappelijk veiligheidsplan:
samen werken aan leefbaar en
veilig Koksijde
Onze gemeente wil veiligheidsproblemen benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. Met het
gloednieuw maatschappelijk veiligheidsplan plan wil Koksijde niet alleen de veiligheid verhogen
binnen de gemeente maar ook de onveiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente tot een
minimum herleiden. De coördinatie en eindredactie van het plan gebeurde door adviseur Integrale
Veiligheid Hanne Declerck.
Deze aanpak is niet helemaal
nieuw voor de gemeente. Er waren
al een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden op vlak van
veiligheid, maar structuur en coördinatie ontbraken.
De lijnen van het veiligheidsplan
werden uitgetekend door de stuurgroep maatschappelijke veiligheid.
Er werd ook rekening gehouden
met de mening van enkele adviesraden en er werd nauw op
toegezien dat het maatschappelijk
veiligheidsplan aansloot bij de al
bestaande beleidsplannen.

Zeven werkpunten
Adviseur Integrale Veiligheid Hanne Declerck

Kapotte straatlichten, hondenpoep
op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast…,
iedereen wordt met dergelijke
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen geconfronteerd. Ze vormen
een grote bron van overlast en
het werkt onveiligheidsgevoelens
bij de bevolking in de hand. Ons
gemeentebestuur wil deze vormen
van overlast aanpakken.

Integrale veiligheid
Zich veilig voelen houdt immers
meer in dan het ontbreken van
criminaliteit in de buurt. Zich veilig
voelen wordt hier bekeken als zich
goed voelen in zijn vel, gelukkig zijn
in je leefomgeving, met een gerust
hart in de buurt kunnen fietsen...
Daarvoor slaat de gemeente een
nieuwe weg in: de weg naar een
integrale en geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende
gemeentelijke diensten, de politie,
de brandweer, het Sociaal Huis, de
bevolking enz.

Op basis daarvan werden 7 werkpunten voor de gemeente geformuleerd, ambitieuze doelstellingen
waarmee de gemeente haar
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen wil aanpakken.
Zo wil Koksijde de staat van het
openbaar domein, de netheid binnen de gemeente en leegstand
aanpakken. Ze wil buurten creëren
waar het leuk is om te leven, sensibiliseren rond gezonde huisvesting,
werken rond eigendomsdelicten.
Ten slotte wil ze de samenwerking
tussen verschillende diensten,
brandweer en politie versterken bij
het realiseren van grote projecten.

Samenwerking en communicatie
tussen verschillende diensten zijn
hierbij cruciale begrippen.

Een totaalproduct
Het bestuur is ervan overtuigd dat
de gezamenlijke integrale aanpak
zijn vruchten zal afwerpen en zal
bijdragen tot een efficiënte en
duurzame oplossing van overlastproblemen. Dit samenhangend
maatschappelijk veiligheidsbeleid
biedt een totaalproduct aan waarbij inspanningen van verschillende
partners resulteren in een veilig en
leefbaar Koksijde voor alle inwoners, tweede verblijvers en toeristen.
Info: Adviseur Integrale veiligheid
Hanne Declerck, 058/53 30 32,
Hanne.declerck@koksijde.be

Waaier van acties
Een greep uit de acties: voorzien
van hondenpoepbuizen, systematische controle en onderhoud van
de parken en (speel)pleinen, faciliteren van buurtinitiatieven, structurele registratie en opvolging milieuklachten, opvolgen leegstaande
en verloederde panden, vormingsavonden voor organisatoren van
fuiven, verlenen van inbraakpremies, fietsgraveeracties…

Ook fietsen graveren is een actie die
bijdraagt tot een hoger veiligheidsgevoel.

Nieuw dierenasiel Ganzeweide
op terrein oud munitiedepot
Het regionale Dierenasiel Ganzeweide, momenteel nog gevestigd langs de Iepersesteenweg te Veurne, verhuist eerlang naar de terreinen van het oud munitiedepot in Koksijde. Onze gemeente gebruikt al enige tijd
het elf hectare groot voormalig militair domein, doch bezette niet het volledige terrein. Het dierenasiel (opgericht in 1978) kreeg van de gemeente nu een stuk grond in erfpacht om er een nieuw centrum op te richten.

Een globaal overzichtsbeeld van het toekomstige Dierenasiel Ganzeweide op het domein van het oud munitiedepot.

Dierenasiel Ganzeweide zal op
termijn onteigend worden voor de
verbreding van de N8 Veurne-Ieper.
Het vooruitziend bestuur van de
vzw wacht deze operatie evenwel
niet af, maar liet al in 2007 zijn oog
vallen op mogelijkheden om een
nieuw onderdak op te richten op
een terrein van het oud munitiedepot. Ons gemeentebestuur toonde
zich van meet af aan een geïnteresseerde partner. De gesprekken
tussen de gemeente en het dierenasiel verliepen inmiddels zeer
constructief.

ringen opdrongen. De belangrijkste
beslissing was het beperken van de
capaciteit van de nieuwbouw tot
de capaciteit van het huidig dierenasiel. De volledige nieuwbouw
zal gefaseerd verlopen en dit in
functie van de aanwezige centen.
Het groot voordeel voor de dieren
is dat het asiel, omdat het op grond
van de gemeente zal staan, eigenlijk nooit meer zal verdwijnen. Wat
er ook met Dierenasiel Ganzeweide
zou gebeuren, de opvang van
rondzwervende dieren in de regio
blijft gewaarborgd.

tament binnenkwamen, heeft het
dierenasiel die fondsen altijd apart
gehouden totdat er zich uitzonderlijke uitgaven zouden opdringen.
Toch zijn er voor de eerste fase nog
onvoldoende middelen aanwezig.
Dit zal opgevangen worden door
ook in de eerste fase nog wat extra
te besparen. We zullen ook een
wervingscampagne opstarten om
extra middelen te verzamelen. Er
zijn verder ook gesprekken gestart
met de gemeente Koksijde om te
onderzoeken hoe er extra middelen kunnen ingebracht worden.”

Architectenwedstrijd

Extra middelen verzamelen

Het bestuur van Dierenasiel Ganzeweide zal in de volgende weken
het dossier voor de bouwvergunning indienen. Men hoopt de eerste
steen nog dit jaar te kunnen leggen. Denkelijk is de onteigening in
Veurne nog niet voor morgen, zodat
Dierenasiel Ganzeweide rond eind
2012, begin 2013 de verhuis plant.

Na studiebezoeken aan recent gestarte dierenasielen in Nederland
schreef Ganzeweide een architectenwedstrijd uit voor een ontwerp
van nieuw centrum. De kostprijs van
alle projecten strandde uiteindelijk
stukken boven het voorziene budget zodat er zich drastische bespa-

Voorzitter André Lycke: “Het dierenasiel legt ook eigen middelen
op tafel om de bouw te starten.
Deze centen zijn enerzijds afkomstig van de onteigening, maar deze
gelden zijn er vandaag nog niet, en
anderzijds uit legaten en schenkingen. Wanneer er gelden via tes-

Subsidiëring socioculturele verenigingen
Het gemeentebestuur beschikt sinds 1 januari 2003
over een subsidiereglement voor de erkenning en
de subsidiëring van socioculturele verenigingen. U
kan het reglement en de subsidieformulieren downloaden op de gemeentelijke website www.cultuur.
koksijde.be bij de rubriek socio-culturele verenigingen. Indien u als vereniging in aanmerking wenst te

komen voor socioculturele subsidies, dient u deze
subsidieformulieren uiterlijk op maandag 1 augustus
2011 volledig ingevuld terug te bezorgen aan de
dienst Cultuur, t.a.v. Valerie Vandamme, Zeelaan 303.
Enkel volledige dossiers worden behandeld (incl.
statuten, ledenlijst, verslag werkingsjaar 1 juli 2010-30
juni 2011).

Goedkeuring voor ondergrondse
parkeergarage en plein naast Windekind
In zitting van 16 mei heeft de gemeenteraad met 19
stemmen het lastenboek en de wijze van gunnen
goedgekeurd voor de bouw van een ondergrondse
parkeergarage en de aanleg van een plein op
Groenendijk-bad naast de surfclub Windekind aan
de Zuidenwindhelling.
Voor de financiering wordt dezelfde werkwijze
gebruikt als bij de bouw van ondergrondse garages
te Sint-Idesbald. Dat wil zeggen dat de inschrijveraannemer de ondergrondse garages bouwt en ook
de nieuwe bovenbouw voor zijn rekening neemt. Hij
kan dan ook de garages/parkeerplaatsen die aan
hem zijn toegewezen, verkopen.

In ruil daarvoor krijgt de gemeente:
- een nieuw plein met een geraamde waarde van
366.349 euro (incl. BTW)
- 120.000 euro, aangevuld met een bijkomende
tegemoetkoming (onderdeel van de openbare
aanbesteding) bij het verlijden van de akte bij de
overdracht van de onroerende goederen
- een dubbele garagebox, drie enkele garageboxen, vier schuine parkeerplaatsen en een extra
berging voor de surfclub met een geraamde bouwkost van 261.730 euro (incl. BTW).
De raadsleden Henri en Sophie Dewulf (CD&V) en Herman Vandenberghe (Vlaams Belang) onthielden zich.

200 deelnemers voor lentewandelzoektocht

Op vrijdag 22 april vond de prijsuitreiking plaats van de 4de toeristische lentewandelzoektocht, georganiseerd door het feestcomité Koksijde-dorp i.s.m. met
de gemeentelijke VVV en de de VVV Veurne.
Er waren 199 deelnemers, waarvan er 150 het antwoordformulier indienden. De fotozoektocht (6 km)
verliep in acht-vorm van Koksijde-bad naar dorp en
terug. Het was een vrij gemakkelijke proef want de
eerste 69 gerangschikte deelnemers behaalden het
maximum van 40 punten.
De winnaars: 1. Robert Janssens (Nieuwpoort / bon
45 euro abonnement zwembad) / 2. Tinne Verbraeken (Halle-Zoersel / bon 45 euro restaurant ’t Blek-

kertje) / 3. Thomas Meylaerts (Stabroek / bon 45 euro
restaurant Silico) / 4. Christiane Landtsheere (Lier /
bon 40 euro brouwerij Houtsaeger) / 5. Daniel De
Coster (Koksijde / bon 40 euro welness Diva) / 6. Van
Loon-Helder (Vosselaar / bon 35 euro restaurant Clochard) / 7. Cecile Pollentier (Koksijde / bon 35 euro
video Goens) / 8. Jorids Gesquiere (Koksijde / bon 30
euro slagerij Frank) / 9. Milan Sinnaeve (Keiem / bon
30 euro restaurant ’t Bunkertje) / 10. Rita Bousson
(Koksijde / bon 25 euro groenten Velle).

Zolang de voorraad strekt:
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brochure Ontdek Koksijde 2012!
Koksijde heeft de voorbije 16 jaar al een ernstige gedaanteverwisseling
ondergaan op het vlak van openbaar domein, gemeentelijke diensten
en gebouwen. Maar volledig is de facelift nog niet. In de komende
jaren worden de kersen op de taart gezet, de parels op de kroon. Het
gaat om liefst 13 grote projecten die het gelaat van onze gemeente in
de komende decennia zullen veranderen.

Een en ander
werd op de
donderdagen 12 en
De cover van de
brochure, die tot
19 mei voor
einde voorraad gratis
twee volle
ter beschikking is
t
he
n
va
theaterzalen
aan de balie
gemeentehuis.
van c.c. CasinoKoksijde
door de topambtenaren van de gemeente en door
burgemeester Mark Vanden Bussche uitgebreid aan
de belangstellende bevolking voorgesteld. Aan de
hand van foto’s, plannen en 3-D beelden komen de
projecten tot leven! De aanwezigen konden er ook
genieten van het gloednieuwe promotiefilmpje dat
Koksijde in al zijn facetten toont, en van een 3D-film
waarin het toekomstige golfterrein Golf Hof ter Hille
bijna tastbaar wordt.
Elke aanwezige ontving ook een prachtige brochure
waarin deze 13 projecten ten voeten uit beschreven
en afgebeeld staan. Deze stijlvolle brochure, werkelijk
een zogeheten collector’s item, is gedrukt op een

eerder beperkte oplage. Tot de voorraad strekt zijn is
er voor elke belangstellende nog een exemplaar beschikbaar aan de balie van het gemeentehuis tijdens
de openingsuren.

De dertien projecten
1. Golfterrein Hof ter Hille: een must aan de Westkust
2. Nieuwe locatie en clubgebouw voor de Koninklijke
West Aviation Club
3. Nieuwe tenniscomplex in Koksijde-dorp
4. Openluchtzwembad Oostduinkerke
5. Yachthaven in Wulpen
6. Jommeke komt thuis in Huisje Nys-Vermoote
7. Petanquetempel en duivenparadijs
8. Museum George Grard
9. Nieuw station tegen januari 2012
10. Renovatie van c.c. Taf Wallet
11. Nieuwe tribune en kunstgras voor KVV Coxyde
12. Leer- en speelparadijs voor kleuters gemeenteschool Oostduinkerke
13. WK cyclocross 2012 in de duinen!

Een virtueel beeld van het toekomstige centrum van de West Aviatian Club

Wandelroutes krijgen meters en peters
Op 29 april 2011 stelde de VVV de vrijwillige meters
en peters van de 7 gemeentelijke bewegwijzerde
wandelroutes voor. Deze enthousiaste vrijwilligers
stelden zich na een oproep in ons infoblad Tij-dingen
kandidaat gesteld om over de routes te “waken”. Per
koppel zullen deze meters en peters de wandelroutes
controleren en eventuele opmerkingen doorgeven
aan de dienst Toerisme. Het zijn de volgende dames
en heren.
- Kruwerswandelpad: Maria en Eddy Beulens uit
Koksijde
- Schipgatwandelpad: Ann Cornelis uit Koksijde en
André Andries uit Oostduinkerke

- Polderwandelpad: Marianne en Rainer Amadori uit
Oostduinkerke
- Witte Burg-wandelpad: Katrien Platteeuw en Ronnie
Vandebeek uit Oostduinkerke
- Spelleplekkewandelpad: Annick Lamoot en Filip
Nuyttens uit Oostduinkerke
- IJlandvaarderswandelpad: Arlette Spapen uit Oostduinkerke en Birger Coulier uit Koksijde
- Artiestenwandelpad: Latrien Vandenberghe en Thomas Vander Brugghen uit Koksijde
Elke meter en peter ontving een donkerblauwe K-jas,
T-shirt, petje en een lanyard.

De 14 meters en
peters van de zeven
Koksijdse toeristische
wandelpaden.

Archeologiekamp: bouwhistorisch
weekend in Abdijmuseum Ten Duinen
Het Abdijmuseum Ten Duinen organiseert van 26 tot 28 augustus een archeologiekamp met internationale allures! Onder begeleiding van professionals van AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) werkt
JCW (Jeugd, Cultuur en Wetenschap) mee aan een bouwhistorisch onderzoek om de Duinenabdij in te tekenen.
Op de abdijsite van Koksijde
haalden eerdere opgravingen en
grondige restauratiecampagnes
het grondplan van de Duinenabdij vanonder het zand. Vandaag
spreken die muuropstanden tot
ieders verbeelding. Er bestaan
echter geen documenten waarin
duidelijk is aangegeven wat
oorspronkelijk en wat nieuw is. Op
vrijdag start het kamp met een
uitgebreide inleiding en kennismaking. Uiteraard hoort hierbij
ook een bezoek aan de kust. Zaterdag en zondag staan volledig

in het teken van de archeologische
bezigheden! Overnachten gebeurt
in de gezellige en goed uitgeruste
jeugdherberg De Peerdevisser.
Opgelet! Het betreft geen archeologische opgraving, wel een bouwhistorisch onderzoek: opmeten,
intekenen, fotograferen…, kortom
de ontdekking van een nieuw facet van archeologie!
Het kamp richt zich naar jongeren
16+ (geboren in 1995 en vroeger).
Prijs: 125 euro (leden JCW:
€ 118,75 euro).
Inschrijven via www.jcweb.be.

De voorraadkamer
van de voormalige
Duinenabdij.

Toekomst voor legendarische
amfibieboot De Normandie
Rik Vandewalle en Els
Wemaere, uitbaters van
de fietsenverhuurzaak
Rodeo op het Grardplein
in Sint-Idesbald, hebben een stukje maritiem
erfgoed van een roemloos einde gered. Rik en
Els hebben immers de
amfibieboot De Normandie overgenomen
van Middelkerkenaar
Ronny Vanhoutte die een
kwarteeuw tochtjes op
zee had aangeboden.
Dankzij dit initiatief heeft
De Normandie weer een
nieuwe toekomst! Hij blijft
varen.
Al meer dan 50 jaar vormt
de amfibieboot De Normandie een vertrouwd
gezicht aan onze Westkust. Wat weinigen weten
is dat dit soort boot volwaardig deel uitmaakte
van de vloot die ingezet
werd bij de landing in
Normandië op D-day 6
juni 1945. Het vaartuig is
een amfibieboot van het
DUKW-type, zoals er in
totaal een 2000-tal van
gemaakt zijn. De Duitsers
gingen ervan uit dat bij
een aanval van de geallieerden, havens noodzakelijk waren. Niets was
minder waar. Op D-day
werden er 2.000 DUKW’s
ingezet. Ze konden soldaten overvaren en het
strand oprijden…

Normandië

De Amerikanen hadden
een voertuig nodig dat
wapens en soldaten van
de schepen naar het vasteland kon transporteren,
daar waar geen havens
waren. De DUKW werd
voor het eerst gebruikt
bij de invasies van Sicilië
(operatie Husky) in de zomer van 1943. Pittig detail,

Op vrijdag 6 mei werd De Normandie van Rik Vandewalle en Els Wemaere ingehuldigd door
burgemeester Marc Vanden Bussche en gewijd door pastoor Pol Dehullu.

Ze werden hoofdzakelijk
door vrouwen geproduceerd. Het schip met
banden voldeed aan de
verwachtingen en werd
dan ook volop ingezet bij
de landing in Normandië.
Op de tweede en derde
dag van de invasie zorgden ze voor ongeveer
90% van de bevoorrading.

Toeristenboot

Na de oorlog liet het
leger de meeste van
de DUKW’s achter in de
steden en streken. Ook
op de stranden van het
Kanaal namen de burgers dankbaar bezit van
de varende busjes.
Gedurende een kwart
eeuw was Ronny Vanhoutte uit Middelkerke
uitbater van De Normandie. Maar toen hij er vorig
jaar mee stopte was een
kandidaat-overnemer
niet zo gemakkelijk te vinden. Tot Rik Vandewalle

en Els Wemaere opdaagden. “Als go-cart en fietsenverhuurder hadden wij
wel oog voor dit prachtig
stukje erfgoed”, vertelt Rik
enthousiast. “Als fiets- en
go-cartverhuurder zorgen
wij voor vertier langs de
kustlijn. Wij werken vaak
met groepen en in het
voorjaar ook met zeeklassen. De amfibieboot past
helemaal in dit concept.
Bovendien zijn we gecharmeerd door zijn
indrukwekkend verleden.”

Drie kapiteins

Rik en Els wilden dit vertederend stukje erfgoed
niet laten verkommeren
en daarom hebben ze
de stap gewaagd om de
boot verder uit te baten,
ook al omdat zoon Toon
en zijn vriendin Mieke Vermeesch in de zaak stappen. In de zomermaanden zullen ze ons aan een
vast vaarschema houden.

Tijdens de week bezoekt
De Normandie elke dag
een andere badplaats,
en in het weekend blijft hij
in Sint-Idesbald. Daarom
ook zijn er drie “zeekapiteins”: vader Rik, zoon
Toon, en trouwe gast Tim.

Technische
gegevens

Voor de kenners nog
enkele technische gegevens over de DUKW van
70 jaar geleden.
GMC 353 D.U.K.W. / Bouwjaar: 1942–1945 / Lengte:
9,45 meter / Breedte: 2,50
meter / Laadvermogen:
25 soldaten met uitrusting
of 2.500 kg / 6x6 voor- en
achterwielaandrijving /
Snelheid op zee: 6 knopen / Snelheid op land:
72 km/h / Aantal geproduceerd: 22.000 stuks
/ Sedert 2009: nieuwe
motor 6 cilinder Perkings
120 PK

Vrijwilligers gezocht voor nieuw
project: Belgian Coast Greeters
In samenwerking met de diensten Toerisme van de Vlaamse kust is de provinciale organisatie voor toerisme
Westtoer op zoek naar greeters. Dat zijn geen klassieke toeristisch gidsen maar wel onbetaalde vrijwilligers die
hun grenzeloze liefde voor hun stad, gemeente of dorp aan de hand van alternatieve verkenningen en verhalen overvloedig willen delen met bezoekers.
Het nieuw project heet officieel Belgian Coast Greeters. Het maakt deel uit van het Europees grensoverschrijdend project CAST, wat staat voor Coastal
Actions on Sustainable Tourism, dat op z’n beurt een
deel is van het Europees subsidieprogramma Interreg
IVA – 2 Zeeën. Binnen dit project werkt Westtoer samen
met Kent en Pas-de-Calais.

Dwepen met je stad
Greeters zijn onbezoldigde vrijwilligers die op een
gastvrije en enthousiaste manier hun liefde en trots
voor hun woonplaats met bezoekers delen. Een greeter verwelkomt de bezoeker in zijn stad, gemeente of
dorp, en toont via een wandeling zijn favoriete plekjes
(cafeetjes, restaurants, wijken, parken, attracties, …).
Als bezoeker kan je niet altijd direct de mooiste, gezelligste of leukste plekjes vinden. De greeters kennen
deze plekjes wel. Ze tonen originele details en vertellen persoonlijke verhalen over de stad. Een greeter
neemt max. 6 personen (geen groep) mee op sleeptouw (max. 4 uur).
Een greeter moet aan een waaier talenten beantwoorden: trots zijn op de plaats waar hij woont, er
veel over kunnen vertellen, gastvrij en vriendelijk zijn,
graag nieuwe mensen ontmoeten, betrouwbaar zijn
en afspraken nakomen, minstens zes keer per jaar een
dagdeel beschikbaar zijn, enz.

Het greeters-fenomeen is overgewaaid uit New York
(1992). In Frankrijk werd er in 2007 een eerste groep
greeters opgericht in Nantes, waarna Parijs, Lyon, Marseille en de regio Nord-Pas-de-Calais volgden. Dit jaar
ontstond ook het eerste Belgische Greeterprogramma, namelijk de Brussel Greeters. Er is inmiddels (2005)
ook het “Global Greeter Network”, dat op wereldvlak
al 28 leden telt (28 regio’s in 11 landen).

Greeter worden
Wie greeter wilt worden, kan zich inschrijven voor
een vrijblijvende infosessie bij projectmanager Sara
Vandamme (T 050 30 55 22, GSM 0485 10 66 23, sara.
vandamme@westtoer.be). Info ook bij regiomanager
Kust Geert Hoorens (T 050 30 55 51, GSM 0499 56 84 21,
geert.hoorens@westtoer.be); of op www.dekust.be.

van harte welkom
koksijde
c.c. casinokoksijde / casinoplein 10-11 / 8670
oksijde.be
t +32 58 53 29 99 / F +32 58 53 29 97 / cc.casino@k

www.casinokoksijde.be

ONTWERP: skinn.be

uur in de feestzaal van het
We nodigen je van harte uit op donderdag 9 juni vanaf 19.30
nsbrochure 2011-2012.
c.c. CasinoKoksijde voor de avant-première van de nieuwe seizoe
e programma en de brochure
Na een vloeibare verwelkoming stellen we je graag het nieuw
ijven is niet nodig! Tot dan.
voor. We garanderen je een feestelijke en gezellige avond. Inschr

Gemeenteschool Koksijde

Na 35 jaar Borzée, nu Marcourt
Borzée, een gehucht in
de bosrijke omgeving
van de Ardennen, is
onlosmakelijk verbonden met de tiendaagse
bosklassen van de
zesdeklassers uit de gemeentelijke basisschool
van Koksijde. Jaar na jaar
beleefden de kinderen
er ontzettend mooie momenten. Helaas, wegens
financiële perikelen was
de vaste verblijfplaats
genoodzaakt zijn deuren
te sluiten. Na veel speur
–en inspectiewerk werd
een nieuwe stek gevonden in het verblijfcen-

trum “Cirac” in Marcourt.
Twee mei 2011 werd dus
een historische datum in

de geschiedenis van de
school. Dan gingen de zesdeklassers voor de eerste

De 4de jaarsleerlingen van De Ark
met hun juf Marika De
Block op de militaire
begraafplaats in de
Vandammestraat.

Leerlingen
De Ark
helpen
NieuwZeelands
poppiesproject
Philip Brazier is een
geschiedenisleraar in
Nieuw-Zeeland. Op 14
februari 2006 bracht
hij op de Britse militaire
begraafplaats in de
Vandammestraat een
bezoek aan het graf
van de Nieuw-Zeelandse kanonnier John Newdick, die op 5 november
1917 sneuvelde (graf IV,
rij K, 11). In het Visitors’
Book noteerde hij toen:
“J. Newdick was verloofd met mijn grootmoeder. Wat zou er gebeurd zijn…? Ik kon niet
bestaan hebben. Ik kon
een Kiwi geweest zijn. Ik
draag het shirt van de
All Blacks met trots.”
Kiwi was de bijnaam

maal tien dagen richting
Marcourt! Een start van
een nieuwe traditie!?

van de Nieuw-Zeelanders
en de All Blacks was en is
nog altijd hun bekende
rugbyteam. Op het shirt
van die rugbyspelers prijkt
ook de silver fern, het zilveren varenblad dat ook
op de Nieuw-Zeelandse
grafzerken staat.
Dolores Cross Project
Toen in Nieuw-Zeeland
een project van start
ging om alle grafzerken
van Nieuw-Zeelanders
te fotograferen en op
een website te plaatsen

voor wie de verre reis van
down under naar Europa
niet kan maken, bood
Philip zich meteen aan
om te helpen. Het Dolores Cross Project, want zo
heet dat project, vraagt
ook dat de foto zou genomen worden met een
flax poppy voor elk zerk.
Geen gewoon houten
herdenkingkruisje, maar
eentje van vlas. Maar
toen Philip vorige winter
naar België vloog, waren
de flax poppies door de
hevige sneeuwval niet op

tijd op hun bestemming
geraakt en diende Philip de hulp in te roepen
van de lokale bevolking.
Gemeentefotograaf
Dirk Van Hove en de
4de jaars-leerlingen
van De Ark met hun juf
Marika De Block staken
een handje toe en op
28 april werd deze klus
geklaard.
Wie de vorderingen van
dit project wil volgen
kan terecht op www.
dolorescrossproject.org.

Inschrijven voor
wereldfeest Dunia
De dienst Internationale Samenwerking (dIS) zoekt
nieuwe standhouders voor Dunia, het jaarlijkse
wereldfeest dat op zaterdag 23 juli van 11.30 tot
18.30 u. plaatsvindt op het strand van Oostduinkerke
(uren nog onder voorbehoud).
De inschrijving als standhouder volgt het stramien
van vorige jaren. De dIS geeft de standhouders
(middenveld en projecten) de kans om gratis informatie bij de Koksijdse bevolking en de vele toeristen
te brengen. Toch wordt er inschrijvingsgeld gevraagd als waarborg om onverwachte en onaangekondigde afwezigheden, met als gevolg ongezellige
gaten in de wereldmarkt, te vermijden.
1. Elke standhouder stort tegen uiterlijk 15 juni
25 euro op rekening 091-0002290-88 van de
gemeente Koksijde met vermelding “Waarborg
Dunia 2011 + inschrijvingsrecht + naam standhouder”. Dit inschrijvingsgeld zal terugbetaald worden als de standhouder op Dunia aanwezig is.

2. Het inschrijvingsgeld wordt ook terugbetaald als
er een gegronde reden is voor afwezigheid en dit
uiterlijk op 23 juni bij de dIS gemeld wordt.
3. Bij onvoorzienbare afwezigheden (vb. ongeval,
sterfgeval, ziekte) wordt het inschrijvingsrecht ook
terugbetaald.
Inschrijvingen (foto meezenden) en info:
verantwoordelijken Fien Leerman en Mieke Mutton,
via mieke.mutton@koksijde.be of 058 51 08 92

Bibliotheek
De zomer van
het spannende
boek
Moorden, lijken, bloed,
aanslagen, men kan het
zo gek niet bedenken of
het staat in een boek geschreven. Ook deze keer
zet de bibliotheek de
zomer in het teken van
het spannende boek. Wilt
u rillen, trillen, beven, sidderen of gillen van angst?
Kom dan eens kijken naar
de collectie spannende
boeken…

Reisgidsen
Plant u van de zomer
een uitgebreide reis en
zoekt u nog last minuteinformatie? Of bent u
zonder inspiratie op zoek
naar een bestemming?
Snuister dan zeker eens
in de reisgidsen. De bib
kocht weer verschillende
nieuwe reisgidsen aan.
Van Amsterdam, over
Parijs, naar Dubai, langs
Rome, door Jordanië, tot
in Thailand. Of vul een

suggestiekaartje in. De
bibliothecaris bekijkt de
suggesties en beslist of
aankoop, binnen het
budget, mogelijk is.

Enquête
tijdschriften
De bib beschikt over een
groot aantal tijdschriften.
De recentste exempla-

ren blijven altijd in de
bib, maar van sommige
tijdschriften kan men
de “oudere” uitgaven
uitlenen. Momenteel
loopt in de bibliotheek
een enquête over tijdschriften. Zo wil de bibliotheek graag weten of zijn
tijdschriftenaanbod up
to date is. Leest u regel-

matig de tijdschriften van
de bib? Of hebt u een
suggestie? Vul dan de
enquête in!

Sluitingsdagen
Op donderdag 2 juni
en maandag 13 juni
is de bibliotheek
gesloten.

Belangrijk advies van de brandweercommandant:

Hommel- en bijennesten
niet vernietigen!

De afgelopen dagen heeft de brandweerdienst verschillende oproepen gekregen om zogenaamde
wespennesten te verwijderen. In werkelijkheid gaat het in de meeste gevallen om hommelnesten of bijennesten. Deze nesten mogen niet vernietigd worden omdat zowel de hommel als de bij een beschermde
diersoort zijn.
In geval van hommel- of bijennesten neemt u het best contact
met een imker die de nesten
indien nodig kan verplaatsen.

Beschermde nuttige soorten
De hommel en de bij zijn beschermde insectensoorten
waardoor de nesten niet vernietigd mogen worden. Hommels en
bijen vormen geen reëel gevaar
voor de mens. Ze zijn niet agressief en steken enkel in uitzonderlijke gevallen, namelijk als ze
zich bedreigd voelen. Daarnaast
leveren de hommel en de bij een
belangrijke bijdrage aan het milieu. Ze zijn belangrijke bestuivers,
dragen bij tot het behoud van de
diversiteit van planten en zorgen
voor een natuurlijk evenwicht.
Door het stuifmeel van de ene
bloem naar de andere te brengen, verzekeren de hommels en
bijen de bevruchting van planten. Door deze kruisbestuiving
verbetert ook de kwaliteit van de

Een bij (links) is beschermd, nuttig en onschadelijk.
Een wespennest mag verdelgd worden.

vruchten van de plant. Hommel- en
bijennesten komen voor in bloemrijke gebieden zoals tuinen, akkers
en boomgaarden. U vindt ze in de
grond, in bomen, muurspleten enz.
Wat doe je in geval van een hommel- of bijennest? U kan het nest
gewoon laten zitten. Als het nest
zich op een vervelende plaats
bevindt, neemt u het best contact
op met een imker. Hij zal het nest
verplaatsen of handige tips meegeven hoe u dat zelf op een veilige
manier kan doen.

Wat bij een wespennest?
In geval van een wespennest
kunt u op de brandweer een
beroep doen. De brandweer
kan uw wespennest verdelgen,
mits een kostenvergoeding van
15 euro. Dit bedrag dient vooraf
contant betaald te worden in
de brandweerkazerne, Zeelaan
37. De brandweer komt dan nog
diezelfde dag na 19 u. om het
wespennest te verdelgen, behalve op zondag.

Bekijk uw
Buik vol strandafval…
De kustgemeenten en het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer stelden een ludieke tentoonstelling over strandafval samen. Flessen, netten, lampen, schoenen, piepschuim, jerrycans, blikjes, drankkartons,
autobanden... je kan het zo gek niet bedenken. Op het strand vind je
allerhande afval, niet-natuurlijke rommel, afkomstig van de mens.
Afval op het strand en in zee is een zwaar onderschat probleem en gaat verder dan vele mensen
denken.., tot in de contreien van de Stille Oceaan
én in onze maag!
Het Duinenhuis toont deze ludieke tentoonstelling
van 20 tot 30 juni in de kleurrijke strandcabines. De
expo laat bezoekers een kijkje nemen in de buik

van het probleem en zo ironisch genoeg ook in hun
eigen buik.
Gratis toegankelijk van 10 tot 12 en van 13.30 tot
17 u. (niet op zondag).
Het Duinenhuis is enkel te voet of met de fiets bereikbaar. Parkeren is mogelijk op het Elisabethplein, via
het duinenpad bereikt u het Duinenhuis.

Biostraatje op
vrijdagmarkt

Taxussnoeisel
voor
kankerbestrijding
Van de zomer neemt Koksijde weer deel aan de actie
Vergroot de hoop door op het containerpark taxussnoeisel in te zamelen ten voordele van kankerbestrijding. Deze campagne loopt van 15 juni tot
1 augustus. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken
aanbrengen op het gemeentelijk containerpark.

Van 4 tot 12 juni staat bio in Vlaanderen volop in
de kijker. Steeds meer mensen kiezen bio omdat
het een duurzame, lekkere en gezonde keuze is.
Bio is goed voor mens, dier en natuur. In Koksijde
begint de Bioweek evenwel al op vrijdag 3 juni
met een biomarkt in de Zonder Zorgstraat op de
wekelijkse vrijdagmarkt.
Op 3 juni wordt de markt uitgebreid met kraampjes van bioboeren, ambachtslui, de Biowinkel
en de Wereldwinkel die hun eerlijke en duurzame
waren aan de man brengen. Proef van (h)eerlijke
aardbeien en biogroentjes, kaasjes, yoghurts of
tuinsappen. Geniet en droom van het Zuiden tussen de kleurrijke hebbedingetjes van de Wereldwinkel.
Bioproducten of ambachtelijke, duurzame producten zijn drie keer met respect gemaakt: voor
de boer die een eerlijke prijs krijgt, voor het milieu
want zonder bestrijdingsmiddelen, en voor het dier
dat voldoende leefplaats krijgt. Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van onze generatie zonder de mogelijkheden van de komende
generaties te belasten of aan te tasten.
De kinderen kunnen in de knutselhoek een leuke
tekening of stripverhaal maken, terwijl de schapenboer vertelt over het werk met zijn schaapjes.

Doe de Bioweek

Overal in Vlaanderen kunt u in de bioweek van
4 tot 12 juni bio kijken, ruiken en proeven tijdens
opendeurdagen, kooksessies, wandelingen of
andere leuke en verrassende activiteiten. Ga eens
langs op de bioboerderij en zie hoe al dat biolekkers wordt geteeld. Loop langs in de biowinkel en
laat u verwennen met proevertjes. Schuif bij aan
tafel of geniet van een dagje in de natuur. Doe de
Bioweek en kies bio.
Info: de bioweekkalender met activiteiten op
www.bioweek.be.

Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat
de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in
geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker.
Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop. Help deze hoop te
vergroten en breng tussen 15 juni en 1 augustus uw
taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert
hiermee de grondstof die effectief verwerkt wordt tot
medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter
taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. De afvalintercommunale IVVO en uw gemeente
maken de opbrengst van de taxusinzameling over
aan het Kinderkankerfonds.
Voorwaarden
Het taxussnoeisel moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Jong snoeisel - Enkel éénjarig snoeisel (takken tot 30
cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof
baccatine. Het is dus belangrijk dat het snoeigroen
afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Vers snoeisel - Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos.
Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het
containerpark. Zorg ervoor dat het niet verhit.
Zuiver snoeisel - Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger
het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om
het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.
Droog snoeisel - Het taxussnoeisel moet droog zijn.
Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer.
Info: Dienst voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 34 39), IVVO (T 057 23 08 80, www.ivvo.be),
www.vergrootdehoop.be

Compostnamiddag op 18 juni
De voorbije jaren vielen op de compostnamiddag al veel tips te rapen. Het grasmaaisel verlaat de tuin
niet meer en bij het inzaaien kiest u nu voor traag groeiende grassoorten. Het snoeihout werd een
snipperpad of een vlechtwerk. Dit jaar krijgt u enkele tips om met de tuin op een kringloopmanier om te
gaan. Ook wordt het nut van de bij in de kijker geplaatst.
De compostnamiddag vindt plaats op zaterdag 18
juni van 13.30 tot 16 u. op het gemeentelijk containerpark, Veurnestraat 11.
Programma
- demonstratie door een gediplomeerde compostmeester
- workshop “Maak je eigen insectenhuisje” voor
groot en klein
- test je kriebel(beesten)kennis in de compostkoffer
voor groot en klein
- infostand “Zet de kringloop aan het werk!” met
praktische tips
- demo door imker “De imker toont ons hoe bijen
leven”. Bijen zijn minder agressief dan men denkt
- infosessie “Laat het zoemen met bijen”. Meer
weten over bijvriendelijke bloemen en planten.
Begeleiding door herboriste om 14, 14.45 en
15.30 u.
- infostand van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en van het Educatief Centrum Duinenhuis
- kringloopwedstrijd: win een FSC-houten ligbed ter
waarde van 139 euro
- waag je kans in het ballenspel en win waardevolle
prijzen! Elke deelnemer ontvangt een gratis zakje
Vlaco-compost.
Voor alle bezoekers een gratis drankje! Kom te voet
of met de fiets. Lukt dit niet, parkeer dan de auto in
de Kerkstraat.
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
(T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be) i.s.m. de Vlaamse
overheid.

Juni compostmaand: plant uw tuin
vol vrije tijd met kringlooptuinieren
2011 wordt de afsluiter van de vier jaar durende campagne “Meer genieten in uw prachtige tuin”. De afgelopen jaren werd gefocust op gras, snoeihout en vaste planten. In 2011 wordt de kringlooptuin op zich in de
kijker geplaatst: zoveel mogelijk tuinresten hergebruiken!
Het consequent toepassen van
kringlooptechnieken in de tuin is
nog geen wijd verbreide gewoonte
in Vlaanderen omdat nogal wat
tuiniers vrezen dat het omslachtig
is of niet past in nette siertuinen.
Die vooroordelen wil de actie Juni
Compostmaand uit de wereld hel-

pen, want kringlooptuinieren is helemaal niet moeilijk. De technieken
voelen zich thuis in elke tuin en dit
wordt al snel een goede gewoonte.
Bovendien: door tuinresten te
hergebruiken, besparen tuiniers
zich heel wat ritten richting containerpark. Kostbare tijd, die ze net zo

goed kunnen gebruiken om van
hun tuin te genieten.
U vindt de activiteiten van de compostmeesters ook in de activiteitenkalenders per provincie op www.
junicompostmaand.be.

Aanpassing
afvalkalender
zone 1

Het jeugdcultuurwoordenboek
De jeugddienst wil de lezer in verschillende afleveringen kennis laten
maken met jongeren- of jeugdculturen. In dit nummer de Artistiekelingen
(of Pleiners), rasta, reggae en dreadlocks...

In zone 1, toeristische zone bij
de Zeedijk tot en met Koninklijke
Baan/Albert I laan en tussenliggende straten, is er wel ophaling van huishoudelijk restafval
op dinsdag 28 juni.

Containerpark
Het containerpark is gesloten op
donderdag 2 juni, Hemelvaart.

Boodschappentasactie

Winnaar van
de maand mei
Tijdens de voorbije maand mei
werd Jacqueline Delforge met
de boodschappentas in de
hand gespot. Zij wint hierdoor
aankoopbonnen van plaatselijke handelaars ter waarde
van 25 euro. De dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling wenst
haar van harte proficiat!

Artistiekelingen (of Pleiners)
Deze groep ontstond ruim 50 jaar geleden (periode 1955-1965). Pleiners
waren voornamelijk kunstzinnig en filosofisch ingestelde jongeren die naar
jazz luisterden. Ze kleedden zich donker en hadden veel interesse voor de
Franse cultuur. Hun favoriete stek was de straat om te discussiëren. Mannen kamden hun haar naar voren en rookten vaak een pijp. Vrouwen
kozen voor heel lang of heel kort haar.
Tot hun favoriete muzikanten behoorden o.a. Miles Davis. Ook Franse
chansons waren erg in trek. Die muzieksmaak was deels rebellie tegen de
gevestigde orde, die de erg emotionele zwarte jazzmuziek als verderfelijk en sensueel aanvoelde. Via de jazzcultuur werden bij de pleiners ook
drugs populair, vooral wiet.

Rasta
De oorsprong ligt bij de arme zwarte bevolking van Jamaica. Rastafari’s
geloven in de goddelijkheid van Haile Selassi (ca. 1970). Rasta’s kleden
zich graag in de kleuren van de Ethiopische vlag: rood-geel-groen.
Marihuana wordt gerookt om te kunnen mediteren. De rasta is vegetariër,
eet geen zout en keurt geur- of smaakstoffen af. Ze mogen hun haar niet
knippen!

Reggae
Reggae staat eigenlijk los van de rastacultuur, hoewel de meeste rasta’s
reggae gebruiken bij hun meditatie en bijeenkomsten. Zo kent iedereen
Bob Marley.

Dreadlocks
Dreadlocks of dreads zijn bundels vervilt haar. Ze ontstaan op een natuurlijke wijze als krullend haar een hele tijd niet wordt gekamd. Dreads
zijn permanent. Je haalt ze er niet zomaar weer uit. De naam dreadlocks
werd voor het eerst gebruikt op het Caribische eiland Jamaica. Dreadlocks worden hierdoor vaak met reggaemuziek geassocieerd. Maar ook
in de heavy metal kom je dreadlocks tegen. Vandaag worden dreads
ook vaak geassocieerd met drum and bass.

Een zonnige zomer
lang spelen..!

Yamakasi

Zomerspeelplein De Speelveugel

De Speelveugel (Helvetiastraat in
Koksijde, domein Noordduinen) is er
voor kinderen van 5,5 tot 14 jaar
(°1997-°2005) die graag buiten spelen. De Speelveugel biedt: avontuur, uitstappen en plezier op
een uitzonderlijk groot terrein, van
speelduinen tot een voetbalveld.
Opendeurdag - Op vrijdag 1 juli
mogen kinderen van 10 tot 12 u. en
14 tot 16 u. proeven van de Speelveugel. Er is een speciale gast die
de kinderen zal entertainen. De
monitoren zorgen voor extra animatie.
Monitoren - De kinderen worden
dagelijks begeleid door 13 ervaren
monitoren. Ze hebben een cursus
gevolgd en behaalden het attest
van “animator in het jeugdwerk”. Ze
worden door een jury geselecteerd
aan de hand van een sollicitatiegesprek.
De monitoren worden door een
hoofdmonitor begeleid en opgevolgd. De hoofdmonitor heeft al enkele jaren ervaring op de Speelveugel. Alle monitoren worden op hun
beurt opgevolgd door de medewerkers van de Jeugddienst. Elke avond

is er tussen 17 en 18
u. een evaluatievergadering. De voorbije
Speelveugeldag
wordt dan overlopen
en de volgende wordt
voorbereid.
Vragen of problemen - Met vragen
over de Speelveugel
kun je bij Carine of
Thierry van de jeugddienst terecht, zowel
voor als tijdens de zomer.
Openingsuren - Gewone uren van
9 tot 17 u.; uitgebreide uren van 8
tot 17.30 u. (voor- en naopvang).
Programma - In de zomer is de
Speelveugel elke weekdag open,
maar niet op 21 juli, 15, 30 en 31
augustus.
Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen de kinderen zwemmen. Op vrijdag is er ook altijd een
speciale activiteit. Dat kan bv. een
groot themaspel zijn, een daguitstap, enz. Daarnaast ook filmvertoningen en kindervoorstellingen.
Betaling - Dit gebeurt door de
aankoop van beurtenkaarten. Het
is ook mogelijk een probeerkaart
te kopen (voor 1 dag). De kaarten
kosten 5, 10 of 25 euro. Een dag
Speelveugel kost 5 euro.
Inschrijven - Vanaf maandag
6 juni, zowel in de jeugddienst
als in de BKO, of via www.jeugd.
koksijde.be.
Maaltijden - Maaltijden hoeven
niet te worden gereserveerd en zijn
al in de prijs inbegrepen. Enkel aanduiden op de speelveugelkaart. Er
is voor iedereen een vieruurtje.

Speeltrappers
De speeltrappers zijn twee monitoren van de Speelveugel die op
locatie (Voorduinen en Silicowijk)
animatie aan kinderen aanbieden.
Ze hebben spelmateriaal bij zich en
bieden activiteiten aan.
Voorduinen - In juli en augustus elke
maandag-, dinsdag- en woensdag-

namiddag van 14.30 tot 16.30 u. op
het centrale binnenplein.
Silicowijk - In juli en augustus elke
donderdagnamiddag van 14.30 tot
16.30 u., elke dinsdag- en donderdagnamiddag, van 14.30 tot
16.30 u., op het pleintje bij de overdekte lummelhoek.

Deze werking (die vroeger
SWAP heette) is er voor jongeren vanaf 12 jaar. Ook tijdens
het schooljaar zullen er activiteiten plaatsvinden die telkens
door twee ervaren monitoren
begeleid worden.
Nieuw in het aanbod zijn de
Yamakasi plus-activiteiten voor
jongeren vanaf 14 jaar.
In principe zijn er wekelijks drie
activiteiten. Je moet je wel
vooraf inschrijven. Info en programmaboekje: www.depit.be.

Voor de
kleinsten
(2,5 tot 6 jaar)
De Speelplekke en Speeldune
richten zich in de zomer vooral
op de jongste kinderen. In het
weekend kan je zelfs al met
kindjes van 2 jaar in De Speelplekke terecht.

Algemene
infoavond
Op donderdag 9 juni is er in de
Speelplekke (Dorpsstraat 19 in
Oostduinkerke) een algemene
infoavond over zomeropvang
voor kinderen. Medewerkers
van de Speelveugel, De Speeldune en De Speelplekke zullen
er van 19.30 tot 21 u. op alle
vragen antwoorden. Je kan de
avond zelf ook al je kind inschrijven.
Meer info: jocdepit@koksijde.
be (T 58 53 34 44), Speelplekke@
koksijde.be (T 058 51 34 74)
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Kunstenaars aan
de Westkust. Van
Nieuwpoort over Koksijde tot
De Panne 1830-1975 door
Rik Sauwen.

o Maertens

Hug
SABAM - Fotograaf:

Aan de Westkust –het gebied tussen IJzermonding en Franse grens–
is de ontwikkeling van het toerisme
trager op gang gekomen dan elders aan onze kust. Dat was een zegen voor kunstenaars van alle slag.
Met grootste gedrevenheid hebben zij de onvatbare diversiteit van
het zeeklimaat weergegeven, met
empathie het harde bestaan van

de vissersbevolking beschreven, op kleurrijke
wijze de vakantiesfeer
aan zee bezongen. Ondanks twee Wereldoorlogen bleven steeds
nieuwe kunstenaars
het gebied opzoeken:
sommigen als vakantiegangers, anderen op blijvende
wijze. Het waren literatoren zoals
Emile Verhaeren, Willem Elsschot of
Jean Cocteau, schilders zoals Louis
Artan of Paul Delvaux, beeldhouwers zoals George Grard of Roel
D’Haese, en ook componisten zoals
Charles Gounod. Meer dan honderd jaar artistieke activiteit heeft
De Panne, Koksijde, Sint-Idesbald,
Oostduinkerke en Nieuwpoort op

de kaart gezet van de kunstgeschiedenis, op uiteenlopende en
verrassende wijze.
Voor het eerst verschijnt over deze
boeiende periode in de Belgische
kunstgeschiedenis een lijvig en rijkelijk geïllustreerd naslagwerk.
technische gegevens:
Formaat: 300 x 240 mm
Omvang: 176 blz.
Illustraties: + 300
Nederlandse editie ISBN
978-90-5856-375-5
Franse editie: ISBN 978-90-5856-376-7
Les peintres du large de Nieuport
par Coxyde à La Panne 1830-1975
Verschijningsdatum: 30 juni 2011
Een uitgave van Stichting Kunstboek
in opdracht van de gemeenten
Koksijde, De Panne en Nieuwpoort.

Bestelbon
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestelt
……. exemplaren van de Nederlandse editie van het boek Kunstenaars aan de Westkust. Van Nieuwpoort
over Koksijde tot De Panne 1830-1975
……. exemplaires de l’édition française de l’ouvrage Les peintres du large de Nieuport par Coxyde à La
Panne 1830-1975.
tegen de bijzondere voorintekenprijs van 30 euro (in plaats van 39 euro) en schrijft bij deze het correcte
bedrag over op rekeningnummer BE 56-09100022-90 van gemeentebestuur Koksijde met vermelding “boek
kunstenaars - … ex. (Nederlandstalige uitgave) en/of … ex. (Franstalige uitgave)”.

Bestelbon terugzenden aan: Dienst toerisme (hoofdkantoor), Zeelaan 303 in Koksijde.
* Omwille van praktische redenen worden er geen boeken per post opgestuurd.

✂

Vanaf 1 juli 2011 kan uw bestelling persoonlijk* afgehaald worden aan de balie van de dienst
toerisme, gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde (t 058 51 29 10, F 058 53 21 22,
toerisme@koksijde.be - dagelijks open van 10 tot 12 u., en van 14 tot 17.45 u.)

Frans Smeers - Het rode vestje

Lucien Frank
Schilder aan het werk in De Panne

Albert Crahay - Jonge vrouw met parasol

SABAM - Fotograaf: Hugo Maertens

Theo von Brockhusen
Zeilboten te Nieuwpoort

Piet Verhaert - Visserskoppen
Carlos Grethe - Garnaalvisser aan de Noordzee

Auguste Oleffe - Juli te Nieuwpoort
Fotograaf: Hugo Maertens

Dienst Onthaalouders

’t Kakkernestje: derde opvang
voor baby’s en peuters tot 3 jaar!
De gemeente is sinds 4 mei een opvanginitiatief rijker voor kindjes van 0 tot 3 jaar! Na De Kleine Ark en
De Dunevoetjes startte nu ook ’t Kakkernestje, gelegen aan de Toekomstlaan 1 in Oostduinkerke.
Ook hier staan 2 onthaalouders samen in voor de kwalitatieve opvang van baby’s en peuters.
De nieuwe onthaalouders zijn Anja
Weyne en Julie Viane. Zij hebben
al veel jaren ervaring in de buitenschoolse kinderopvang. Na de
vele aanpassingswerken door de
gemeentelijke technische dienst,
konden de onthaalouders samen
met de dienst aan de slag om alles
piekfijn in te richten. Het resultaat
mag er zijn! Zowel de binnenruimte
als de buitenruimte werden omgetoverd tot een kindvriendelijke
en veilige opvang voor baby’s en
peuters!
De opvang kreeg de naam
’t Kakkernestje, een typisch Vlaams
woord voor: het jongste kindje. De
onthaalouders willen de kindjes er
een veilig nestje aanbieden. Een
plaats waar ze ruimte krijgen om
de kleine wereld om hen heen te
ontdekken. Onder toezicht van
Kind en Gezin zorgt de dienst Onthaalouders op haar beurt voor een
kwalitatieve begeleiding van haar
onthaalouders.
Op vrijdag 6 mei kregen alle
nieuwsgierigen een rondleiding in
de opvang, een gesprek met de
sympathieke onthaalouders en een

Kenzo Sarrazijn, afdelingshoofd Administratie Bjorn Cools, onthaalmoeder Julie Viane
met Yliss en Tymen, dienstverantwoordelijke Miet Loones met Gust, burgemeester Marc
Vanden Bussche, onthaalmoeder Anja Weyne, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum met
Vic en dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu, ter gelegenheid van de opening van ’t
Kakkernestje, het derde gemeentelijke initiatief voor opvang van baby’s en peuters van 0
tot 3 jaar.

hapje en drankje aangeboden.
Voor meer info of voor een mogelijke opvangplaats voor uw kindje,
wendt u tot de dienstverantwoordelijken Nathalie Leleu en Miet Loones,

Motortoertocht in
Frans-Vlaanderen
Op zondag 12 juni organiseert de
gemeentelijke sportdienst i.s.m.
de sportraad, het feestcomité van
Sint-Idesbald en de VVV de jaarlijkse motortoertocht. Vorig jaar
waren er voor deze unieke tocht
door Frans-Vlaanderen (220 km)
582 deelnemers ingeschreven!
Deze toeristische rondrit wordt
verreden op roadbook, met het
zeer gebruiksvriendelijke bolletjepijltjessysteem. Men kan de route
ook downloaden op een Garmin
GPS.

Inschrijven (5 euro voor de piloot en
3 euro voor de duozitter) van 8.30
tot 12 u. Start en aankomst in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in
Sint-Idesbald.Elke deelnemer krijgt
koffie met een koffiekoek bij de
inschrijving, een consumptiebon bij
aankomst, een tombolalot (5.000
euro aan prijzen). Langs de omloop
is er depannagedienst. Voor de drie
motorclubs met het hoogst aantal
ingeschreven leden (met lidkaart) is
er een cheque van respectievelijk
300, 150 en 75 euro.

oud-gemeentehuis, Leopold II-laan
4 in Oostduinkerke (T 058 51 80 74).
Zitdagen op dinsdagvoormiddag
en donderdagnamiddag.
Website: www.dvo.koksijde.be.

Sportdriedaagse voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert in juni opnieuw zijn sportdriedaagse voor senioren met volgend programma. Alle activiteiten zijn gratis!

Dinsdag 14 juni – 14 u.,
geleide fietstocht met
start aan de zaal voor
vloersporten (sporthal in
Koksijde-dorp, achter het
politiebureau). Inschrijven bij de start aan de
vloersportzaal. Er wordt
rustig gefietst in de omgeving van Koksijde en
Oostduinkerke (5 km). Onderweg is er een pauze
met een drankje aangeboden door de seniorenadviesraad. Bij terugkeer
voorziet het feestcomité
van Koksijde-dorp een
consumptie.
Woensdag 15 juni –
14.30 u., geleide wandeling met vertrek aan het
toerismebureau, gemeentehuis in Koksijde- bad.
Wandeling via de vernieuwde Ten Duinenlaan
en de omgeving van de
Hoge Blekker naar Koksijde-dorp. Na de wandeling biedt het feestcomité

Koksijde-dorp een drankje
aan.
Donderdag 16 juni –
13.30 u., petanquetornooi
in de Bolledroom (petanquevelden bij de sporthal in Oostduinkerke).

Er wordt gespeeld met
ploegen van 3 spelers.
Deelnemende ploegen
(reeds gevormde tripletten) dienen zich vóór
11 juni in te schrijven bij
Dorine Van Steertegem,
seniorenconsulent,

gemeentehuis,
T 058 53 30 72,
dorine.vansteertegem@
koksijde.be.
De deelnemers krijgen
van de seniorenadviesraad een drankje aangeboden.

Zomersportkampen
In juli organiseren de sportdienst
en sportraad twee zomersportkampen voor kinderen van het
derde tot het zesde leerjaar in de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Kinderen die overgaan
van het tweede naar het derde
leerjaar en van het zesde leer-

jaar naar het eerste middelbaar
kunnen ook deelnemen.
Sportkamp 1: van maandag 4 tot
en met vrijdag 8 juli, sportkamp 2
van dinsdag 12 tot en met vrijdag
15 juli. Elke deelnemer dient vóór
aanvang van het kamp een kopie
van het zwembrevet (minstens 50
m) te bezorgen aan de sportdienst.
Op het programma: strand-, wateren omnisporten zoals golfsurfen,
beachtennis, vlottentocht, Sportkriebels te Jabbeke, beachsoccer,
rafttocht, windsurfen,… en nog veel
meer.

Elke dag krijgt iedereen een
drankje en bij het afsluiten van
de week een T-shirt. De deelnameprijs bedraagt 55 euro voor
zomerkamp 1 en 44 euro voor
zomersportkamp 2 (verzekering,
vervoer en sportmateriaal inbegrepen). Betaling enkel via overschrijving op rek. nr. 142-065161389, sportkampen, met vermelding
“(voor)naam + zomersportkamp
1 en/of 2”.
Inschrijven en info:
sportdienst, Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
www.sport.koksijde.be.

De voorbije maand in woord en beeld
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Voor het tiende jaar op rij brengt
het 5de leerjaar van meester
Geert Vanhoutte van de gemeenteschool van Oostduinkerke een eigen kindermusical.
Dit mooie schouwspel werd in
mei opgevoerd in het RVT SintBernardus in De Panne, voor alle
schoolkinderen in de theaterzaal Het Bedrijf in Oostduinkerke
alsook voor de ouders van het
vijfde leerjaar. De opbrengst van
de opvoeringen wordt telkens
geschonken aan een sociaal
project van eigen streek.

Het gemeentebestuur lauwerde op zaterdag 12 maart vier laureaten van de arbeid: Danny en Patrick Geryl,
Dimitri Cosseddu en Vincent Vanneste. Ook emeritus eredeken van de arbeid Gabriël Van Hauwermeiren
en erebrandweercommandant Werner Tyteca waren aanwezig. Vijfde laureaat Jacques Gorteman moest
verstek geven.

De grote voetbalfamilie van KVV Oostduinkerke werd op vrijdag 6 mei massaal in het gemeentehuis ontvangen ter gelegenheid van het behalen van de kampioentitel in 2de prov. A. Burgemeester Marc Vanden Bussche zong uitgebreid de lof van spelers, bestuursleden, trainers, medewerkers en trouwe supporters. Volgenbd
seizoen speelt groengeel in 1ste prov.!

De voorbije maand in woord en beeld

De kaartersclub De Zonnekloppers bestaat 25 jaar, wat op zaterdag 7 mei met een ontvangst in de Kokpit
van het gemeentehuis gevierd werd. De Zonnekloppers manillen van september tot mei elke 2de vrijdag van
de maand in café Sportcentrum bij Mireille.

De burgemeester en schepenen brachten op zaterdag 30 april hulde aan de Koksijdse laureaten van de
Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans van vorig schooljaar. De gelukkigen waren Elise Note (sopraansax), Sifra Demoen (voordracht en toneel), Lieselot Legein (saxofoon), Loesie Tryssesoone (voordracht en
toneel) en Matthijs Verhille (saxofoon).
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Waarnemend diensthoofd Cultuur
Nathalie Martens stelde op zaterdag 14
mei haar boek Te gek voor, een erfgoeddoeboek voor kinderen. Het neemt hen,
en ook de ouders, mee naar de tijd van
opa en oma, zelfs nog verder, naar het
kinder- en jeugderfgoed van overgrootvader en –moeder. Het erfgoed-doeboek
gaat vergezeld van de erfgoed-doekoffer,
met veel leuke doe-dingen om het speelerfgoed van de jaren ’30,‘40 tot ’50 te
herbeleven! Op vertoon van de bon die
in de vorige Tij-dingen verscheen (meinummer) krijg je tot en met 24 juni 2011 5
euro reductie bij aankoop van het boek
Te gek. De normale verkoopprijs is 20 euro.
Die bon kan enkel ingeruild worden in de
toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en De Panne.

De voorbije maand in woord en beeld
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De seniorenvereniging Okra kwam
op donderdag 5 mei massaal op
bedevaart naar Koksijde. Het was
een mega-evenement waar liefst
1.275 bedevaarders aan deelnamen.
Ze werden met 28 bussen naar onze
gemeente gereden. Bij aankomst
kregen ze koffie met boterkoek in 5
gemeentelijke feestzalen. Na de dienst
in de OLV-ter-Duinenkerk zorgden 10
restaurants voor ca. 1.300 middagmalen. De organisatie verliep vlekkeloos
tot zichtbaar genoegen van de Okradelegatie tijdens een korte ontvangst
door eerste schepen Jan Loones en
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie.
Opnieuw ruim duizend tevreden mensen die Koksijde ontdekten…

Op donderdag 5 mei organiseerde de sportdienst in de gloednieuwe Bolledroom het jaarlijkse petanquetornooi voor senioren. De drie wedstrijdrondes konden in een sportieve sfeer op de buitenpistes doorgaan. Er
namen 28 ploegen deel: 20 tripletten van de VLOPS, 7 van de Vlaamse Seniorengroep Koksijde en 1 van KAV
Oostduinkerke. De gelukkige winnaars waren de Vlops 7 (Jan Van Haeren, Lucien Geldof en Mady Mishian)
die met één punt verschil wonnen van de Vlops 16 (Michel Digiugno, Marcel Donckers en Annie Braem) en
de Vlops 2 (Edward Staes, Jeanine Van Lysebettens en Gerardus Pauwels). Iedere deelnemer kreeg een mooi
aandenken en het winnende triplet mocht de beker in de lucht steken.

Op zaterdag 30 april bracht de koninklijke harmonie Vrienden van de Brandweer van Oostduinkerke voor een
volle Witte Burg-zaal een geslaagd concert. Onder leiding van dirigent Jeroen Hillewaere werden 14 nummers gespeeld, o.m. Proud Mary, Pirates of the Caribbean, Bolero, Not Fair, Gimme Hope Jo’anna... Ook het
optreden van het trommelkorps was voorbeeldig. De concertnummers worden op zondag 3 juli om 11 u. weer
gespeeld op het Grardplein in Sint-Idesbald.

De voorbije maand in woord en beeld

1ste schepen Jan Loones, vergezeld van jumelagevoorzitter Ward Samyn en penningmeester Andreas
Cavyn woonden in Keulen de Belgisch-Duitse partnerdag bij. Voor de jumelages met Biedenkopf-ander–Lahn (45 jaar), Konz en Neustadt-an-der-Orla
werden zij gelauwerd door de ambassadeur, de
consul en de burgemeester van Keulen.

Op 4 mei werd op de receptie van de handelaarsbond van Sint-Idesbald voor de eerste keer een award
toegekend aan een verdienstelijke persoon uit SintIdesbald. De Award werd Abaaltje genoemd. Eerste
laureaat was dr. Raymond Van Duüren voor zijn grote
inzet voor 32 jaar Kunst in Baaltje met 175 tentoonstellingen in de Keunekapel en de Kerkepannezaal.

Echtpaar Florizoone-Demyttenaere
Diamanten palmen waren er op zaterdag 30 april voor de echtgenoten Fernand Florizoone (°Veurne) en Ida
Demyttenaere (°Moorslede) die huwden op 30 april 1951 in Veurne. Fernand was studiemeester en bibliothecaris aan het koninklijk atheneum in Veurne, maar is vooral gekend als dichter van beeldrijke poëzie, vooral
over de Westhoek. Fernand en Ida hebben drie kinderen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Burgerlijke stand
GEBOORTEN

Vince Lambrecht

Michelle Vanbiervliet

Pauline Deruwe

Izegem, 12 april
dochter van Hans Vanbiervliet
en van Veerle Sentobin uit
Oostduinkerke

Niels Stockman

Veurne, 15 april
zoon van Mike en van Florence
Veranneman uit Oostduinkerke

Juliette De Bruyne

Veurne, 21 april
zoon van Ali en van Jabeen
Rahat uit Koksijde

Vakaris Puljanauskaite

Veurne, 21 april
zoon van Pieter en van Hannelore
Dejonghe uit Oostduinkerke

Ukkel, 27 maart
zoon van Pieter en van Birgit
Kelchermans uit Koksijde
Brugge, 31 maart
dochter van Davy en Melanie
Vanmarcke uit Koksijde

Louis Debruyne

Veurne, 5 april
zoon van Paul en van Nathalie
Jacob uit Koksijde

Aayan Wilayat

Veurne, 5 april
dochter van Lode De Bruyne en
van An-Sofie Moring uit Koksijde

Lars Dehaene

Oostende, 7 april
zoon van Janina Puljanauskaite
uit Koksijde

Mathiz Ballieu

HUWELIJKEN

Brugge, 25 april
zoon van Steve en van Natascha
Persyn uit Koksijde

Karel Vannieuwenhuyse uit Koksijde en Linde Goemaere
uit Harelbeke (8 april)
Bob Casaer en Els Konings, beiden uit Koksijde (23 april)

OVERLIJDENS

Elisa De Bruyne - 88 jaar

weduwe van Jean Devalck
Julia De Smet - 90 jaar
weduwe van Georges Vanmarcke
Maria Kesteloot - 83 jaar
weduwe van Marcel Verschoore
Roger Desaegher - 84 jaar
echtgenoot van Deywel
Fernanda
Anna Leuridan - 99 jaar
weduwe van Vandenbussche
Emile
Urbain Vanloo - 60 jaar
weduwnaar van Bouffioux
Gilberte
Robert Vanhercke - 82 jaar
echtgenoot van Deschepper
Martha
Jean Mahaut - 74 jaar
weduwnaar van Thys Jacqueline
Bertha Wielant - 83 jaar
weduwe van Peeters Richard
Walter Decoster - 88 jaar
echtgenoot van Krakowiak
Suzanne

Magdalena Beeckman - 83 jaar

weduwe van Ooghe René
Sonia Valcke - 65 jaar
echtgenote van Ghemar Roger
Michel Vilain - 64 jaar
echtgenoot van Marie Viot
Hélène Poot - 61 jaar
Joseph Viola - 86 jaar
weduwnaar van Louise
Reyserhove
Godfried Heecke - 72 jaar
Marcel Charlier - 79 jaar
echtgenoot van Monique
Dehaze
Louis Vanderstraeten 92 jaar
echtgenoot van Marguerite
Bernard
Jan De Meu - 78 jaar
echtgenoot van Josiane Wilquet
Maurice Williquet - 80 jaar
echtgenoot van Yvonne Viane
Denise Mespouille - 95 jaar
weduwe van Albert Wuytack
Jan Barbio - 79 jaar

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Dezitter-Degryse
Op zaterdag 30 april vierden de echtgenoten Ludwig Dezitter (°Moorslede) en Raymonda Degryse (°Rumbeke) die huwden in Oostnieuwkerke (14 april 1961) hun gouden bruiloft. Het echtpaar baatte in Moorslede
een vishandel uit. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Vanderhaeghen-De Roy
Zestig jaar geleden, in Schaarbeek op 28 april 1951, stapten Bernard Vanderhaeghen (°Kortrijk) en Jeanne
De Roy (°Schaarbeek) in het huwelijksbootje. Bernard was eerst secretaris van de LBC, maar startte met zijn
echtgenote daarna een succesvol koerierbedrijf. Ze hebben vijf kinderen, tien kleinkinderen en een achterkleinkind. Het diamanten feest vond plaats op zaterdag 30 april.

Echtpaar Vandewoude-Vanbillemont
Zaterdag 7 mei was een gezellige feestdag voor het echtpaar Joseph Vandewoude (°Koksijde) en Simonne
Vanbillemont (°Koksijde) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Koksijde, 6 mei
1961). Joseph was schrijnwerker Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Cornelis-Durivault
Benny Cornelis (°De Panne) en Jeannine Durivault (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Oostduinkerke, 6 mei 1961) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 7 mei in het gemeentehuis ontvangen. Het echtpaar was actief in de horeca, en Benny
was ook leraar-kok in de RITO-hotelschool in De Panne. Ze hebben een zoon.

Echtpaar Meuleman-Verschaeve
Op zaterdag 7 mei werden Joseph Meuleman (°Brugge) en Magda Verschaeve (°Aartrijke) in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 2 mei 1961 in
Aartrijke. Joseph was zelfstandig schrijnwerker en Magda was uitbaatster van de parfumeriezaak Sofie. Ze
hebben twee kinderen en een kleinkind.

Echtpaar Verdievel-Goderis
Zaterdag 7 mei was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Charles Verdievel (°Eernegem) en Dinize
Goderis (°Wulpen) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Wulpen, 21 april 1951).
Charles en Dinize waren landbouwers op de hoeve De Sterre op de Zelte. Charles was ook 12 jaar gemeenteraadslid. Het echtpaar heeft twee kinderen, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Kermisprogramma Koksijde-dorp
Zaterdag 11 juni

- Vanaf 17.30u: eerstesteenlegging van de nieuwe
tennishal, officiële inhuldiging van de Pylyserlaan
en officiële opening van de kermis met optreden
van de Oud-IJslandvaarders

Zondag 12 juni

- 10 u., “franche vornoene” in de cafetaria van
‘t zwembad
- 15 u., café De Welkom, klein dartstornooi
- 16 u., wandelconcert door Hoger Op uit Woumen

Dinsdag 14 juni

- 10 u., De Mijn van de hotelschool, eredienst voor
de overleden parochianen, opgeluisterd door het
Beauvarletkoor Koksijde, daarna receptie in ’t Oud
Schooltje

- 14 u., geleide fietstocht, inschrijven en start aan de
zaal voor vloersporten, bij aankomst een consumptie vanwege het feestcomité

Woensdag 15 juni

- 14 u., ’t Oud Schooltje, ontspanningsnamiddag voor andersvaliden, gratis taart en koffie vanwege het feestcomité
- 14.30 u., geleide wandeling, vertrek aan het toerismekantoor,
bij aankomst een consumptie vanwege het feestcomité

Donderdag 16 juni

- 17 u., avondmarkt in de Zeelaan en de Noordstraat

Zondag 19 juni

- 5-18 u., 28ste grote rommelmarkt, info bij Lucien
Deprey, Veurnestraat 18, T 0479 63 19 01

Zondag 26 juni

- 10 u., optreden van El Fuerte

Nieuwe uniformen voor show- en
drumkorps El Fuerte

Het bekende Koksijdse show- en drumkorps El Fuerte maakt voortaan furore in gloednieuwe uniformen. Gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe en OCMW-raadslid Lander Van Hove kwamen de muzikale gelederen in de nieuwe music-dress showen en aanmoedigen. Onder
de uitgelezen hoede van slagwerkspecialist Jurri Delporte staat El Fuerte zoals vroeger paraat om de Koksijdse eer en faam hoog te houden!

ZEEROTICA voorspelt hittegolf
in het Nationaal Visserijmuseum!
Van vrijdag 17 juni tot zaterdag 31 december pakt
het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke uit
met de exclusieve tentoonstelling ZEEROTICA. Over
liefde en lust aan de kust. De tentoonstelling brengt
een levenslustig artistiek verhaal over passie en zee.
Een uitnodiging tot een intieme reis langs de natuur,
de cultuur en het dagelijkse leven van de kustbewoners. Met topwerk van o.a. Paul Delvaux, Leon Spilliaert, Aloïs Boudry, Edgard Tytgat en hedendaags
beeldhouwer Johan Tahon. Gratis toegang tijdens de
openingsuren van het museum.

Deze zinnenprikkelende tentoonstelling telt vier grote
thema’s.
1. In “de sensuele zee” maakt de bezoeker kennis met
het geloof in zeevruchten als potentieverhogende
stimulansen. Oesters, kaviaar, kreeft zouden het minnespel extra pigment geven, maar wat klopt hier eigenlijk van? En heeft iemand ooit al twee garnalen zien
paren?
2. Het tweede thema gaat over de zeemeermin, de
vrouw met de vissenstaart als verleidelijke minnares
uit de zee. De reis start bij Odysseus, vervolgt met
Christoffel Columbus om ten slotte halt te houden bij
Paul Delvaux. Zangeres en singer-songwriter An Pierlé,
geroemd in heel Europa, componeerde speciaal voor
Zeerotica een exclusieve sirenenzang. Laat u (niet)
verleiden!
3. Half man, half kabeljauw. Jawel, onze Noordzeevissers geloven nog altijd in het zeemonster Roesschaert.
Echte hartendiefjes, die ruige zeebonken met hun typische tatoeages. In de tentoonstelling kan je, gevleid
op een ﬂuweelzacht bankje, unieke getuigenissen
over hun intieme leven beluisteren. Wedden dat ze je
soms het schaamrood op de kaken jagen? En voor

wie het nog wat meer mag zijn: ontdek het meest pikante fragment van Annelies Verbeke achter het rode
gordijntje…
4. “Bloot in en aan zee” is het vierde en laatste grote
thema van de tentoonstelling. De erotische lading
van Belgische kustplaatsen is terug te vinden in talrijke
foto’s en prentkaarten met baders uit de vorige eeuwen. Op het strand zelf was toen geen bloot te zien.
Later, tijdens de seksuele revolutie van de jaren 1960,
veroverden de bi- en monokini’s de Vlaamse kust. En
hoe zit het vandaag? Komt er dan toch een naaktstrand in Koksijde-Oostduinkerke?

Wedstrijd
Het Nationaal Visserijmuseum schenkt tien lezers van
Tij-dingen een VIP-uitnodiging voor de vernissage van
Zeerotica (met afrodisiacabar)!
Mail vóór 9 juni waarom je er per se bij wilt zijn naar
didier.bourry@koksijde.be. De meest originele motivaties worden beloond!

Midzomervuur op Sint-Andréstrand

De Jaycees van Veurne-Westkust organiseren op
zaterdag 25 juni vanaf 19 u. op het Sint-Andréstrand
het evenement Midzomervuur. Tijdens deze magische nacht wil JCI de mensen rond één of meer
vuren samenbrengen en hen onderdompelen in de
sfeer van “A midsummernight’s dream”.
De groep Moonwolf zorgt voor de muzikale omkadering, Koen Vandenberghe vertelt magische verhalen en vuurartiesten zullen een schitterend spektakel
voorschotelen. Het wordt dus een volksfeest in de

De KAJ-Wulpen organiseert op zaterdag 9 juli het provinciaal kampioenschap vlottenrace op het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke. Met dit evenement wil KAJWulpen een plezante dag aanbieden en de samenwerking onder de jeugdverenigingen verbeteren.
De vlottenrace staat in het thema van de middeleeuwen. Om het even welke groep mag eraan deelnemen: vrienden, jeugdvereniging, sportvereniging,
gezin, het maakt niet uit. Op een vlot moeten minstens

ruimste betekenis van het woord met hapjes, paëlla,
frisdranken, wijn, bier en mojito’s.
Het Sint-Andréstrand is te bereiken van de G. Scottlaan langs de Koninklijke Baan tussen Koksijde en
Oostduinkerke.
Prijs: 10 euro (versnaperingen, paëlla en consumpties).
Inschrijven via www.jci-vw.be, en doorklikken. De organisatie is in handen van Lies Vander Stichele , Diederik
Denys, Ann Soete, Stephanie Maere, Winnok Housaert,
Bert Hermans en Robbie Vandaele.
4 personen zitten (min. leeftijd 12 jaar). Vanaf 8 u. kan
elke groep ter plaats z’n vlot maken. Is het vlot al vooraf klaar, dan moet men uiterlijk om 11 u. aanwezig zijn.
Om 14 u. begint de echte vlottentocht over een traject van 1,2 km met onderweg 5 praktische proeven.
Overdag is er ook randanimatie (o.a. springkasteel) en
jurering voor een publieksprijs. Prijsuitreiking om 19 u.
De avond wordt om 19 u. met een barbecue afgesloten.
Deelnemen aan de vlottenrace kost 2,5 euro per persoon. Aan de barbecue 10 euro. Aan beiden 12 euro.
Inschrijven door storting van het correcte bedrag op rek.
nr. 063-5065807-17 en correcte mededeling per e-mail
aan jonas.fabel@telenet.be. Aan de vlottenrace mogen de eerste 20 ingeschreven groepen deelnemen.
Info: Jonas Fabel (Meester Vlaemyncklaan 22 in
Adinkerke), T 0473 96 18 73, www.tisten.be/vlottenrace

Pinkstermaandag: Zouavenherdenking
Op pinkstermaandag 13 juni herdenkt Koksijde de
7.650 Franse Zouaven die in de Westhoek hun leven
lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oudstrijders uit
die wereldbrand zijn er niet meer. Vandaag worden
zij vertegenwoordigd door de vaderlandslievende
verenigingen en oudstrijders uit de Tweede Wereldoorlog van onze Westhoek en Noord-Frankrijk. Tijdens
die plechtigheid brengen ze hulde aan hen die hun

leven gaven voor de vrede.

Programma

Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans militair kerkhof in Koksijde-dorp en om 11 u. bloemenhulde en
toespraken aan het Zouavenmonument. Om 11.30
u. optocht van het Zouavenplein via de Zeedijk naar
het gemeentehuis in de Zeelaan.

Van 25 tot 26 juni 2011:
Programma 62ste Garnaalfeest

ZATERDAG 25 JUNI
- Van 11 tot 18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt “De visserij en oude ambachten” met muzikale ambiance
- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en verkopen van de
paardenvisserssoep (org. Orde van de Paardenvisser)
- 13.30 u., vertrek in Oostduinkerke-dorp van de
garnaalvissers te paard onder begeleiding van de
Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer
- 14 u., Astridplein, start wedstrijd garnalenvissen voor
de garnaalvissers te paard en de kruiersverenigingen De Slepers en De Spanjaardbank, en voor de
kinderen
- 16 u., Astridplein: koken van de garnalen

ZONDAG 26 JUNI
- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader
van de zeewijding
- 10.30 u., Zeedijk, PLECHTIGE ZEEWIJDING in aanwezigheid van de paardenvissers, kruiersverenigingen,
folkloristische groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met de zee

- 11-12 u., Astridplein, folkloristische dansen en muziek,
visbakken
- 14 u., Astridplein, optreden show- en drumband El
Fuerte
- 15.15 u., Astridplein, overhandiging van de diploma’s
aan de kruiers van de Slepers en de Spanjaardbank
en aan de garnaalvissers te paard
- 15.30 u., 62ste GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET - omloop: Oostduinkerke-bad - IJslandplein Zeedijk - Europaplein -Albert I-laan - Leopold II-laan –
Vrijheidstraat in Oostduinkerke-dorp (17 u.). De stoet
brengt met een 60-tal groepen een sfeerbeeld van
het vissersleven met verwijzing naar enkele historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de paardenvissers,
de Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal
en eredames, en aan koning Garnaal. De stoet
besteedt ook aandacht aan IJslandvaart. In de
tweede helft van de 19de eeuw maakten veel inwoners van Koksijde-Oostduinkerke de overtocht naar
IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen.

(info: T 058 53 21 20 en 058 51 29 10)

2e vtm-dag in Koksijde

ZATERDAG AAN ZEE
Op zaterdag 2 juli neemt de zender vtm opnieuw het roer over in onze gemeente. We verwelkomen onder
meer Wout Bru, de cast van Ella, de cast van Aspe, de acteurs uit Tegen de sterren op en nog andere BV’s!
Het hele gezin wordt verwend van 10.30 tot 19 u. Alles is bovendien gratis. Startpunt dit jaar is de A. Bliecklaan,
eindpunt de Zeedijk.

So you think you can dance
In de A. Bliecklaan staan verschillende podia waar de
finalisten van so you think you can dance optreden en
workshops geven.

VTM Kzoom verwent onze kids!
Nog in de Bliecklaan verschijnt een vtmKzoomdorp
met een basketspel, een hindernissenparcours, een
eendjeskraam, grote springkastelen, glijbanen, een
doolhof,… kortom een locatie waar kinderen tussen
4 en 10 jaar zich volop
gratis kunnen uitleven. Er
zijn tal van vtmKzoomfiguren aanwezig, ook in de
levenslijnshop.

Zeelaan:
centrale as
De Zeelaan wordt omgetoverd tot een oase
van shopping, muziek en
amusement! Verschillende lokale winkeliers zullen
voor hun winkel staan
met leuke kraampjes en
terrasjes. Er is een vtmshop voorzien. En er komt
een stand van zesta.be.
Daar kan je deelnemen
aan een wedstrijd, en
een etentje bij Claudia
(winnaar hobbykok)
thuis in de wacht slepen…

Koksijde kookt op het
Theaterplein
Alle culinaire programma’s van vtm krijgen hun plaats
op het Theaterplein met een kookbattle tussen BV’s
en aandacht voor het programma Masterchef met
Wout Bru.

Salsa, sport en spel op het strand!
Op de Zeedijk vind je “Binnen de Minuut”, waar je
allerlei gekke spelletjes kan uitproberen. Oproepen
kan je lanceren op “de Stip”. De
strandspelen (petanque, zandgratis
kasteel, beachvolley, korfbal,
beachvoetbal,…) worden uitgevoerd door verschillende vtmgezichten. Wellicht komt Pieter
Loridon ook mee om toezicht
te houden… Koksijde Latin Club
vindt dit jaar voor de 7e keer
plaats. Je kan er in een Latinosfeer genieten van optredens en
workshops met het zand tussen
de tenen!
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Slotshow: optredens
van Idool!
Om 17.30 u. is het verzamelen
geblazen op het
Theaterplein. Alle acteurs en
vtmKzoomfiguren komen op het
podium! Drie finalisten van Idool
geven er een optreden! Het einde
is voorzien om 19 u.
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Koksijde in de kijker!

De vtm-dag zorgt voor een nooit geziene promotie voor onze gemeente. De televisiecampagne om het
event aan te kondigen start half juni en loopt op vtm en kinderzender vtmKzoom. Radiospots worden gelanceerd op Q-Music en Joe FM. In Het Laatste Nieuws verschijnt een uitneembaar katern (oplage van 370.000
exemplaren). Daarnaast komen er advertenties in De Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws en
Het Nieuwsblad. Ook online (via website vtm.be en de vtm nieuwsbrieven) gaat er speciale aandacht naar
‘zaterdag aan zee’. Dit pakket heeft een promotionele waarde van 400.000 euro, de Koksijdse VVV investeert 35.000 euro in deze dag.

Koksijde helemaal cyclo!

EXCLUSIEVE
It
WIELEROUtF
tE KOOP!

UNIEK
GESCHENK
VOOR
VADERDAG!

Bent u al helemaal cyclo? Bezoek zeker onze WK-shop in het toerismekantoor
van Koksijde (gemeentehuis). U kunt er niet alleen terecht voor de voorverkooptickets, maar wat dacht u van deze exclusieve wieleroutfit, speciaal geproduceerd door het bedrijf Santini voor de wereldkampioenschappen cyclocross
2012 in Koksijde! De wielertrui kost 35 euro, de broek 40 euro. Op de foto ziet u de
Koksijdse schepen van Sport Dirk Dawyndt en enkele sportieve medewerkers van
de gemeente. Heeft u zin om als vrijwilliger ook mee te werken aan het WK?
Laat het zeker weten via jan.deramoudt@koksijde.be!

Nieuwe (gratis) brochure in uw bus!
Hou deze maand uw brievenbus goed in de gaten! U treft er een complete
infogids aan over onze gemeente, getiteld Wegwijs in Koksijde.
Alles wat u moet weten over onze gemeente is er alfabetisch en thematisch
gerangschikt. Bovendien voorzien van een complete trefwoordenlijst.

Weekendtreffen Bad Schallerbach–Koksijde

In het weekend van 19 mei ontving het jumelagecomité Koksijde een 55-tal vrienden uit de Oostenrijkse partnergemeente Bad
Schallerbach. Vrijdag 20 mei stond helemaal in het teken van de zee. Een demonstratie van de paardenvissers (met koken van de
garnalen), en een bezoek aan het Nationaal Visserijmuseum waren de uitschieters! Op zaterdag 21 mei maakten de bezoekers een hele
dag kennis met Brugge. Terug in Koksijde volgde met de gastgezinnen een gezellig samenzijn in Chalet des Bains. Ten slotte speelde El
Fuerte op zondag 22 mei een aperitiefconcert.

Gratis exotisch spektakel op
7de editie van Koksijde Latin Club
Op het centraal strand van Koksijde vindt op zaterdag 2 juli vanaf 14 u. voor de zevende maal Koksijde Latin
Club plaats, anders gezegd het grootste Salsafestival van de Westkust! De formule waarmee het festival in 2005
startte blijft succesvol: salsa, strand, gratis. Drie sleutelwoorden, drie voltreffers. Jaarlijks komen er zo’n 4.000
salsa aficionados meedansen. Dit jaar wordt de strafste editie ooit met meer bands, meer latino vibes en een
overdekte dansvloer van 400 m2!
Het salsafestival Koksijde Latin Club blijft groeien. In tegenstelling tot de meeste Belgische festivals verzoent
Koksijde Latin Club de aspecten “gratis” en “kwaliteitsvol” met elkaar. Klasse muziek voor een klasse publiek.
Een festival voor mensen die van gezelligheid en dansen houden. Koksijde Latin Club is klein maar fijn.
Programma
* Orquesta Pegasaya – Deze groep sloot de eerste
edities traditioneel af. Dit jaar zijn ze terug. Deze populaire band bestaat al 25 jaar en heeft een biografie
met ontzettend veel hoogtepunten in binnen- en
buitenland. Zo waren ze vaak te zien op tv, hebben ze
twee keer de publieksprijs gewonnen tijdens het grote
Rotterdams zomercarnaval. Pegasaya is Antilliaans
voor kleefkruid en dat is precies het kenmerk voor hun
gevarieerde muziek.

* Doble Impacto - Is
de erfgenmaan van de
Cubaanse bands die
02/07
hier al 14 jaar de zomer
2011
maken en is de salsaband met de beste
livereputatie. Ze gaan
voor een krachtige set.
02/07
* Zulema Sexteto Big
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alle bekende CubaaORQUESTA
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PEGASAYA
10 jaar toeren, samen
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DJ BARTOLOMEO
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en viool) zijn zeer
gevraagde muzikanten o.a. bij
grote namen zoals Zap Mama. Zulema zit in België op
conservatorium, Kirena komt uit Cuba overgevolgen.
Soms worden Cubanen verliefd op Vlaanderen en
komen ze terug om aan diverse conservatoria en
jazzscholen hun instrument te vervolledigen. Een groot
deel hiervan zijn vrouwen zoals de pianozussen Tulia
en Fania Rodriguez. Beiden zijn medeoprichtsters van
de legendarische La Banda (Cuba). Tulia en Fania zijn
een prachtig voorbeeld van hoe Cuba overleeft. De
geletterde topmuzikanten kunnen de blotebillenmarina’s van de USA moeiteloos counteren met een ultra
dansbaar repertoire.
* Ritmo Latino - Deze groep maakte hier naam met
ultra dansbare salsa met herkenbare hits op beLEUVENissen, Antilliaanse feesten, Gentse Feesten, La Noche
de la Pasion, maar ook in bekende grote salsabars
zoals The Duke te Gent en Axxes te Antwerpen. Deze
band zit ook constant in het buitenland te toeren
zoals op grote festivals in Nederland en Frankrijk. De
groep speelt muziek uit Cuba, Puerto Rico (salsa, son),
Colombia (cumbia, vallenato), Dominicaanse Republiek (merengue).
* Azucar Salsa (workshop) - Gratis dansinitiaties en
demonstraties onder leiding van expert Rob Willems
(www.azucar.be)
* DJ Bartolomeo - Op Koksijde Latin Club rijgt hij de
hits al vijf jaar naadloos aan elkaar.
Info: Frederik Sabbe en Jan Deramoudt,
info@koksijdelatinclub.com,
www.koksijdelatinclub.com

Grote zomerexpo
See*Point: beeldende
kunst en poëzie
De gemeentelijke dienst Cultuur organiseert van de
zomer van 1 juli tot 31 augustus een belangwekkende
tentoonstelling met werk van hedendaagse beeldende kunstenaars in combinatie met poëzie. De expo
die de naam SEE*POINT meekreeg, vertrekt niet vanuit
één welbepaald thema. De kunstenaars krijgen carte
blanche en laten zich inspireren door de locatie waar
ze aan de slag zullen gaan.

© Matthieu Lobelle

De rode draad in deze expositie is te zoeken in de
titel. SeePoint, Point de vue of Uitzichtpunt slaat op
de manier waarop een kunstenaar vanuit zijn eigen
subjectieve kijk naar de werkelijkheid kijkt, zijn verbeelding laat spreken en iets nieuws creëert. Deze nieuwe
creaties brengen op hun beurt een originele, eigenzinnige visie. De kunstenaar is dus niet alleen observator
maar ook visionair of criticus. De titel verwijst ook naar
de zee als eind- en als beginpunt. Zoals een kunstwerk
een eindpunt is voor de kunstenaar en voor de toeschouwer een vertrekpunt. Er zullen kunstwerken en
gedichten te zien zijn in o.a. Ster der Zee, het gemeentehuis, het Abdijmuseum Ten Duinen en de abdijsite,
de Abdijhoeve Ten Bogaerde, het Nationaal Visserijmuseum en galerie Welnis. Deelnemende beeldende
kunstenaars zijn Hans Demeulenaere, PEter DePELchin,
Yvan Derwéduwé, Thomas Huyghe, Matthieu Lobelle,
Dominiq V.D. Wall, Stijn Van Dorpe, Hannes Vanseveren,
Yves Velter en Tinka Pittoors. Voor de woordkunst zorgen Hedwig Speliers, Inge Braeckman en Honoré d’O,
Lut de Block, Hendrik Carette en Frederik Leroy.
Info: dienst Cultuur, Zeelaan 303, T 058 53 34 40 of
valerie.vandamme@koksijde.be

SEE*POINT
hedendaagse kunst en poëzie

01.07.2011 - 31.08.2011

i.s.m.

www.koksijde.be

Xbeach-festival op
munitiedepot
Gewoontegetrouw staat Xbeach weer klaar met
een resem zomerevenementen. Xbeach staat
voor eXtreme sensaties, gestimuleerd door eXtreem uitbundige X-happenings. Eind juli is er het
Xbeach-festival, en van 12 augustus tot 17 augustus is er ook weer het extreme attractiepark aan
Ster der zee.
Na het avontuur op het strand, verhuist het tentenkamp naar het munitiedepot in de Langeleedstraat. Vorige edities was dit festival gekoppeld
aan het extreme attractiepark. Nu niet meer en
dus is er geen muziek meer aan het strand. Nieuw
is ook dat men op vrijdag 29 juli terecht kan op
het munitiedepot om het tentje op te slaan. Er zal
een shuttle ingelegd worden naar de Beachparty
van de scouts in Oostduinkerke. Op zaterdag 30 juli
gaat het festival om 13 u. van start. Dit jaar zullen
er 4 stages zijn die ‘gehost’ worden: de StuBru rock
stage, de TMF commercial stage, de Decadance
summertour stage en de Nuclear nights stage hosted by Steam. Zondag wordt deze laatstgenoemde ingepalmd door de Krush club stage. Alsof dat
nog niet genoeg is zorgt de gemeente ervoor dat
Xbeach een vette line up kan voorschotelen. Zo
kan de drempel laag gehouden worden met een
goedkope ticketprijs. Een tipje van de sluier: Jeugd
van Tegenwoordig, Bowie Peru, REGI, Dj Fré (Carré),
Duuub, Kastor & Dice, Mook, One87, Artois, Samtex,
Ya’mo en vele andere.
Info: info@xbeach.be

Agenda JUNI
Rondleiding voor individuele bezoekers
(gids inbegrepen in toegangsticket)
Nederlands) (duur: 1,5 u)
Elke zondag 5, 12, 19 en 26 juni, om 14.30 u
Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten
Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan/
Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Woensdag 1
Causerie ‘Onze rechtspraak’
door Michel Handschoewerker -

14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128 - Toegang: € 2 (1 gewone
consumptie inbegrepen)
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
Org. Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde - www.vlas.koksijde.be

Gratis geleide kruidenwandeling
‘op stap met de herborist kom je
méér te weten over de heilzame
werking van o.a. de smeerwortel’
- 14.30 u
Sint-Idesbald, Jan Van Looylaan, infobord
Kerkepannebosje - Info: dienst Toerisme

Donderdag 2
Wandelconcert - 16 u

Koksijde-aan-Zee - Info: dienst Toerisme

Zaterdag 4
Gratis geleide wandeling
‘overvloed in de Doornpanne’
Planten, insecten en vogels - 14 u

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2 - Info:
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

Open deur Vrienden der Blinden 14 u
Oostduinkerke-dorp, Ganzestraat - Met
demonstraties, optreden, drankjes en hapjes
Info: vrienden.der.blinden@skynet.be
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk - 14-18 u

Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
en Oostduinkerke-dorp, Nationaal
Visserijmuseum, P. Schmitzstraat 5

Zondag 5

Elke dinsdag, 8-13 u
Oostduinkerke, Groenendijk
Wekelijkse markt
(van 1 april tot 31 oktober)

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend. Koksijde, Westhoek Aviation Club. Van 10 uur tot zonsondergang.
Info: T 058 31 23 67 of T 0497 30 55 90
Sint-Idesbald, Veurnelaan 109, VOC Westhoek Info en inschrijvingen: Marc Van Muylem,
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

Woensdag 8
Spreekbeurt ‘de race met China’,
door Carla Bellemans - 14 u

Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Org.: Vl@s - Vlaamse Actieve senioren
afdeling Oostduinkerke - Info:
freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

Donderdag 9
Bloedafname Rode Kruis

- 17-20 u
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info: Maureen Vanbelleghem, T 0473 17 41 27,
vanbelleghemmaureen@hotmail.com

Zaterdag 11
Cabin Art 2011 - Schilderen op
de achterkant van een
strandcabine - 10-18 u

Thema’ speelse wind aan zee’
Sint-Idesbald, strand - Info: dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling
‘Duinjuweeltjes’, speciale
planten van de duinen - 14 u

Zouavenherdenking

Dinsdag 14
Eredienst overleden parochianen,
opgeluisterd door het Beauvarletkoor, gevolgd door receptie in
’t Oud Schooltje - 10 u

Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk
Info: dienst Toerisme

Woensdag 15
Bloedafname Rode Kruis - 16.30-20 u

Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Info: Maureen Vanbelleghem, T 0473 17 41 27,
vanbelleghemmaureen@hotmail.com

Donderdag 16
Verzamelen voor Bedrijfsbezoek de
Moerenaar - 14 u

Koksijde-aan-Zee, kerkplein o.l.v.-ter-Duinenkerk. Inschrijven vóór 8 juni - Info: Neos
Koksijde, persoone.freddy@telenet.be of
T 058 51 40 60, of T 058 51 33 01

Opening kermis - 17.30 u

Vrijdag 17

Zie Tij-dingen blz 30
Koksijde-dorp - Info: dienst Toerisme

Zondag 12
Motortoertocht door Frans
Vlaanderen - 8.30-12 u

Strandwandeling met natuurgids -

HVV Zahir Koksijde, ‘Familiebanden, welke waarden geven wij
eraan?’ - 19.30 u

Koksijde-aan-Zee
Zie tij-dingen blz 32

Avondmarkt - 17 u
Koksijde-dorp - Info: dienst Toerisme
Inschrijvingen: T 0477 37 12 18

Gratis geleide vlierbloesemwandeling ‘op zoek naar receptjes
en weetjes over de vlier en andere
duinenstruiken’ - 14.30 u

Dinsdag 7

Bedevaart naar Wulpenpitje - 9.30 u.

Oostduinkerke, bezoekerscenturm
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Info: Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01

9.30 u
Oostduinkerke, parking Sint-André
(G. Scottlaan) - Info en organisatie:
Vermeylenfonds: T 058 51 98 65

Maandag 13
Wulpen, Dorpsplaats - Info: dienst Toerisme

Rommelmarkt - 7-19 u

Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk
€ 2,50 per lopende meter - Info en
inschrijvingen: John De Ridder, T 058 51 12 47

Elke vrijdag, 8-13 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme

Koksijde-dorp, infobord Zeelaan
(ingang Hoge Blekker) - Info: dienst Toerisme

Wandelconcert harmonie Batterie
Municipale de Ghyvelde et ses
Miss - 11-12.30 & 16-18u
Koksijde-aan-Zee - Info: dienst Toerisme

Wandelconcert Koninklijke fanfare
‘Hoger op’, Woumen - 16 u

Koksijde-dorp, Zeelaan - Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard - 8.15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 18
Compostnamiddag - 13.30-16 u
Koksijde-dorp, containerpark
Info: dienst Milieu en duurzame ontwikkeling
Braderie - 10-18 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Wijkfeest ter ere van 10de verjaardag erkend dorpsgezicht Quartier
Sénégalais - ’s middags

Koksijde, Quartier Sénégalais
Info: Sarah Verstaen, dienst Cultuur
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Zondag 19

Zaterdag 25

Rommelmarkt - 8 u

62ste Garnaalfeest, Oostduinkerke

Braderie - 10-18 u

Folkloremarkt - 10-18 u
Oostduinkerke-aan-Zee, Fabiolaplein

Koksijde-dorp, Zeelaan
Inschrijvingen: T 0486 40 29 28

Zie Tij-dingen blz 33

Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Info: dienst Toerisme

Vertrek 62ste folkloristische garnaalstoet - 15.30 u

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef,
ingang Ter Yde/Hannecartbos
Info: VBNC De Nachtegael, T 058 42 21 51

Koksijde, Zuid-Abdijmolen,
J Van Buggenhoutlaan - Info: dienst Toerisme

Garnaalkruiersdemonstratie ‘De
Spanjaardbank’ - 14 u

Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk
Zie Tij-dingen blz 33 - Info: dienst Toerisme

Maandag 27
Bezoek tentoonstelling Schat van
Farao toetanchamon te Brussel - 9u

Maandag 20

Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard + koken
van de garnalen op de Zeedijk -

Garnaalvissers te paard + koken van
de garnaaltjes op de Zeedijk - 14.15 u

Koksijde, Station - Info: Neos Koksijde,
T 058 51 40 60 of T 058 51 33 01

Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

10.15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

tentoonstellingen

Woensdag 22
Bespreking van het boek ‘De Stad
der Blinden’, van José Saramago -

14.30 u
Leesclub - Info: Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43, Org. Vl@s - Vlaamse Actieve
Senioren - Koksijde - www.vlas.koksijde.be

Bloedafname Rode Kruis - 17-19.30 u

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Info: Maureen Vanbelleghem, T 0473 17 41 27,
vanbelleghemmaureen@hotmail.com

Donderdag 23
Vertrek fietstocht ‘Ladies-only ride
for think-pink’ - 100 deelnemers

Fietstocht ten voordele van het goede doel
Koksijde-aan-Zee, gemeentehuis
Info: dienst Toerisme

tot 19 juni
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne, Doornpannestraat 2
‘Dier en plant als migrant’ - Info:
T 058 53 38 33, info@iwva.be - www.iwva.be

JUNI
Open elke dag uitgezonderd zondag en
maandag - Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino
Expo Keramiek, Sandra Vens, Emelgem
Info: lievino@lievino.be

02-14/06
Open: elke dag: 15-18 u, Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Monique Plaetevoet en Ann Devloo-Delva,
schilderkunst en beeldhouwkunst
Info: dienst Toerisme

04/06-24/07
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere
& Lefevere, Polderstraat 76
Juan Maria Bollé en Ingrid Rosschaert
Info: T 058 51 47 57, T 0475 38 66 02,
dml@skynet.be - www.dmlgallery.be

17-19/06
Open: 14-17 u, Koksijde-aan-Zee,
Kapel Ster der Zee - Eindejaarstentoonstelling Kinderen Westhoek
Acamdemie Koksijde - Info: WAK, lode.
demey@koksijde.be - T 0491 35 62 67

24-26/06
14-17 u - Sint-Idesbald, zaal VOC en
gaanderij, Westhoek Academie Koksijde,
Veurnelaan 109
Eindejaarstentoonstelling volwassenen
Info: WAK, lode.demey@koksijde.be
T 0491 35 62 67

17-26/06
Open elke dag: 15-18 u - Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
John Bulteel, het fantasierijk samenspel
van mens en dier - tekeningen en
sculpturen - Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard - 12.30 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Seniorendans festival - 17 u
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Gratis toegang - Info: seniorendansgroep
De Golfbrekers, Gilbert Vercamer
T 058 51 23 97, rita.maerten@telenet.be
Petanque initiatie - 18 u

Zie Tij-dingen blz 32

Zondag 26

Gratis geleide wandeling in ter
Yde/Hannecartbos - 14 u

Gratis geleide wandeling ‘kom en
ontdek de natuur met al je
zintuigen - 14.30 u

Dag van de vriendschap –
Sint-André - Midzomernacht - 19u

Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
leden: € 5; niet-leden: € 7 - Nadien etentje
in Normandie: € 50 leden, ; niet leden: € 65
Info en inschrijvingen: Lena Proot,
T 058 51 51 37, jacques.proot@skynet.be

17/06-31/12
01/04-30/10: di-vrij: 10-18 u; weekends- en
feestdagen: 14-18 u, gesloten op maandag
- 01/11-31/03: enkel open in de namiddag:
14-18 u - Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, P. Schmitzstraat 5
Zeerotica - Info: Nationaal Visserijmuseum,
T 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be

24-26/06
14-18 u - Koksijde-aan-Zee, Kapel Ster der
Zee, Koninklijke Baan
Eindejaarstentoonstelling afgestudeerden hogere graad en specialisatiegraad
Info: WAK, lode.demey@koksijde.be
T 0491 35 62 67
27/06-15/09
Elke weekdag 10-16.30 u. - Sint-Idesbald,
WAK, Gaanderij, Veurnelaan 109
Expo WAK selectie alle opties
Info: lode.demey@koksijde.be
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