16e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
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01.37 en 13.57
02.13 en 14.31
02.50 en 15.08
03.30 en 15.49
04.13 en 16.32
05.00 en 17.19
05.51 en 18.13
06.53 en 19.18
08.01 en 20.26
09.07 en 21.34
10.16 en 22.44
11.28 en 23.54
12.32
00.52 en 13.20
01.38 en 13.59
02.18 en 14.36
02.57 en 15.14
03.36 en 15.53
04.16 en 16.32
04.47 en 17.12
05.38 en 17.51
06.19 en 18.33
07.04 en 19.22
07.59 en 20.23
09.02 en 21.30
10.11 en 22.39
11.19 en 23.44
12.16
00.34 en 12.58
01.15 en 13.34
01.52 en 14.10

08.16 en 20.44
08.56 en 21.24
09.38 en 22.07
10.22 en 22.51
11.06 en 23.36
11.52
00.24 en 12.41
01.14 en 13.32
02.08 en 14.30
03.09 en 15.36
04.17 en 16.56
05.37 en 18.19
06.46 en 19.17
07.39 en 20.05
08.24 en 20.47
09.04 en 21.27
09.42 en 22.07
10.20 en 22.46
10.57 en 23.25
11.34
00.04 en 12.09
00.42 en 12.46
01.23 en 13.31
02.13 en 14.32
03.12 en 15.40
04.13 en 16.47
05.14 en 17.57
06.16 en 18.59
07.11 en 19.46
07.57 en 20.27
08.40 en 21.08

boek
‘Koksijde’

Foto van de maand
Daniel Dewaele is de gelukkige winnaar van de fotoprijs juni. Daniel
was al dan niet toevallige spotter van een vreemd gespan dat aanstalten maakte voor een nooit geziene noordwestelijke Kanaalovertocht.
Wellicht heeft de schipper van dienst deze vermetele poging moeten
staken, maar in elk geval gaat Daniel met de maandprijs wegdraven…
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk dinsdag 9 augustus.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Gemeente info

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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

Getijden augustus
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02.31 en 14.49
03.12 en 15.30
03.55 en 16.13
04.40 en 16.59
05.29 en 17.49
06.25 en 18.49
07.32 en 19.58
08.42 en 21.11
09.57 en 22.33
11.22 en 23.54
12.24
00.48 en 13.08
01.28 en 13.43
02.02 en 14.16
02.37 en 14.51
03.12 en 15.26
03.49 en 16.02
04.24 en 16.35
04.56 en 17.06
05.26 en 17.38
05.59 en 18.17
06.42 en 19.10
07.51 en 20.35
09.23 en 21.58
10.40 en 23.10
11.42
00.06 en 12.28
00.49 en 13.08
01.29 en 13.46
02.09 en 14.26
02.50 en 15.08

09.22 en 21.50
10.06 en 22.34
10.49 en 23.18
11.34
00.03 en 12.19
00.50 en 13.07
01.42 en 14.03
02.42 en 15.11
03.53 en 16.38
05.23 en 18.08
06.38 en 19.07
07.29 en 19.52
08.10 en 20.31
08.46 eb 21.08
09.21 en 21.44
09.54 en 22.19
10.28 en 22.53
11.00 en 23.26
11.30 en 23.57
12.00
00.29 en 12.34
01.09 en 13.23
02.16 en 14.52
03.31 en 16.08
04.37 en 17.19
05.42 en 18.28
06.46 en 19.21
07.36 en 20.05
08.20 en 20.47
09.03 en 21.29
09.46 en 22.12

Referentieplaats is Nieuwpoort.
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vermeld
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek.
nr. BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen juli tot december 2011”

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.

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.

07
08

Emotie a la carte!
c.c. CasinoKoksijde presenteert
zijn programmatie voor het
volgende seizoen. Het wordt vast
en zeker een artistiek topjaar
met (familie)theater, dans, humor,
moderne en klassieke muziek van
de allerhoogste plank!

10-11
Thuis in nieuw Sociaal
Huis!
Op de laatste dag van juni
heeft het OCMW-personeel zijn
nieuwe Sociaal Huis aan de
Ter Duinenlaan 34 in gebruik
genomen. Dit nieuwe gebouw
wordt het nieuwe gemeentelijke
centrum voor de volledige sector
sociale dienstverlening!

9
Een zomer vol feest !
Van de zomer staat de
Koksijdse feestkalender
boordevol! Van airshow tot
fietszoektocht, van internationale
voetbal- tot tennistornooien,
van visserijfolkloreavonden
tot abdijavondjes, van de
elfjuliviering tot Wulpens landelijk
feest, en nog vééél méér..!

27-39
Zeerotica en See*Point

Opnieuw twee exclusieve
tentoonstellingen in onze gemeente!
Houd u van zinneprikkelende
beelden en verhalen? Bezoek
dan Zeerotica in het Nationaal
Visserijmuseum! Of verkiest u
hedendaagse beeldende kunst en
poëzie? Dan vindt u uw gading in de
grote zomertentoonstelling SEE*POINT,
verspreid over heel de gemeente!

36-37
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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

Mengtafel - Voor het c.c.
CasinoKoksijde wordt een
digitale mengtafel gekocht. Nodig om een nog
betere service te kunnen
bieden. Raming 25.000
euro. Unaniem.

Projecten
Kunstgras – De raad nam
kennis van het project
om het natuurgras op het
hoofdvoetbalveld van
KVVC te vervangen door
kunstgras, met inbegrip
van een drainage, een
beregeningssysteem en
een veldverlichting van
400 lux. Raming 628.596
euro. Dit dossier kadert
binnen de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en KVVC, waarbij
aan KVVC een investeringssubsidie is verleend.
Palenrijen – Op het
strand aan Ster Der Zee
zullen palenrijen geplaatst worden om een
degelijke en definitieve
beschermingszone te
voorzien voor de zeehonden. Momenteel bestaat
de afbakening uit paaltjes en lint die niet bestand zijn tegen de zee,

de weersomstandigheden enz. Raming 34.025.
Unaniem.
Verlichting - In de
Veurnelaan en
Pannelaan wordt de nieuwe openbare verlichting
ondergronds geplaatst.
Raming 17.839 euro.
Unaniem.
Aankoop pastorie – De
gemeente koopt jegens de Vereniging voor
Volkszorg Oostende de

onderpastorie met tuin in
de Pastoor Schmitzstraat
te Oostduinkerke. Gelet
op de strategische ligging
bij het Nationaal Visserijmuseum en palend aan
een gemeentelijke eigendom, is deze aankoop
opportuun. Prijs 250.000
euro. Unaniem.

Varia

Duinenhuis - De raad
keurde een retributiere-

glement goed voor het
gebruik van de doe-stations, de vergaderzalen of
voor eenmalige activiteiten georganiseerd door
of in het natuureducatief
centrum Duinenhuis. Het
nieuwe centrum kent
succes. Het is evenwel onhoudbaar om gidsen en
accommodatie blijvend
gratis aan te bieden. Vandaar dit nieuwe retributiereglement. Unaniem.

De gemeente kocht
de onderpastorie in de
Patroor Schmitzstraat in
Oostduinkerke als mogelijk
toekomstig dienstgebouw
van het Nationaal
Visserijmuseum.

Sportpark Oostduinkerke-west
Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft op 26 mei 2011 beslist dat
een MER (Milieu-effectenrapport) voor het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Oostduinkerke–west, niet nodig is. Het betrokken departement stelt immers vast dat voorgenomen plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen.
De screeningsnota alsook de beslissing van vrijstelling van planMER-plicht kunnen worden geconsulteerd op
de website van de dienst MER www.mervlaanderen.be en tijdens de openingsuren in het gemeentehuis.

De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijkse groet kijkt burgemeester Marc Vanden Bussche met grote verwachtingen uit naar de
zomervakantie, en naar de vele toppers die op de agenda staan. Ook schenkt hij aandacht aan het nieuwe
erfgoedhuisje Nys-Vermoote, waar stripfiguur Jommeke klein en groot voortaan meeneemt op een boeiende
tocht door de evolutie van Koksijde, van eenvoudig vissersdorp tot moderne badplaats.
t-d: “Burgemeester, onze zomer
staat weer bol van de activiteiten?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche “Inderdaad, we starten met
een knaller want de Airshow op
woensdag 6 en donderdag 7 juli
heeft een topaffiche: Amerikaanse,
Franse en Engelse teams komen
hier stunten. Omwille van besparingen vindt de Airshow deze keer in
de week plaats, maar we verwachten toch opnieuw massale belangstelling. Ook voor de Koksijdenaars
is dit een klassieke seizoensopener.
Aan de vooravond, dinsdag 5 juli,
wordt de 65e verjaardag van de
luchtmacht gevierd met een feestconcert op het Theaterplein voor
het gemeentehuis.”
t-d: “Maar we gaan de hele zomer door op dit elan?”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “In het erfgoedhuisje Nys-Vermoote dompelen
stripfiguur Jommeke en zijn vriend Flip de bezoeker helemaal onder in de tijd van toen.”

Burgemeester: “Zeker! Er is het
internationaal folklorefestival op het
Theaterplein, ondertussen ook al
een vaste waarde, de expo SeePoint, het Landelijk feest in Wulpen,
de Beach Run voor de sportievelingen, Koksijde danst, X-Beach en
uiteraard onze tennistornooien op
het Theaterplein, nl. Flanders Ladies Trophy en Ricoh Men’s Trophy.
Verder de Vierdaagse van de IJzer,
vuurwerken…, en we kunnen nog
een tijdje doorgaan. Alles is te
checken via www.koksijde.be of via
de gratis evenementenbrochure,
af te halen bij de onthaalkantoren
van de dienst Toerisme.”

Meteen is het ook duidelijk dat we
klaar zijn voor de zomer.”

t-d: “Onze toerismekantoren kregen bovendien een pluim!?”
Burgemeester: “Inderdaad, de
drie kantoren kregen het “Q-label”,
verder in dit nummer kan men daar
meer over lezen. We hebben er samen met de VVV en het toerismeteam echt voor gewerkt om aan
de standaardnormen te voldoen.

t-d: “Ook Jommeke komt van de
zomer thuis in onze gemeente?”
Burgemeester: “Ja, het huisje
Nys-Vermoote gaat open op 1 juli!
Bezoekers zullen er kennismaken
met Jommeke want het huisje was
eigendom van de grootvader en
oom van Jef Nys, geestelijk vader
van de stripheld! Aan de hand
van authentieke tekeningen van
Jef Nys en zijn kleindochter Sarina
Ahmad, in combinatie met oude
postkaartzichten van Koksijde,
dompelen stripfiguur Jommeke en
zijn vriend Flip de bezoeker helemaal onder in de tijd van toen. Ze
tonen de bezoeker de historische
ontwikkeling van Koksijde als kleine
vissersgemeente tot de florerende
toeristische badplaats van vandaag. Voor de inrichting van het
huisje koos het gemeentebestuur
bewust voor de in 2008 aangekochte authentieke meubels van

Karel Loppens. Met een knipoog
naar “nonkel Door” die indertijd
jenevers schonk voor zijn gasten,
zullen de bezoekers er ook een jenever “Pier Kloeffe” kunnen drinken
om de verhalen door te spoelen. Zo
zijn klein en groot tevreden (lacht)!”
t-d: “tot slot nog een vakantiegroet?”
Burgemeester: “Wel de zomermaanden blijven toch een heel
speciale periode voor de kustbewoners. We zijn blij met de talrijke
toeristen. Maar anderzijds moeten
wij er als bestuur voor zorgen dat
de grote volkstoeloop geen ongelukken met zich meebrengt.
Vakantiegangers moeten van alle
zorgen gespaard blijven. We doen
daar grote inspanningen voor. Om
een voorbeeld te geven: we stellen
in het seizoen meer dan 350 jobstudenten te werk, waaronder 185
redders. Bij deze wens ik iedereen
dan ook een gezellige, drukke en
veilige zomer toe!”

Het gemeentebestuur werft aan:
coördinator dienst Communicatie (m/v)
Niveau

met voltijdse prestaties 38u/week

B1-B3 in contractueel dienstverband met een proeftijd van 6 maanden m.i.v. 01/09/2011
bruto beginwedde: 27.797,04 euro per jaar (2.316,42
euro per maand).
Relevante beroepservaring wordt, met een maximum van 1 jaar, in aanmerking genomen voor de
toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Doel van de functie

De coördinator ComOp (Communicatie, Onthaal
en Protocol) staat in voor de dagdagelijkse praktische uitvoering en opvolging van communicatiedossiers, ontwikkelt de interne communicatie binnen
de organisatie en coördineert het websitebeleid
zodat een optimale externe en interne informatiedoorstroming gewaarborgd wordt.

Diplomavoorwaarden

Houder zijn van een bachelordiploma.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Houder zijn van het rijbewijs B of dit behalen tijdens
de proeftijd. Minstens 1 jaar beroepservaring hebben.

Wervingsreserve

voor de duur van 2 jaar

Data proeven

De data van de schriftelijke en mondelinge proeven, alsook het examenprogramma, moeten nog
bepaald worden. De proeven vinden eind augustus
2011 plaats.

Selectieprocedure

De kandidaten worden schriftelijk (aangetekend) uitgenodigd tot de schriftelijke proef. Enkel de geslaagde
kandidaten in dit onderdeel kunnen deelnemen aan
de tweede proef. De quotering gebeurt op basis van
de criteria ‘zeer geschikt’,‘geschikt’ of ‘niet geslaagd’.

Kandidatuurstelling

De kandidaturen worden gericht aan het college
van burgemeester en schepenen. Uw sollicitatiebrief,
vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van
het vereiste diploma, moet uiterlijk op woensdag 20
juli 2011 toekomen op volgend adres: Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR – Zeelaan 303
te 8670 Koksijde. Het voldoen aan de bijzondere aanwervingsvoorwaarden m.b.t. ervaring moet blijken uit
het curriculum vitae. Een attest wordt later aan de
geslaagde kandidaten gevraagd. U kan uw sollicitatiebrief ook via e-mail sturen naar evelien.maes@
koksijde.be. Vermeld duidelijk voor welke functie u
solliciteert. Een uitgebreide infobrochure en functiebeschrijving kan bekeken worden op www.koksijde.
be. Op de dienst Personeel & HR kunnen deze documenten eveneens verkregen worden of via e-mail
aangevraagd worden: evelien.maes@koksijde.be.
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht op
de dienst Personeel & HR: 058 53 34 41.
NB.: Andere vacatures worden bekendgemaakt via de
lokale dagbladen en de gemeentelijke website. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Gemeentelijke dienst Personeel & HR krijgt ster
van de vzw Jobwerking
De vzw Jobcentrum West-Vlaanderen heeft de gemeentelijke dienst Personeel & HR een OVM-ster toegekend
wegens het bijdragen tot het waarmaken van de doelstellingen van de vzw, nl. de tewerkstelling van een werkzoekende met een ernstige arbeidshandicap.
OVM staat voor Ondernemen voor Mensen. Het is een omkering van het eerder materialistische rendabiliteitsprincipe Mensen voor Ondernemen. De vzw Jobcentrum streeft immers naar tewerkstelling van de zwakkeren in onze
samenleving, en werkt daarvoor samen met de personeelsdiensten van de West-Vlaamse gemeentebesturen. De
uitgereikte ster is afgedrukt op een certificaat en gehandtekend door provinciegouverneur Paul Breyne van WestVlaanderen. Alvast proficiat aan onze gemeentelijke dienst Personeel & HR!

Indienen schade-aanvragen na regenval 11 tot 17 nov. 2010
Op 8 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 23 mei 2011 waarbij de langdurige
regenval en de overstromingen van 11 tot 17 november 2010 erkend zijn als algemene ramp. Onze gemeente behoort ook tot het rampgebied.
Wie schade opliep, heeft tot 30 september 2011 de tijd om een aanvraag tot financiële tegemoetkoming in
te dienen bij de dienst Rampenschade. De dienst Burgerzaken heeft daartoe aanvraagformulieren ter beschikking. Wie een schadevergoeding wil krijgen moet bij zijn dossier zo veel mogelijk bewijsstukken en inlichtingen voegen. Vooral de raming van de schade gebeurt best zo gedetailleerd mogelijk. Het vademecum
rampenschade kan geraadpleegd worden op de internetsite www.belgium.be of www.rampen.be. Info:
dienst Burgerzaken (T 058 53 34 32, bevolking@koksijde.be) of de dienst Rampenschade (T 050 30 16 68 of 050
30 16 46 of 050 30 16 47)

Koksijde nam
afscheid van Vital Suber
In de leeftijd van 83 jaar overleed op donderdag 9 juni de gekende Baaldjenaar Vital Suber. Hij was van 1971
tot 1977 en van 1983 tot 1995 gemeenteraadslid van Koksijde. Gedurende 25 jaar was Vital ook de dynamische voorzitter van het feestcomité van Sint-Idesbald, bezieler van de jaarlijkse ruilbeurs en algemeen actief in
het verenigingsleven.
Het overlijden van Vital Suber
kwam onverwacht. Nog maar vier
maanden geleden vierde hij met
zijn echtgenote Irène Christiaen zijn
diamanten huwelijksjubileum.
Vital Suber werd op 25 november
1928 geboren in een gezin van vijf
kinderen als telg van een echte
Koksijdse familie.

Band met de samenleving

In het verenigingsleven was Vital Suber 23 jaar nauwgezette penningmeester van KVVC. Van het feestcomité Sint-Idesbald was hij 33 jaar
bestuurslid waarvan 25 jaar voorzitter. Hij stichtte de internationale
ruilbeurs, een evenement dat in die
in de streek ongeëvenaard was. Als
politicus was hij 18 jaar lid van de
Elektriciteit en wasserij
gemeenteraad. In Koksijde hielp hij
Na de lagere school volgde Vital
ook de middenstandsvereniging
drie jaar elektriciteit in de techniop het juiste spoor zetten en was hij
sche school van Oostakker (omdat
medestichter van de spaarclub ’t
Koksijdenaar Julien Thieren daar les
Spaarpotje in ’t Lusthof.
gaf). Na zijn studies vond hij onmidVital Suber was vader van zoon
dellijk werk in loondienst.
Henri die samen met schoondochOp 1 februari 1951 trad Vital in het
ter Greta Delie (huidige OCMWhuwelijk met Irène Christiaen. Hij
voorzitter), zorgde voor de kleinstartte toen een zelfstandig elekkinderen Karl en Sofie, die op hun
triciteitsbedrijf dat snel opgang
beurt het nageslacht verzekerden
Vital Suber, geliefde Baaldjenaar, overleed
maakte. Omwille van gezondheids- op 9 juni.
met de achterkleinkinderen Vital en
redenen diende die bloeiende
Rachelle.
zaak eind de jaren ’70 evenwel stopgezet.
Onder groot medeleven van de bevolking vond zijn
Een volgende fase in het leven van Vital en Irène was
uitvaartdienst plaats op donderdag 16 juni in de kerk
de uitbating van de wasserij met nieuwkuis, tot 1989. In van Sint-Idesbald. Het gemeentebestuur biedt zijn
dat jaar werd de gelijkvloerse verdieping overgelaten
echtgenote Irene Christiaen en zijn familieleden zijn
aan zoon Henri die er het restaurant Karso begon.
oprechte wensen van deelneming aan.

VDAB-opleiding tot metselaar
Elke werkzoekende die in de bouw wil werken als metser kan een korte VDAB-opleiding volgen die begint
op maandag 4 juli en die 4 à 6 maanden duurt. Er is een bouwstop van 18 juli tot 15 augustus. Tijdens
deze opleiding is er ook een mogelijkheid om een VCAT-attest te behalen. Ook Franstaligen zijn welkom.
De opleiding vindt plaats in het Bommenvrij, Schoolstraat 48 in Nieuwpoort.
Een infovergadering over dit project vindt plaats op vrijdag 1 juli om 10 u. in de werkwinkel van Veurne
Pannestraat 13.
Voordelen tijdens en na de opleiding:
- de opleiding is gratis
- vervoerskosten worden terugbetaald: 0,15 eurocent/km
- gratis werkkledij en materiaal
- kosten kinderopvang worden terugbetaald
- na een opleiding gegarandeerd werk in een boeiende en goedbetaalde job (geoefende arbeider:
13,34 euro per uur)
Info: werkwinkelpunt Koksijde via mariechantal.loones@werkwinkel.be, bij kris.sinnaeve@vdab.be of
annemie.declercq@vdab.be of op 051 26 01 51 en 051 26 85 98.

Openbaar onderzoek van Grup
Ter Duinenlaan en Marktplein

Van 18 juli tot en met 16 september 2011 loopt het wettelijk openbaar onderzoek in verband met het ontwerp
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ter Duinenlaan en Marktplein in Koksijde.
Vandaag bestaat voor de omgeving van het Marktplein in Koksijdebad een BPA Maartenoom (goedgekeurd bij MB dd. 6/09/1994).
Het gemeentebestuur wil dit BPA
herzien om verschillende redenen.
Enerzijds is het verouderd en erg
detaillistisch opgemaakt. Hierdoor
is er weinig marge voor recente
ontwikkelingen wat aanleiding
geeft tot vele afwijkingsvragen
voor stedenbouwkundige vergunningen. Anderzijds zijn in het BPA
een aantal delen van goedkeuring
onthouden omdat men toen ook
bezig was met de afbakening van
het duinendecreet. Uiteindelijk zijn
de meeste uitgesloten zones niet
weerhouden in het duinendecreet
waardoor het BPA, vooral rond de
Markt, weinig continuïteit vertoont.
Daarnaast moet ook ten aanzien
van het openbaar domein, van de

pleinomgevingen en de inrichting
ervan meer soepelheid kunnen
worden gehanteerd. Tenslotte
dateert het huidige BPA van vóór
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Met de herziening wil het
gemeentebestuur de opties uit dit
GRS ook kunnen vertalen naar de
omgeving van de Ter Duinenlaan
en het Marktplein.
In 2010 werd een eerste ontwerpGRUP voor deze zone al aan een
openbaar onderzoek onderworpen. Evenwel wordt enerzijds om
administratieve redenen, anderzijds
om enkele onduidelijkheden weg
te werken, de procedure gedeeltelijke hernomen. Het gewijzigde
ontwerp-GRUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op
20 juni 2011.
Nu het ontwerp-GRUP ‘Ter Duinenlaan en Marktplein’ opnieuw

voorlopig is vastgesteld door de
gemeenteraad wordt ook het
openbaar onderzoek hernomen.
Deze periode van bekendmaking
loopt van 18 juli 2011 tot en met
16 september 2011.
Gedurende deze periode kan iedereen tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis de plannen inzien
aan het loket van de dienst Stedenbouw, en opmerkingen of bezwaren
indienen. Deze moeten tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan
het loket van de dienst Stedenbouw
of aangetekend worden verstuurd
naar: Gemeentelijke commissie voor
Ruimtelijke Ordening, p/a gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
Gemeentehuis: open elke voormiddag van 9 tot 12 u., en ook
op maandag en woensdag van
13.30 tot 16 u.

EHBO-cursus bij Rode Kruis
De Rode Kruis-afdeling Koksijde organiseert opnieuw een EHBO-cursus waarin de EHBO-technieken in allerlei
situaties aangeleerd worden. Wie slaagt krijgt een waardig getuigschrift overhandigd. Deze cursus is gratis
met uitzondering van het cursusboek.
De reeks eerste hulp vindt plaats 28 september, 5, 12 en 19 oktober met evaluatie op 26 oktober.
De reeks helper vindt plaats op 9, 16, 23 en 30 november met evaluatie op 7 december.
Alle lessen in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-dorp van 19 tot 22.15 u.
Info: An Desaeger (andesaeger@telenet.be, 0473 33 12 11)

Voor de volledige sector sociale dienstverlening

Welkom in het Sociaal Huis!

Op donderdag 30 juni wordt het nieuwe Sociaal Huis aan de Ter Duinenlaan 34 in Koksijde in gebruik genomen. Voortaan kunnen alle inwoners van onze gemeente voor om het even welke vorm van sociale dienstverlening in dit nieuwe administratief centrum terecht. Het Sociaal Huis telt verscheidene pijlers: de opdrachten
van het eigenlijke OCMW, de thuiszorgdiensten, de dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur, en het
servicepunt van de werkwinkel.
Het spiksplinternieuw Sociaal Huis is
gelegen in het hartje van Koksijde,
in de vernieuwde omgeving met
de heraangelegde Ter Duinenlaan
en het Marktplein. Het volledige
gebouw is toegankelijk voor andersvaliden, er is voldoende parkeerruimte en er werd de nodige
aandacht besteed aan de groene
omgeving.
Het Sociaal Huis wordt de nieuwe
sociale wegwijzer van Koksijde. De
inwoner kan er terecht met alle
vragen over een brede waaier aan
sociale dienstverlening. In dat totaalpakket zijn er drie “afdelingen”.

Sociale dienstverlening
(vroeger OCMW)

Een groot pakket dienstverlening
wordt waargenomen door het
OCMW-personeel (dat jarenlang
gehuisvest was in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke). Hier is de
burger nu welkom voor o.a. financiële steunverlening, gezinsbudgettering, advies over rechten en sociale
voordelen, tot en met het opladen
van de budgetmeter.

Woonloket

Het woonloket biedt de burger
informatie, begeleiding en advies
over verschillende aspecten van
wonen en huisvesting. Informatie
over rechten als huurder of verhuurder, aanvragen voor sociale woningen of huurdersbegeleiding.

Thuiszorgdiensten

Koksijde kent een sterke veroudering en vergrijzing van de bevolking.
Het Sociaal Huis heeft een ruim
aanbod aan diverse ondersteunende thuiszorgdiensten om senioren
zolang mogelijk thuis te laten genieten van hun oude dag. De thuiszorgdiensten geven dus antwoord
op vragen en problemen waar je
als oudere of zieke persoon mee te
maken krijgt. Het Sociaal Huis biedt

volgende thuiszorgdiensten aan:
gezinszorg, personenalarmsystemen, klusjesdienst, maaltijdbedeling,
minder mobielen centrale.
Daarnaast zijn er ook de erkende
dienstencheque-ondernemingen:
Poetskracht (poetsdienst met
dienstencheques) en het Strijkhuis,
Zeelaan 71.
De medewerkers werken in landschapskantoren, cliënten zijn
welkom in spreekkamers. Daarnaast zijn er in het Sociaal Huis ook
de aparte kantoren van OCMWvoorzitter Greta Suber-Delie, secretaris Pascale Feys, ontvanger Rita
Driesse en van de diensthoofden.
Elke dag staat een enthousiast team
klaar om u wegwijs te maken in het
sociale netwerk van informatie en
zorg op maat. De nieuwe openingsuren zijn van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.
of na afspraak op 058 53 43 10.

Dienst Sociale Zaken i.s.m.
de gemeente

Aanvragen FOD Sociale Zekerheid
andersvaliden, huisvesting, inburgering vreemdelingen, pensioenen,
rampenschade–rampenfonds,
wilsbeschikking euthanasie…

Werkwinkel

Op 1 juli verhuist ook de Werkwinkel
(nu een “bemand servicepunt”)
naar het Sociaal Huis. In de Werkwinkel is men welkom voor allerlei
vragen over werkgelegenheid,
vacatures, opleidingen en solliciteren naar een job. Bv.: in- en
uitschrijvingen werkzoekenden,
inschrijving jobstudenten, aanvragen opleidingscheques, vacatures,
activakaarten, hulp bij opmaak
curriculum vitae, info dienstencheques, info opleidingen, enz.
Er zijn een WIS-toestel en internetpc voor werk-, sollicitatie- en vdabgebruik voorhanden. Open van
maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u.
Info: Marie-Chantal Loones,
T 058 53 43 29, F 058 53 43 11,
www.vdab.be, mariechantal.
loones@werkwinkel.be

Weldra opendeurdag

Kom gerust eens langs of maak
kennis met de werking van het
Sociaal Huis op de opendeurdag in
het najaar. Meer info in een volgend nummer.
Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in
Koksijde, 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be, info@sociaalhuiskoksijde.be

c.c. CasinoKoksijde presenteert nieuw seizoen:

programmatie met Emotie à la carte
De seizoensbrochure 2011-2012 van c.c. CasinoKoksijde is er een waar je niet naast kan kijken. Emotie à la carte is het speelse thema, passend geïllustreerd door boze, blije, verbaasde… blikken. Een voorstelling bijwonen in het cultureel centrum laat je zelden onberoerd.
Hierbij een summier overzicht van al het moois dat “’t Casino” u volgend seizoen aanbiedt.

Start

* c.c. CasinoKoksijde opent met de allereerste co-productie van het c.c. CasinoKoksijde. De jonge, talentvolle Kasper Vandenberghe, afkomstig uit Koksijde,
ging voor deze solovoorstelling aan de slag met een
dertig jaar oude tekst van Jan Fabre. Wie spreekt mijn
gedachte… toont de mens in al zijn rust en onrust.
Door de overweldigende keuze weet de hedendaagse mens niet meer wat kiezen. En dus kiest hij niets, of
alles.
* Om het seizoen helemaal feestelijk te starten werd
Radio Modern uitgenodigd. Die brengt met Ne vuilen avond une revue jamais vue. Een totaalspektakel
zoals ze werden gehouden in de feestpaleizen van de
jaren ’20 en ’30. Er wordt gelachen en gedanst, er zijn
goochelaars en acrobaten en zowaar enkele burlesque danseressen. Dit spektakel wordt in goede banen
geleid door Jan De Nieuwe Snaar De Smet.

theater

Theaterliefhebbers worden volgend seizoen op hun
wenken bediend met een rits grote namen. NtGent,
’t Arsenaal, Lazarus, Kurt Defranq of Bruno Vandenbroeck en Nico Sturm.
* Het vernieuwd Gents Volkstoneel was vorig seizoen
voor het eerst in Koksijde en dat was meteen een
overweldigend succes. Daarom werden de Gentse
troepen opnieuw uitgenodigd.
* Hét icoon van de Vlaamse acteursgilde Jan Decleir
brengt met Koen De Sutter met een stuk van Dylan
Thomas een meesterwerk uit de wereldliteratuur, De
Queeste brengt een sterk plattelands-gezinsdrama
op de planken en Pascale Platel leert ons wie haar
muzen waren doorheen haar carrière.
* Qua muziektheater wist het c.c. CasinoKoksijde twee
Vlaamse kleppers te strikken. Na een sabbatjaar is
Karl Vannieuwkerke terug met een gloednieuw concept. Geen wielerjaar meer, maar Karl verbreedt zijn
horizon en brengt met Les Supappes een show over
helden in de sport.
* Michiel Hendryckx behoort tot het kransje van
Vlaamse topfotografen. Hij liet zich overhalen om op
het podium een bloemlezing te brengen uit z’n werk,
doorspekt met anekdotes en straffe verhalen, omlijst
door muziek die hem na aan het hart ligt.

Dans

Dans is niet de grote publiekstrekker in het c.c. CasinoKoksijde. Helaas, want wie zich laat verleiden door één
van volgende voorstellingen, zal niet ontgoocheld zijn.

* Er is het dansduet/gevecht/stomende vrijpartij van
Pieter Ampe en Guiherme Garrido of de eigenzinnige en breekbare lichaamstaal van Kaori Ito in een
verhaal over het vergeten van jaloersheid, liefde,
ouderdom en dood.
* Claire Croizé danst dan weer op de wondermooie
muziek van Gustav Mahler.
Om nog meers moois te zien trekt het c.c. ook naar Brugge (Akrham Khan en Nitin Sawhney), Duinkerke (Cie
Mossoux-Bonté) en Kortrijk (Compagnie Pal Frenak).

Humor

* Het rijtje namen alleen al doet verlangen en watertanden: Xander De Rycke, Adriaan Vanden Hoof,
Joost Vandecasteele, Begijn le Bleu, Henk Rijckaert, Alex Agnew en De Nieuwe Snaar.
* De Poolse mimeartiest Krosny is het buitenbeentje.
Google even z’n naam of surf naar You Tube. U vindt
er tal van filmpjes die u lachkrampen bezorgen. Dankzij samenwerking met enkele andere culturele centra
kan Koksijde elk seizoen enkele grote buitenlandse namen naar hier halen voor een kleine tournee. Zo krijgt
u de kans artiesten te ontdekken die bij ons zelden live
aan het werk te zien zijn.

Music Maestro

* De JazzLab concerten weten een vast en trouw
publiek te boeien. Mixtuur, Ben Sluijs en Erik Vermeulen, LABtrio, aNOO en de Del Ferro-Vaganée Group
brengen een mix van goeie jazz, geworteld in de
Vlaamse klei.
* Koksijdenaar Jens Bouttery werkte samen met filmmaker Daan Milius rond interviews met o.a. Josse De
Pauw en Harmen De Hoop. Deze interviews vormen
de basis van de muzikale composities van het Jens
Maurits Orchestra.
Admiral Freebee brengt enkel
z’n gitaar en stem mee. Hij staat
borg voor een ingetogen maar
krachtig concert.

* Baloji brengt een muzikale liefdesverklaring aan
Congo, z’n land van oorsprong. De muziek zet aan tot
dansen, de teksten tot nadenken.
* Admiral Freebee, vaste waarde in de Vlaamse
rockscène, brengt enkel z’n gitaar en stem mee. Een
ingetogen maar krachtig concert.
* Africappella brengt een Zuid-Afrikaans kerstconcert
(niet te missen!) in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen.

Africappella verzorgt een Zuid-Afrikaans kerstconcert in de SintWillibrorduskerk in Wulpen.

* Lady Linn bevestigde onlangs met een straffe tweede cd. Het werd een plaat vol extatische levenslust
maar evengoed melancholische overpeinzingen.
* Heather Frahn (Australië) brengt in het voorjaar 2012
rauwe blues zoals alleen zij dat kan.
* Karoliina Kantelinen (Finland) brengt oude, Finse folk
die gegarandeerd kippenvel op uw huid tovert.
* En last but not least brengt Will tura na enkele jaren afwezigheid weer al zijn hits mee naar
Koksijde voor een topconcert. Tura is de 70 voorbij,
maar nog lang niet uitgeblust.

Familietheater

* De allerkleinsten mogen plaats nemen op het
perron. De Pantoffeltrein komt eraan. Een ticketje
geeft recht op 1 zitje voor de reis van hun leven.
* theater FroeFroe bouwde vorig seizoen de Feestzaal om tot een kikkerparadijs waar niet alleen de
kinderen bij weg droomden. Komend seizoen duiken we de onderwaterwereld van zeemeerminnen
in voor een avontuur zonder weerga.
* Oude bekende Lejo komt voor de derde maal
naar het cultureel centrum en slaat iedereen met
verbazing. Twee handen en enkele oogjes zijn voor
Lejo genoeg om je mee te voeren naar zijn knotsgekke wereld.
* Ook de circusvoorstellingen zijn zeker geschikt voor
de kids. Sweatshop Cie neemt je aan de hand van
spectaculaire circusstunts en meeslepende muziek
mee achter de schermen van een circusfamilie.
* Cie Ieto heeft genoeg aan enkele houten banken
om een voorstelling te brengen waar evenwicht een
speelmaatje is en waar kwajongens de zwaartekracht tarten.

Klassiek op zondag

De kwaliteitsvolle reeks Klassiek op Zondag is er ook
weer bij met vier concerten in het mooie kader van
de Abdijhoeve Ten Bogaerde.

* Op tweede kerstdag is er in de OLV-ter-Duinenkerk
een opvoering van Carmina Burana, het meesterwerk van Carl Orff met o.a. het Koksijdse Beauvarletkoor. Ab-so-lu-te aanrader.
* En tot slot twee buitenbeentjes. Nathalie
Meskens trok naar Nepal op vraag van NGO Cunina. Ze maakte er een beklijvende documentaire
over het dagelijkse leven van de Nepalese kinderen.
Die toont op een overtuigende manier de kracht
van eerlijke ontwikkelingshulp.
* En wat Johan Derycke doet met de film Go West
van Buster Keaton is ook een waar huzarenstukje. In
zijn eentje, gewapend met een klarinet en keyboard
zal hij deze film uit 1925 van een avontuurlijk muzikaal nieuw jasje voorzien.
Een seizoen barstensvol emotie! Wilt u meer
weten? Dan is de nieuwe seizoensbrochure uw
redding. Hebt u die niet in de bus gekregen?
Vraag hem aan via cc.casino@koksijde.be of op
058 53 29 99. Nog meer info over alle voorstellingen met foto’s, video’s, recensies… op
www.casinokoksijde.be.
Tickets voor al dat moois kunt u vanaf maandag
1 augustus bestellen als u een abonnement
neemt of vanaf dinsdag 16 augustus voor losse
tickets. Alle info is terug te vinden.
Info: in de brochure of op
www.casinokoksijde.be

Netbibbing: digitaal
netwerken in de bieb
Basis: hoe werkt een computer?
Ideale start voor een echte beginner en een goede
basis voor wie een cursus Word en/of Internet overweegt. Kennismaking met klavier, muis en computer,
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz. Op donderdag 29 september, donderdag 6
en maandag 10 oktober, van 13.30 tot 16 u. Kostprijs
15 euro.

Hoe orde houden op je pc?
Wie al een basiscursus computer achter de rug heeft
kan in deze les leren orde houden op de pc. Vroeger
stopten we foto’s in een schoenendoos. Die dozen zijn
vervangen door pc’s die de mogelijkheid bieden om
foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vinden
zijn. In deze les leer je hoe je mappen maakt, foto’s
klasseert, namen geeft, enz. Twee lesnamiddagen op
donderdag 20 en vrijdag 21 oktober, van 13.30 tot 16
u. Kostprijs 10 euro.

GSM cursus
Leer stap voor stap hoe je een GSM optimaal gebruikt. Hoe zoek je een opgeslagen nummer op? Van
wie kwam de gemiste oproep? Hoe verzend je een
SMS-bericht? Na een volledige cursusdag heb je alles
onder de knie.
Op dinsdag 25 oktober van 9 tot 11.30 u. en van 13.30
tot 16 u. Kostprijs 10 euro.

“Effecten en
neveneffecten”
van het WK
Cyclocross

OPROEP

De bieb wordt in oktober helemaal cyclo! In aanloop naar het WK Cyclocross 2012 loopt in de bieb
een verrassende tentoonstelling over “effecten en
neveneffecten”.
Hiervoor is de bieb op
zoek naar uw anekdotes, herinneringen,
kleine en grote verhalen van 30 januari
1994 toen Paul Herijgers in Koksijde won.
Hebt u een leuke of
speciale foto van die
dag? Werd u ouder,
grootouder (geboortekaartje?). Was u
jarig? Contacteer
dan de Bib:
Casinoplein 10,
T 058 53 29 53,
koksijde@
bibliotheek.be

Zoek de schatkist

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
- Inschrijven vanaf maandag 4 juli op de afdeling
Beeld en Geluid (pas geldig na betaling), geen
telefonische inschrijvingen meer mogelijk
- Men moet lid zijn van de bibliotheek (2,50 euro)

Ook deze vakantie is uitmetvlieg.be weer van de partij
in de bieb. Wat meer is, ze daagt de kinderen zelfs uit
om een echte schat te zoeken! Los de vragen op en zo
vind je de verstopplaats van de schatkist! In de bieb zitten bovendien nog meer schatten verborgen. Je vindt
wel een schat van een boek om bij weg te dromen!

Games in de
bibliotheek

Makkelijk lezen
boeken

Vanaf juli kan je in de bibliotheek games lenen. De
startcollectie bevat een 100-tal games voor Wii,
PS2/PS3, PSP, Xbox 360 en NDS. In het aanbod zitten
verschillende soorten games voor elke leeftijdsgroep maar de klemtoon ligt vooral op educatieve, sportieve en ontspannende games waarbij je
meer inzicht kan verwerven of je motoriek trainen.
Games voor kinderen staan in de jeugdafdeling
en zijn gratis uitleenbaar (max. 3 weken), games
vanaf 12 jaar staan in de audiovisuele afdeling
(1ste verdieping) en kosten 1 euro per uitlening
(max. 3 weken).
Een greep uit de startcollectie: Mario en Sonic op
de Olympische winterspelen, Iron Man 2, Super
Monkey Ball, Sonic & Sega all-stars racing, Star
Wars: the force unleashed II, Alice in Wonderland.

Voor kinderen – De gemeentelijke bibliotheek beschikt ook over een aantal makkelijk lezen boeken
voor kinderen die houden van spannende boeken,
maar bij wie het lezen niet zo vlot. Deze boeken
zijn te herkennen aan een oranje makkelijk lezen
sticker op de rug van het boek.
Voor volwassenen - De collectie makkelijk lezen
boeken voor volwassenen is flink uitgebreid. Het
betreft leesboeken en informatieve boeken voor
mensen die moeilijkheden hebben met lezen en
schrijven, of voor mensen die de Nederlandse taal
leren. Deze boeken staan bij de grote letterboeken.
Wablieft-krant - De Wablieft-krant is een makkelijk
te lezen krant, met foto’s en artikels maar veel eenvoudiger uitgelegd. Deze krant zit in het krantenrek.

OTO zoekt hulp

Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO),
toneelvereniging gevestigd in Het Bedrijf, is voor
de nieuwe theaterproductie volgend seizoen op
zoek naar hulp bij productieleiding. Dit houdt o.a.
in: meelopen met regisseur en praktische zaken
beredderen. Verder als tussenpersoon fungeren
naar grimeurs, kostuumverantwoordelijke en
toneelmeester toe, en vooral plezier beleven aan
het verwezenlijken van mooi theater. OTO zoekt
een enthousiast iemand om het team aan te vullen. Toneelervaring is niet noodzakelijk.
Info: info@het bedrijf.be, 0476 30 27 78

Nieuw: Trollenland van
Tini Moens

Word artiest in
de vakantie!

Grendel is een jonge trol. Op een dag verdwaalt
hij en belandt in de Griekse wereld, in een conflict
tussen de godin Hera en de held Herakles. Grendel wil voor de godin Hera, in ruil voor “eeuwige
stoverij”, de 12 werken van Herakles uitvoeren. Zal
hij daarin slagen..?
Dit is een boek voor kinderen vanaf tien jaar. Tini
Moens (°1969) is gids voor verscheidene Brusselse
musea. Daarbij komt ze dagelijks in contact met
kinderen. Ze bracht jarenlang haar vakanties in
Koksijde door.

De Vakantie-academie van de gemeentelijke Westhoekacademie vindt in 2011 al voor de 8ste keer
plaats. Inwoners van gemeente en regio, tweederesidenten en bezoekers kunnen dankzij dit initiatief een
korte maar intensieve opleiding in een of andere kunsttechniek volgen. In juli en augustus zijn er weer lessen.

Boekenverkoop
Van 1 juli tot 31 augustus is er in de bibliotheek
weer boekenverkoop.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op maandag 11 juli,
donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.

De docenten-kunstenaars zijn Svitlana Lyashchuk
Lebiga (tekenen en schilderen), Fernand Vanderplancke (beeldhouwen), Pieter Denuwelaere (grafiek), Suzanne Venema (glasfusie-vormsmelten).
1. Maandag 11 tot vrijdag 15 juli:
tekenen en schilderen en beeldhouwen
2. Maandag 18 tot vrijdag 22 juli:
tekenen en schilderen en beeldhouwen
3. Maandag 25 tot vrijdag 29 juli:
glasfusie-vormsmelten en vrije grafiek
4. Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus:
tekenen en schilderen, beeldhouwen, glasfusievormsmelten en vrije grafiek
5. Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus:
tekenen en schilderen, beeldhouwen, glasfusievormsmelten en vrije grafiek
In de gemelde periodes vinden alle lessen dagelijks
plaats van 10 tot 16.30 u. in het hoofdgebouw van
de gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald. Info: Guy Van Beckevoort,
T 0477 79 45 91, westhoekacademie@koksijde.be

Tuinvlindertelling op
6 en 7 augustus

Ook dit jaar worden er op 6 en 7 augustus vlinders
geteld in de tuinen. Natuurpunt organiseert deze telling al voor de vijfde keer. In 2010 telden 2.105 Vlaamse gezinnen mee.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om te melden
welke dagvlinders en enkele nachtvlinders (van een
lijst van 20) in de tuin aanwezig zijn, en wat het maximum aantal exemplaren was dat tegelijk werd waargenomen. Via deze eenvoudige vraag worden de
verschillende soorten doorheen de jaren geëvolueerd.
Dagvlinders reageren snel op veranderingen in milieu
en klimaat. Het zijn dus goede indicators voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Naast het telweekend zijn er
ook maandelijkse tellingen. Hieruit wordt afgeleid hoe
het aantal vlinders door
het jaar heen evolueert en
of dit verandert tussen de
jaren.
Registreer je als maandelijkse teller op www.vlindermee.be.
Info: www.natuurpunt.be/vlindermee, www.vlindermee.be, vlinders@natuurpunt.be

Bacterievuur bestrijden
Bacterievuur bezorgt niet alleen fruit- en boomkwekers kopzorgen, maar berokkent ook schade
aan siertuinen. Vele sierstruiken zijn immers ook
gevoelig voor de ziekte. Ook tuinen kunnen dus
geïnfecteerd zijn, en op die manier ook een mogelijke bron van nieuwe infectie zijn.
Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten van de rozenfamilie treft. De bekendste zijn
meidoorn, peer, appel, dwergmispel, vuurdoorn,
kweepeer, meelbes, lijsterbes en krentenboompje.
Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat
zijn mei/juni. Hét meest typerende ziektebeeld
is de bruin-, zwartverkleuring van de bloesems,
vruchten, bladeren en jonge twijgen (als door vuur
verschroeid). Twijgen en bladeren krullen daarbij
ook typisch om.
Genezing met chemische middelen (antibiotica)
is niet mogelijk! Snoei zieke plantendelen weg, tot
minstens 50 cm (!) onder de zichtbare aantasting,
rooi de aangetaste plant desnoods helemaal!
Vernietig het weggesnoeide of gerooide hout, het
liefst door verbranding.
Er bestaat een folder met goed foto-materiaal van
zowel de waardplanten als de ziektebeelden.

Zomer in het Duinenhuis!
Het zomert in het Duinenhuis en er valt heel wat te
beleven! Zowel in en rond het Duinenhuis kriebelt
de zon onze zee- en duinenvoeten en worden de
kinderen uitgedaagd tot soms verrassende activiteiten. Van neuzen aan zee, schelpen zoeken, vliegeren tot experimenteren met de vele doe-stations.
Op donderdagnamiddag staat een uitgebreide
schat aan doe-stations klaar om kinderen van 8-12
jaar op een speelse, sfeervolle, fascinerende en
vooral actieve manier onder leiding van een gids
te verwelkomen. De doe-stations zetten onze kust
in de kijker en laten elke bezoeker tasten, ruiken en
proeven van de zee. De buitenactiviteiten vinden
plaats op het strand, en rond het Duinenhuis.
Info en inschrijven: folders (dienst Toerisme), en www.
duinenhuis.koksijde.be / Duinenhuis, Bettystraat 7,
Koksijde, T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be

Boodschappentasactie
winnaar maand juni
Tijdens de voorbije
maand werd mevrouw
Vanden Berghe 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!

Info: dienst Milieu en Doorzame Ontwikkeling,
www.bacterievuur.be

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op woensdag 6 juli in de namiddag, donderdag 7 en woensdag 21 juli.

Het strand van Sint-André ter hoogte van de duindoorgang bij de Gilles Scottlaan zal twee meter opgehoogd worden.

Spectaculaire
strandophogingswerken
Heel recent heeft de Vlaamse regering kennis genomen van de aanbevelingen uit het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan om de kust de komende jaren te beschermen tegen de 1000-jarige storm. In dit plan, dat
opgesteld is door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (kortweg MDK), worden tal van
“harde” en “”zachte” maatregelen voorgesteld om de kustbewoners en het patrimonium te beschermen
tegen overstromingen.
Voor Koksijde worden twee maatregelen voorgesteld: het opspuiten
van 100.000 m3 zand op het strand
van Sint-Idesbald (tussen de grens
met De Panne en Ster der Zee) en
het plaatselijk ophogen van de
duindoorgang in Sint André (ter
hoogte van de Gilles Scottlaan)
met een 2-tal meter. Het agentschap heeft intussen laten weten
dat de werken in Sint-Idesbald op
15 september van start zullen gaan

en 60 dagen zullen duren. Het zand
zal aangevoerd worden vanuit zee
en zal met buizen op het droog
zand worden gespoten. Bulldozers
zullen ter plaatse het zand op de
juiste plaats leggen. Volgens het
agentschap zal alles er vrij spectaculair uitzien en voor de nodige
kijklustigen zorgen. Voor de duindoorgang in Sint-André worden momenteel de plannen opgemaakt, in
samenspraak met het gemeente-

bestuur, dat zal participeren om de
bestaande weg ook te vernieuwen.
Een exacte uitvoeringsdatum voor
dit project is nog niet gekend.
Infovergadering
Over beide projecten (Sint-Idesbald en Sint André) organiseert
het agentschap samen met het
gemeentebestuur een infovergadering op maandag 29 augustus
om 18 u. in de theaterzaal van c.c.
CasinoKoksijde.

Rust- en stilteplaats in Guldenzandstraat
Op de Dag van het Park, zondag 29 mei, hebben burgemeester Marc Vanden Bussche en de voorzitter van
Natuurpunt afdeling Westkust Koen Verschoore in de Guldenzandstraat een nieuwe rust – en stilteplaats
officieel ingehuldigd.
De rust- en stilteplaats in de Guldenzandstraat kadert binnen het
biodiversiteitscharter dat het gemeentebestuur en Natuurpunt in
2010 aangingen. Dat charter bevat acht concrete engagementen, bestaande uit een mix van
bestaande acties (vb. Dag van de
Natuur) en verschillende nieuwe
initiatieven. De kleine rust- en stilteplaats is ideaal gelegen langs het
fietsroutenetwerk en ligt op wandelafstand van het Duinenhuis. Als
je daar eens voorbijkomt, ga dan
zitten op de rustbank en laat de
drukte wegebben.
Palenrijen voor zeehonden
Nog op korte termijn plaatst de
gemeente ook een permanente

De mensen van Natuurpunt verwelkomen de nieuwe
rust- en stilteplaats met infobord in de Guldenzandstraat.

constructie langs het “zeehondenstrandhoofd” aan Ster der Zee om
er de rustende zeehonden beter

te beschermen. De kwalitatieve
constructie bestaat uit twee stevige palenrijen in duurzaam hout.
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Uw woning zorgeloos verhuren
aan het Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor
Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dat
liever niet meer doen, dan kan u uw pand aan het sociaal verhuurkantoor (SVK) toevertrouwen. Het SVK is een
organisatie die panden huurt op de private huurmarkt en ze doorverhuurt aan sociaal kwetsbare huurders. Er
wordt steeds gestreefd naar de verhuring van een kwaliteitsvol patrimonium aan een haalbare huurprijs.

Een erkend SVK wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid,
werkt nauw samen met en wordt
ondersteund door de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s). In
onze streek verhuurt het regionaal
RSVK Westkust panden in De Panne,
Koksijde, Middelkerke en Nieuwpoort.
Door de specifieke werkingsmechanismen vormt een SVK een
gewaardeerde aanvulling op de
sociale en de private huurmarkt. De
normen uit de Vlaamse Wooncode
m.b.t. kwaliteit, hygiëne en veiligheid worden hierbij gehanteerd als
essentieel uitgangspunt.

Garanties
eigenaar–verhuurder
Het SVK staat garant voor:
- stipte huurbetaling (ook als de
woning niet bewoond is of de
huur niet betaald wordt door de
bewoner)
- registratie van de huurovereenkomst
- uitgebreide, professionele plaatsbeschrijving
- brandverzekering met afstand
van verhaal
- strikte opvolging m.b.t. het onderhoud
- alle administratieve beslommeringen
- de minder aangename contacten met de bewoner (zoals bvb.
uithuiszetting)

Deze woning, Westendestraat 9 in Koksijde-bad wordt op verzoek van de eigenaar door het
RSVK verhuurd.

patrimonium. Er wordt jaarlijks een
technische controle uitgevoerd van
de verwarmings- en warmwatertoestellen, de sanitaire en elektrische installaties.
Kortom: door te verhuren aan het
SVK, werkt u als eigenaar samen
met een professionele partner en
hoeft u (zo goed als) geen tijd
of energie meer te steken in het
beheer van uw huurwoning (met
zekerheid van huuropbrengst).

investeren van de werkzaamheden, het opvragen van bestekken,
de planning en opvolging van de
werkzaamheden en het aanvragen van de volgende premies/
subsidies: fiscale voordelen (tot ca.
9.900 euro), renovatiepremie (tot
ca. 10.000 euro), provinciale premie
(tot ca. 12.000 euro), verbeteringsen aanpassingspremie (tot ca.
10.000 euro), allerhande lokale en
energiepremies.

Woning met werken?

Men kan het SVK altijd vrijblijvend
contacteren voor een verkennend
gesprek en/of een eerste uitgebreide screening van uw woning.

Door uw woning te verhuren aan
een SVK kan u als eigenaar genieten van talrijke premies en subsidies
Het SVK heeft een samenwervoor energiebesparende maatrekingsovereenkomst lopen met een
gelen, verbeterings- en/of aanpasprofessionele onderhoudsfirma,
singswerkzaamheden. Uw woning
die instaat voor alle onderhoud en
hoeft dus niet instapklaar te zijn om
herstellingen aan de bovengrondse een samenwerking op te starten.
technische installaties van het
Het SVK biedt ondersteuning bij het

Info: vzw RSVK Westkust,
Arsenaalstraat 22 in Nieuwpoort,
T 058 22 26 00, F 058 22 26 08,
westkust@sociaalverhuurkantoor.be,
www.sociaalverhuurkantoor.be

Twee zomermaanden Sport aan Zee
Van 1 juli tot en met 29 augustus (niet op zon- en
feestdagen) is er op de drie sportstranden weer Sport
aan Zee onder leiding van sportmonitoren. Om 10.30
u geven ze een half uur strandgymnastiek
(vanaf 2 juli), van 11 u tot 17.30 u. staan ze in voor
gratis sportanimatie en voor het uitlenen van sportmateriaal.
’s Morgens behelst de strandgymnastiek een half uur
gevarieerde oefenstof waarbij zowel kracht, uithouding en lenigheid aan bod komen.
’s Namiddags komen volgende sporten komen aan
bod: baseball, beachbal, beachtennis, beachvolley,
beachhandbal, basketbal, frisbee, beachsoccer, en
diverse strandspelen voor kinderen.
De gemeente telt drie sportstranden: in Sint-Idesbald
t.h.v. het Lucionplein, in Koksijde t.h.v. de Jacob Jordaenstraat en in Oostduinkerke t.h.v. het openluchtzwembad.
Op de sportstranden zijn er dagelijks tornooien. ‘s Morgens kan men inschrijven bij de monitor, men kan nog
ploegen ter plaatse vormen, het tornooi start om 13.30
u.: beachtennis op maandag 2 on 2, beachvolley op
woensdag 2 on 2 en op zaterdag 3 on 3, beachsoccer op donderdag 4 on 4 en basketbal op vrijdag 3
on 3 (enkel in Sint-Idesbald).

Beach Run
(31ste massajogging)
Op woensdag 27 juli organiseren de gemeentelijke
sportdienst en sportraad voor de 31ste keer de
jaarlijkse strandloop. Deelnemen aan de jeugdjogging kost 3 euro (tot 14 jaar - geboren NA 27
juli 1997). Inschrijven kan vanaf 17 u op de Zeedijk
in Sint-Idesbald (in de bus) ter hoogte van het
sportstrand. Om 18 u. wordt op de Zeedijk de start
gegeven.
Om deel te nemen aan de massajogging (5 of
10 km) moet men zich inschrijven (5 eruro) in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald.
De start wordt daar om 20 u. gegeven. Elke deelnemer ontvangt een prijs en een drankje.

Koepeltornooien

Recreatief
petanquetornooi

Wekelijks wordt op dinsdag een overkoepelend
tornooi georganiseerd waarbij teams van de verschillende sportstranden het tegen elkaar opnemen. Het
tornooi start om 13.30 u.
Juli - Op 5 juli 2 on 2 beachtennis in Sint-Idesbald / op
12 juli 4 on 4 beachsoccer in Koksijde / op 19 juli 2 on 2
beachvolley in Oostduinkerke / op 26 juli 3 on 3 basketbal in Sint-Idesbald
Augustus – Op 2 augustus 2 on 2 beachtennis in
Sint-Idesbald / op 9 augustus 4 on 4 beachsoccer in
Koksijde / op 16 augustus 2 on 2 beachvolley in Oostduinkerke / op 23 augustus 3 on 3 basketbal in SintIdesbald

Op woensdag 24 augustus organiseert de sportdienst Koksijde i.s.m. de VVV een recreatief petanquetornooi op het evenementenplein voor het
gemeentehuis in Koksijde-Bad. Het tornooi start om
14 u, er wordt gespeeld met vaste tripletten over 3
ronden. Deelnemen kost 6 euro per triplet.
Elke deelnemer krijgt een aandenken en de
winnaars gaan met mooie prijzen en een beker
naar huis.
Inschrijven kan vanaf maandag 18 juli via
www.sport.koksijde.be of bij de sportdienst,
Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke. Wees er snel bij,
er kunnen slechts 30 tripletten deelnemen.

Yamakasi (voor 12+)
Drie keer per week zijn
er Yamakasi-activiteiten:
op dinsdag, woensdag
en donderdag. Op het
programma o.m. Bobbejaanland, Walibi, skimmen, Océade, barbecue…, voor iedereen is
er wel iets.
Inschrijven kan op de
jeugddienst, Kursaallaan 28. Daar liggen de
programmaboekjes met
een overzicht van alle
activiteiten. Info: www.
depit.be.

Verdien een projectsubsidie!
Deze subsidie is bedoeld voor het steunen van nieuwe projecten of initiatieven. Zowel personen als verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Het project moet wel voor en door jongeren georganiseerd worden.
Maak een dossier op waarin je uitlegt wat je project inhoudt. Denk daarbij aan de 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer, waarom. Vermeld daarin een overzicht van de verwachte kosten en opbrengsten. Vervolgens stel je je
project voor aan de jeugdraad. Als de jeugdraad je project goed vindt, kan je een subsidie tot 1.000 euro
krijgen. Dat bedrag moet dan wel nog door het schepencollege worden goedgekeurd. Achteraf bezorg je
nog een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Provinciaal
kampioenschap
Vlottenrace

Best of the west:
Skate boarding cup
Op zondag 3 juli zakken de beste skaters af naar
skatepark Hazebeek in Oostduinkerke. Daar
nemen ze het vanaf 14 u. tegen elkaar op in een
spelletje”‘game of skate” en best trick. Je mag ook
zelf deelnemen!
Best of the West is een competitie die in zes steden of gemeenten plaatsvindt. De beste skaters
betwisten op 14 augustus onder elkaar de finale in
Oostende.
Info: www.bestofthewest.be

KAJ-Wulpen organiseert het provinciaal kampioenschap vlottenrace op zaterdag 9 juli op het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke, op de Conterdijk in Wulpen.
De deelnemers beginnen om 8 u. met de bouw van
hun vlot. Om 14 u. begint de eigenlijke vlottenrace. ’s
Avonds is er ook een barbecue om 18.30 u. (10 euro).
Info: www.tisten.be/vlottenrace of jonas.fabel@
telenet.be

Beachparty scouts Casa
De enige, echte Koksijdse strandfuif vindt plaats
op vrijdag 29 juli aan het openluchtzwembad in
Oostduinkerke. Zon, zee, muziek. Koele dranken,
zomerse gasten, shaken op muziek!
De fuif start om 20 u. met een kinderdisco voor de
allerjongsten. Om 21 u. komen de oudere fuifgangers aan de beurt. De line up: Benoit Sercu, dj
rising Moon en dj Nighttripper. Gratis toegang.
Meer info: www.casaodk.be

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Samuel Carron

Veurne, 11 april
zoon van Cedric en van Marie
Bette uit Koksijde

Arnaud Keirsebilck

Veurne, 26 april
zoon van Wouter en van
Nele Vanderstichele uit
Oostduinkerke

Tristan Geerardyn

Veurne, 3 mei
zoon van Joeri en van
Seline Crespo Carrasco uit
Oostduinkerke

Olivia Moerman

Veurne, 18 mei
dochter van Thomas en
van Charlotte Castelein uit
Oostduinkerke

Evy Deman

Veurne, 26 mei
dochter van Dirk en Vinh Vu Thi
uit Koksijde

Beugnies Kyle

Veurne, 29 mei
zoon van Fanny Beugnies uit Koksijde

HUWELIJKEN

Tim Hagers en Wendy
Soetaert, beiden uit Koksijde (20

Fabian Leroy

mei)

Elena Boeve

John Meert en Godelieve Wyns,

Ieper, 3 mei
zoon van Stefaan en Jitske Van
Steenlandt uit Oostduinkerke
Veurne, 9 mei
dochter van Miguel en van
Evelien Facon uit Koksijde

William Lottin

Ieper, 9 mei
zoon van David en van Katty
Couder uit Wulpen

Carl Vergauwe uit De Panne en
Eveline Haerynck uit Koksijde
(21 mei)

beiden uit Koksijde (21 mei)

Laurent Roseeuw en Lieve
Fevery, beiden uit Koksijde
(4 juni)

Roland Debaillie en Marie
Stévart, beiden uit Koksijde

(4 juni)

OVERLIJDENS

Jacqueline Vannueten -

85 jaar
weduwe van Roger Janssens
Gustave Verheyden - 85 jaar
weduwnaar van Maria De Gols
Paul Talpaert - 88 jaar
weduwnaar van Yvonne Colle
Sylvie Michaux - 81 jaar
weduwe van Marcel Michelsky
Henri Delanghe - 92 jaar
weduwnaar van Margareta
Delaey
Mark Kinoo - 53 jaar
echtgenoot van Lutgart Van de
Moortel
Freddy Desmidt - 65 jaar
Marc Beyen - 59 jaar
echtgenoot van Godelieve
Pieters
Willy Wyckaert - 73 jaar
echtgenoot van Hilda Mortier
Linda Schoolaert - 44 jaar oud
Frank Bradt - 45 jaar
echtgenoot van Martine Van
Simaeys
Lise Hermans - 72 jaar
weduwe van Jean Paindville
Simone Philippart - 89 jaar

Louise Reyserhove - 85 jaar

echtgenote van Joseph Viola

Maria Sitoor - 82 jaar

echtgenote van Roger
Bentein
Magdalena Arnoys - 87 jaar
weduwe van Victor Seys
Harlette Dewitte - 73 jaar
echtgenoot van Roland
Deplanter
Ann Debooserie - 49 jaar
Paula Hillewaere - 84 jaar
weduwe van Hilaire Declerck
Gilbert Depotter - 72 jaar
echtgenote van Monique
Villeirs
Jacques Vercruysse - 85 jaar
weduwnaar van Christiane
Milleville
Julien Dedoncker - 76 jaar
echtgenoot van Jenny
Delbeke
Claude Demeyere - 89 jaar
echtgenoot van Andrée De
Grijse
Michel Loncour - 68 jaar
echtgenoot van Michelle Van
Quaquebeke

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Dewitte-Verstraete
Zaterdag 21 mei was een gezellige feestdag voor het echtpaar René Dewitte (°Booitshoeke) en Astrid
Verstraete (°Zedelgem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Nieuwpoort, 18 mei
1961). René was landbouwer en Astrid was uitbaatster van de herberg Sint-Elooi en Leopold. Het echtpaar
heeft vijf dochters en zes kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Schoolaert-Louwie
Op zaterdag 28 mei kregen de echtelingen Marcel Schoolaert (°Oostduinkerke) en Irène Louwie
(Lombardsijde) in hun woning het bezoek van
burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen
Herwig Vollon ter gelegenheid van de viering van
hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden op 1 juni
1961 in Oostduinkerke. Marcel was 26 jaar visser, en
werkte daarna in de Vesdre in Veurne. Het echtpaar
heeft vier kinderen (waarvan één overleden) en tien
kleinkinderen.

Echtpaar Demoustier-Ducoront
Zestig jaar geleden, in Quaregnon op 19 mei 1951, stapten Maurice Demoustier (°Pâturages) en Mariette
Ducoront (°Thieu) in het huwelijksbootje. Maurice was mijnwerker, metsersdiender en chauffeur. Mariette
werkte in een tegelfabriek. Het diamanten feest vond plaats op zaterdag 28 mei.

Echtpaar Vercoutter-Legein
Zaterdag 28 mei was een gezellige feestdag voor het echtpaar Nobert Vercoutter (°Gistel) en Rosette Legein
(°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Oostduinkerke, 30 mei 1961).
Norbert, telg van het gekende vissersgeslacht Vercoutter, was 38 jaar met de zee verbonden: 15 jaar als visser, 23 jaar als schipper-reder. Rosette was de naarstige vissersvrouw. Ze hebben een zoon en een kleinzoon.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Cailliau-De Pauw
Diamanten palmen waren er op zaterdag 28 mei voor de echtgenoten Ignace Cailliau (°Veurne) en
Paulina De Pauw (°Merchtem) die huwden op 26 mei 1951 in Merchtem. Ignace was de gekende populaire
brouwer uit de Veurnse Noordstraat, moeder Paulina stond hem in het zakenleven met raad en daad bij.
Het echtpaar heeft vier zonen (Bernard overleden), en acht kleinkinderen.

Echtpaar Legein-Puystiens

Op zaterdag 11 juni werden Georges Legein (°Oostduinkerke) en Simonne Puystiens (°Wulpen) in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun gouden bruiloft. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 30 mei 1961 in
Veurne. Georges was 20 jaar visser, waaronder IJsland, en daarna nog 20 jaar in dienst van het loodswezen in
Oostende. Simonne was poetsvrouw maar vooral huismoeder. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Vanelverdinghe-Candaele
Zaterdag 11 juni was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Emiel Vanelverdinghe (°Oostduinkerke)
en Irène Candaele (°Leisele) ter gelegenheid van de viering van het diamanten huwelijksfeest (Leisele, 9
juni 1951). Emiel werkte eerst bij moestuinen Seru in Veurne, maar werd daarna hoofd van de gemeentelijke
beplantingsdienst van Oostduinkerke, en vervolgens onderhoudsman van de begraafplaats. Irène was huisvrouw. Ze hebben 7 kinderen, 22 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen!

De voorbije maand in woord en beeld
Tegelijk met de opening van de
jaarlijkse kermis in Koksijde-dorp
vond op zaterdag 11 juni de
officiële ingebruikneming plaats
van de heraangelegde Pylyserlaan in Koksijde en Van Maldeghemstraat in Oostduinkerke. Het
project, 2,3 km lang, werd succesvol uitgevoerd van 1 februari
2010 tot Pasen 2011. Burgemeester en schepenen dankten alle
medewerkers en omwonenden
voor respectievelijk de realisatie
en het geduld.

Ook al op zaterdag 11 juni vond
de plechtige eerstesteenlegging
plaats van de nieuwe tennishal
die verrijst op het gemeentelijk
sportdomein in Koksijde-dorp.
De overdekte tennishal zal vier
banen tellen, daarnaast komen
er ook twee terreinen in de
openlucht. De uitvoering begon
op 2 mei. Streefperiode voor de
feestelijke opening is de zomer
van 2012.
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ACW-Koksijde reikte haar Prijs van de Vrijwilliger op zaterdag 4 juni uit aan de medewerkers van de Kledingbank Camino, die al sedert 1997 kleding verzamelt voor de medeburgers uit de regio die het wat moeilijker
hebben. Wnd. burgemeester Stephanie Anseeuw prees de vrijwilligers van Camino omdat zij zich gratis en
vrijwilliger voor de minder bedeelden van onze samenleving inzetten.

De voorbije maand in woord en beeld
Hendrik Noterdaemestraat,
zo heet voortaan de toegangsweg van de Ganzestraat naar het centrum
van de Vrienden der Blinden. Hendrik Noterdaeme
was van 1974 tot 1984 de
populaire directeur van de
Hotelschool Ter Duinen. Als
directeur heeft hij ontzettend
veel baanbrekend werk voor
de culinaire universiteit van
Koksijde verricht. Omwille van
zijn vele verdiensten werd
een straat naar zijn persoon
genoemd.

Het gemeentelijk infomagazine Tij-dingen schreef onder
de lezers een wedstrijd uit
om een passende naam te
bedenken voor de nieuwe
petanquehal en duivenlokaal op het sportterrein
Hazebeek in Oostduinkerke.
Mariette Verhaeghe uit Oostduinkerke en Luce Ardaen
uit Koksijde bedachten de
winnende namen: resp. De
Bolledroom en ’t Duvekot. Ze
werden voor hun hersenspinsel door burgemeester Marc
Vanden Bussche en de schepenen tijdens een ontvangst
(20 juni) in de schepenzaal
op geschenken onthaald!

Koksijde besteedt constante aandacht aan eerlijk handel en duurzame
consumptie. In die visie is Koksijde een
Fair-Trade-gemeente, getuige waarvan
op 8 april 12 Fair-Trade-borden op het
openbaar domein werden geplaatst.
Begin juni werden thans ook dergelijke
borden geplaatst bij vijf Koksijdse scholen: de twee gemeentescholen, de
Hotelschool ter Duinen, het MPI en de
basisschool Letterzee. Op de foto schepen van Internationale Samenwerking
Jan Loones en schepen van Onderwijs
Herwig Vollon, Mieke Mutton van de
dienst IS, en directeur Lander Van Hove
van de gbs Koksijde.

De voorbije maand in woord en beeld

Naar jarenlange traditie organiseerde de Multiple Sclerose Liga Westhoek in samenwerking met de Orde van
de Paardenvissers eind april voor de 22ste keer een paëlla-avond ten voordele van de sociale doelstellingen
van MS Liga Westhoek. Deze avond is levensnoodzakelijk voor de Liga die met de opbrengst haar jaarwerking
voor de patiënten financiert! Op de jongste editie mocht de organisatie provinciegouverneur Paul Breyne
verwelkomen. Dankzij huidig liga-voorzitter Greet Ardies Vyncke was ook een 30 m/v-sterke delegatie van het
Duinkerkse Bouée Bleue aanwezig. Ook deze vereniging promoot de schitterende Noordzeeproducten.

Meester Kevin Vollon van het
2de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Koksijde werd
door het tijdschrift Klasse genomineerd bij de selectie van 200
kandidaten voor “leraar van het
jaar”. Uiteindelijk werd een juf uit
Kessel-Lo de ultieme winnares,
maar Kevin prijst zich gelukkig dankzij de ouders van zijn
leerlingen ook een nominatie in
de wacht te hebben gesleept.
“Blijkbaar valt mijn aanpak in
de smaak”, zegt een gelukkige
Kevin. “Ik zie deze nominatie als
een beloning voor het harde
werk en de collegiale sfeer op
onze school!”
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Het heeft wat langer dan andere jaren geduurd, maar ruim
een halve maand voor het Garnaalfeest was het nieuwe Mieke
Garnaal en eredames bekend.
De gelukkigen zijn deze keer
Mieke Garnaal Sam De Clerck
(midden), eerste eredame Simi
Mallengier (links) en tweede eredame Ella Desaever. Sam (18)
studeert logistiek management,
Simi (20) voeding- en dieetkunde, en Ella (20) is afgestudeerd
als opvoedster (foto op 18 juni).

Franse medaille voor korpschef Nico
Paelinck en hoofdinspecteur Verlynde
In aanwezigheid van commandant Michaël Guillerm van de rijkswacht van het departement Duinkerke, heeft burgemeester Marc
Vanden Bussche op zaterdag 18
juni de Franse “bronzen medaille
van Nationale Verdediging ten uitzonderlijken titel” overhandigd aan
korpschef Nico Paelinck en aan
hoofdinspecteur Johan Verlynde
van de politiezone Westkust.
De Franse ministers van Defensie en
Binnenlandse Zaken hebben deze
eervolle onderscheiding aan de
heren Paelinck en Verlynde toegekend voor hun jarenlange inzet en
samenwerking in het kader van de
grensoverschrijdende criminaliteit
tussen Frankrijk en België.
Deze samenwerking startte in april
2003. In 2005 werd de samenwerking geïntensifieerd, en in 2007
vonden regelmatig acties plaats
door gemengde patrouilles. Andere acties waren/zijn: controle
in de duinen in de zomerperiode,
stage van een Belgische inspecteur in Frankrijk, controle in bars en
dancings aan de Belgische kust,
professionele ontmoetingen van
Belgische en Franse officieren.

V.l.n.r. rijkswachtcommandant Michaël Guillerm van Duinkerke, hoofdinspecteur Johan
Verlynde, burgemeester Marc Vanden Bussche en korpschef Nico Paelinck.

De Franse politie-overheid looft de
inzet van korpschef Nico Paelinck,
en spreekt ook de wens uit dat de
samenwerking in de toekomst onverminderd zou voortgezet worden.
Korpschef Nico Paelinck startte zijn
politieopleiding in Brussel in 1983. In
1991 kwam hij in Koksijde terecht
als diensthoofd van de recherche.
In 1997 werd hij korpschef van de

Koksijdse politie, en in 2001 korpschef van de politiezone Westkust.
Onlangs werd zijn mandaat met vijf
jaar verlengd.
Burgemeester Marc Vanden Bussche roemde de doortastende
korpschef, om nieuwe strategieën
en zijn initiatief om de gezamenlijke
problematiek in deze grensstreek
ook gezamenlijk te bestrijden.

Snel interventievoertuig
Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigde
op dinsdag 21 juni de sleutels van een zeer snel
interventievoertuig aan korpschef Nicholas Paelinck
van de politiezone Westkust. Betrokken voertuig is
zwart en herkenbaar voor de bevolking via een
lichtbalk op het dak. De chauffeurs hebben een
bijzondere rijvaardigheidstraining gekregen. Het
voertuig zal ingezet worden voor o.a. de bestrijding
van de diefstallen in woningen, bij overlast van
drugsgebruikers en jonge criminelen, bij vandalisme,
lawaaioverlast, enz.

Onderluitenant Villé legt eed af
Op zaterdag 18 juni heeft onderluitenant Marc Villé
in handen van burgemeester Marc Vanden Bussche
en in aanwezigheid van korpschef Kristof Dorné de
eed afgelegd als nieuwe postoverste van de gemeentelijke brandweer afdeling Oostduinkerke.

Q-label voor onthaalkantoren
toerisme
In het kader van het kwaliteitsproject “Zee van kwaliteit” heeft onze
gemeentelijke dienst Toerisme op
26 mei drie Q-labels in ontvangst
mogen nemen: voor het hoofdkantoor in Koksijde-bad, en voor
de bijkantoren in Oostduinkerkebad en Sint-Idesbald. Het Q-label
staat garant voor een kwalitatieve
dienstverlening.
Diensthoofd Mieke Ghesquière:
“Voor het behalen van dit kwaliteitslabel diende een opleiding
gevolgd te worden rond het kwaliteitssysteem. Voor elk kantoor werd
een kwaliteitsdossier ingediend, dat
voor een projectjury moest toegelicht worden en vervolgens gunstig
beoordeeld werd. De kantoren
Diensthoofd toerisme Mieke Gesquière en VVV-ondervoorzitter Ivan Vancayseele met de
werden ook bezocht door mystery
onthaaldames van de drie toeristische onthaalkantoren die het Q-label ontvingen, staande
visitors die telkens een positief rapvlnr Inge Descamps, Dominique Vandevyvere, Sandra Merckaert, zittend Muriel Beun, Linda
port opmaakten. Met het volledige Dujardin, Ingrid Dumon en Emilie Germonpré. Proficiat!
team van het onthaalpersoneel
Toerisme zijn we zeker en vast blij de drie moderne toerismekantoren
steeds naar een maximale klantendrie Q-labels te hebben behaald.
die centraal gelegen zijn vlak bij
tevredenheid en een professionele
Niet alleen beschikken we over
de zee maar daarnaast streven we dienstverlening.”

Ereburger Klaus Herrig komt al
50 jaar met vakantie naar Koksijde!
Rond deze tijd komt Klaus Herrig uit Trier al een halve eeuw met vakantie naar Koksijde! Klaus Herrig is de persoon die de jumelage tussen
Koksijde en Konz bewerkstelligde. Hij is ereburger van Koksijde.
Klaus Herrig kwam in juni 1961
voor het eerst naar Koksijde.
Eigenlijk was het een dubbeltje
op z’n kant, het had immers ook
een andere kustgemeente kunnen zijn… Om z’n bestemming te
bepalen nam Klaus een passer,
en trok vanuit Trier een cirkel die
onze kust raakte. Blijkbaar leverde
die proef Koksijde als dichtste
badplaats op, voor hem totaal
onbekend, maar toch was z’n
keuze voor inmiddels 50 jaar lang
gemaakt! Zijn eerste contactpersoon in onze gemeente was wijlen
pastoor Marcel Delrue. De h. Herrig vroeg de eerwaarde of hij hem
een klein hotel kon aanwijzen. De
pastoor raadde hem de Midland
(bij het beeld van de Zalige Ides-

bald) van wijlen André Bonte aan,
omdat André lid was van het parochiaal zangkoor. Klaus Herrig was
beroepshalve postinstructeur in Trier,
precies 400 km ver! Maar gaandeweg bracht hij het Duits toerisme
naar Koksijde op gang, ook al dankzij zijn goeie relaties met toeristisch
diensthoofd Bernard Lust. Twintig
opeenvolgende jaren organiseerde
Herrig tijdens het weekend van Pinksteren aldus de Flandernfahrt naar
Koksijde. Dan kwamen twee afgeladen bussen Duitse toeristen naar
onze gemeente. Uiteindelijk lag hij
ook aan de basis van de jumelage
met Konz (1972). Alle brochures over
Koksijdse wandelpaden en fietsroutes werden door hem naar het Duits
vertaald en nagezien. Omwille van

Klaus Herrig lag aan de bakermat van de
jumelage met Konz. Hij komt al 50 jaar naar
Koksijde met vakantie.

al deze verdiensten werd Klaus
Herrig onder het bewind van
wijlen burgemeester Firmin Dewulf
de titel van ereburger van Koksijde verleend. Het hoeft dan ook
geen betoog dat Klaus zijn hart
aan Koksijde verpand heeft! Hij
komt nog steeds met blij gemoed
naar onze badplaats, in de villa
Prutske. Klaus wordt 88 in augustus en kan bogen op een goeie
conditie. Proficiat Klaus!

Tweedaagse Airshow op de basis
De Belgische Luchtmacht viert in 2011 zijn 65-jarig bestaan. Dat is ook het thema van de Airshow die de basis
Koksijde organiseert op woensdag 6 (van 14 tot 22 u.) en donderdag 7 juli (van 10 tot 18 u.).
De aanwezigheid van wereldbefaamde teams zoals de USAF Thunderbirds, de Patrouille de France,
de Red Arrows, de Turkish Stars e.a.
staan garant voor een spectaculaire show. Daarnaast wordt de
nodige aandacht geschonken aan
de geschiedenis van onze Luchtmacht met oude krakers zoals Spitfire, Starfighter, Sikorsky enz. Maar
ook de moderne toestellen zoals
A-400M, NH90, F16, Rafale en vele
andere zullen te bewonderen zijn.

Spektakelconcert en boek

Ter gelegenheid van 65 jaar Belgische luchtmacht organiseert de
Basis Koksijde op dinsdag 5 juli om
20 u. op het Theaterplein gemeentehuis een belangwekkend concert
met de Koninklijke Muziekkapel van
de Luchtmacht en het Trompetterkorps van de Koninklijke Gidsen. Het
concert, gratis toegankelijk, begint
stipt om 20.05 u. met een fly-by
van een reeks vliegtuigen van de
Belgische luchtmacht die vanuit de
Nederlandse grens tot in Koksijde
als groet heel de kust overvliegen.
Spectaculair wordt eveneens de
openingsserenade die trompettisten zullen spelen vanop de twee
dakterrassen van het gemeentehuis. Naar aanleiding van deze
verjaardag verschijnt ook het boek
65 jaar luchtmacht.

Toegang: 10 euro voor volwassenen, gratis voor kinderen <1,50 m,
gratis voor militairen in uniform en
burgers bij Defensie met ID-kaart,
5 euro per persoon voor andersvaliden en één begeleider.
Parking: 2 euro.
Programmaboekje: 5 euro.
Info: www.mil.be/airshow

Fietszoektocht de Gordel rond Koksijde

Het college van burgemeester en schepenen wenst het feestcomité Koksijde-dorp veel succes met de 5de zomerfietszoektocht de
Gordel rond Koksijde.

Het feestcomité Koksijde-dorp
organiseert voor de 5de keer de
zomerfietszoektocht de Gordel
rond Koksijde, van 1 juli tot en met
31 augustus. Het traject (35 km)
loopt zoveel mogelijk langs kleine
wegen. Doel is foto’s van bepaalde onderwerpen langs het traject
te herkennen, en daar bijhorende
vragen te beantwoorden.

Halfweg is een halte aan Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 33 in
Wulpen, waar dankzij een bon genoten kan worden van een broodje
met gegrilde beenham met een
Wulps Blondje of een Stoere Wulp.
De afspanning is gesloten op
maandag (niet op feestdagen).
Deelnemingsformulieren (10 euro)
zijn te koop in alle toerismekanto-

ren van Koksijde en Veurne, en in
Estaminet De Peerdevisscher.
Er zijn tal van mooie prijzen te
winnen, met als hoofdprijs een
nieuwe fiets. Elke deelnemer heeft
prijs. Prijsuitreiking in de theaterzaal van c.c.CasinoKoksijde op
zaterdag 10 september om 10 u.

Vlaanderen feest:
Elfjuliviering 2011
ZONDAG 3 JULI

- 16 u., Wulpendijk, Grote Driedorpenvinkenzetting
Elfjuliprijs 2011 (1ste rit), (org. De Paradijsvogel,
Noël Vandekerckhove 0475 37 27 84)

WOENSDAG 6 JULI

- 20 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, lezing door
Frank Beke, ereburgemeester van Gent, over
“Nationalisme”, gratis toegang (org. Vermeylenfonds,
info M.T. Meulebrouck, T 058 52 48 66, 0475 97 21 98,
mmortier@base.be)

VRIJDAG 8 JULI

- 18 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal Visserijmuseum, 17de Festival van het Volkslied aan Zee
met optredens van drie groepen: volksmuziekgroep
Sinksenbruid, volksdansgroep Die Rooselaer, volksmuziekgroep Churascu. Gratis toegang. (org.festivalcomité, het Elfjulicomité, de VVV, i.s.m. de Vrienden
van het Visserijmuseum en het Estaminet in de Peerdevisscher, info T 058 51 24 68).

ZATERDAG 9 JULI

- 10.40-13.30 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk (centraal), 12de Vlaams Kampioenschap garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers /
Programma: gratis inschrijving vanaf 9.30 u. in Estaminet In de Peerdevisscher, P. Schmitzstraat 4 / om
11 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan 54 te
Oostduinkerke-bad / om 12.45 u. stoetsgewijze naar
de Zeedijk (zwembad) / effectieve wedstrijd van 13
tot 14.30 u., gevolgd door weging, koken en gratis uitdeling van de buit vanaf 15 u., met commentaar door
BV Walter Capiau en opgeluisterd door Jan Huyghe
en André Dequidt met vissers- en zeemansliederen /
barbecue in Estaminet In de Peerdevisscher vanaf
16 u. (15 euro, inschrijven tot 30 juni bij Jean Lycke,
0496 25 01 44 of Jean.Lycke@telenet.be) / aldaar
prijsuitreiking om 19 u. (org. garnaalkruwersclub de
Spanjaardbank i.s.m. gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomités Oostduinkerke-dorp en –bad – info: Johny
Popieul, T 058 51 32 56)
- 14-16 u., Oostduinkerke, duivenlokaal ‘t Duvekot
(sportpark Hazebeek), inkorven van de duiven voor de
duivenvlucht Clermont in het kader van Goedendag
Vlaanderen 2011 (org. duivenmaatschappij De Verbroedering, info: Fernand Corneillie, T 0476 96 09 88)
- 16 u., Koksijde, café De Welkom (Kerkstraat 20), Grote
Driedorpenvinkenzetting Elfjuliprijs 2011 (2de rit),
(org. De Paradijsvogel, Noël Vandekerckhove
0475 37 27 84)

- 18 u., Wulpen, herberg Wielrijdersrust – HDH (Dijk 33),
5de Grote Elfjuliprijs carambole, overband en drieband (twee tafels van 2,10 m), open biljartprijskamp
voor alle liefhebbers (org. biljartclub Westhinder,
info secr. Levien Vieren, T 058 51 60 49)

ZONDAG 10 JULI

- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis
opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde
(org. Davidsfonds)
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële Elfjuliontvangst, met o.a. officiële Elfjuli-toespraak door
Peter De Roover (politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging), liederen door het Beauvarletkoor Koksijde, receptie met specialiteiten van de
Oostduinkerkse paardenvissers
- 20.11 u., Oostduinkerke, duivenlokaal ‘t Duvekot
(sportpark Hazebeek), proclamatie van de prijsvlucht Clermont en overhandiging van de trofee
geschonken door het Elfjulicomité, zie ook zaterdag
9 juli (org. duivenmaatschappij De Verbroedering,
info: Fernand Corneillie, T 0476 96 09 88)

Tentoonstelling

“Les petits vicaires – geestelijken
in de Vlaamse Beweging”
Keunekapel
MAANDAG 11 JULI

- 11 u., Sint-Idesbald, Grardplein, elfjuli-aperitiefconcert door de Millennium Big Band van Koksijde
(org. feestcomité Sint-Idesbald, info T en F 058 51 97 45,
GSM 0474 40 17 80, luc.callebert@gmail.com)
- 14.30-17.30 u., “Grote open hengelwedstrijd Elfjuliprijs 2011” in kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (Wulpen)
of in de IJzer (Stuivekenskerke), 3 trofeeën en 500
euro prijzen – trekking van de nummers om 12.45 u. in
herberg Wielrijdersrust–HDH, Dijk 33 in Wulpen – volwassenen 4 euro, jongeren 2,50 euro - prijsdeling om
18.45 u. in Wielrijdersrust (De Noordvissers Adinkerke
i.s.m. Elfjulicomité – info: Maurits Boucquez,
T 051 50 42 14, gsm 0476 66 52 83)
- 16 u., Oostduinkerke, café Leopold, Grote
Driedorpenvinkenzetting Elfjuliprijs 2011 (3de rit)
(org. De Paradijsvogel, info Noël Vandekerckhove
0475 37 27 84)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

(H. Christiaenlaan, 40 in Sint-Idesbald)

van vrijdag 1 juli tot en met zondag 17 juli
Elke dag vrij toegankelijk van 15 tot 18 u.
(Org. dienst Cultuur i.s.m. Elfjulicomité en
vzw Bormshuis Antwerpen)

Bevlaggingsactie
Laat op maandag 11 juli de leeuwenvlag wapperen.
Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter beschikking.
(Contact: Hilde De Graeve, t 058 51 38 87)

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

Summerfoot met
toppers
KVVC Coxyde organiseert opnieuw Summerfoot in
het Henri Houtsaegerstadion. Alle matchen beginnen
om 19.30 u. De toegang bedraagt telkens 10 euro.
Zondag 3 juli: KVV Coxyde-Club Brugge
Dinsdag 5 juli: Club Brugge- RAEC Mons
Dinsdag 20 juli: Cercle Brugge-KV Mechelen

Yale Eurofoottornooi
Het 12de internaationaal Yale Eurofoottornooi vindt
plaats van vrijdag 5 tot zondag 7 augustus op het domein van het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke.
Vrijdag 5 augustus: wedstrijden van 10.30 tot 17.30 u.
(aanvang laatste wedstrijd)
Zaterdag 6 augustus: wedstrijden van 10 tot 19.30 u.
(idem)
Zondag 7 augustus: halve finales om 11 u.,
ereplaatsen 13.30 en 15 u., finale om 16.30 u.

Visserijfolkloreavonden 2011
Van de zomer vinden op het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum vanaf vrijdag 15 juli om 19
u. de visserijfolkloreavonden plaats. Op die avondjes worden de diverse ambachten van de vissers
bevolking van weleer voorgesteld: kantklossen, stoelen
vlechten, garnaalpellen, netten breien, scheeps
modellen). Hoefsmid Dominique is elke avond van de
partij. En er is lekkere vis in overvloed! Op deze vrijdag
avonden is het museum open tot 20.30 u.
Vrijdag 15 juli: levend standbeeld De Zeeman /
Accordeonensemble Marc Musette / streekorgel De
Paardenvisser / Balloon & Fun / Bubbelkens Poppentheater met De avonturen van de Rosten Durang
Vrijdag 22 juli: Verzamelde werken / dansgroep De
Oud-IJslandvaarders / Balloon & Fun / voorleesavond
Vrijdag 29 juli: ’t Wezen van Saeftinghe / Shantykoor
van Blankenberge / De Blik Doze Band / Balloon & Fun
/ Bubbelkens Poppentheater met De avonturen van
de Rosten Durang
Vrijdag 5 augustus: levend standbeeld De Zeeman /
steltenloper La Neptune / streekorgel De Paardenvisser / folkgroep ’t Kliekske / Balloon & Fun / Maak zelf je
vingerpop
Vrijdag 12 augustus: levend standbeeld De Zeeman
/ ’t Wezen van Saeftinghe / steltenloper La Neptune
/ Reuzenkoor van Duinkerke / Verzamelde werken /
Balloon & Fun / Bubbelkens Poppentheater met De
avonturen van de Rosten Durang
Vrijdag 19 augustus: Balloon & Fun / levend standbeeld De Zeeman / Harmonie Vrienden van de Brandweer / dansgroep De Oud-IJslandvaarders / Balloon &

Vier vuurwerkspektakels
Er zijn vuurwerken op volgende data:
- Maandag 11 juli: strand Oostduinkerke, 21.30 u. optreden van danstheater Aglaja / om 23 u. vuurwerk
- Woensdag 21 juli: strand Koksijde, 23 u. muzikaal
vuurwerkspektakel
- Zaterdag 20 augustus: strand Sint-Idesbald, om 19
u. live-optreden van Wim Leys & @fundum / om
20.30 u. massazangspektakel Sint-Idesbald zingt /
om 23 u. muzikaal vuurwerk
- Zaterdag 27 augustus: Zeelaan, 16.30-21.30 u., finde-saison met straattheater en animatie / strand
Koksijde om 22.30 u. muzikaal vuurwerk

Fun / aquatriumworkshop: hoe krijgen mama en papa
vis kleintjes?
Vrijdag 26 augustus: Balloon & Fun / levend standbeeld De Zeeman / streekorgel De Paardenvisser /
vissersliederen door Marc Musette / voorleesavond

17de Festival
van het Volkslied aan Zee
De 17de editie van het Festival van het Volkslied
aan Zee vindt plaats op het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum op vrijdag 8 juli vanaf
18 u. De toegang is gratis. In deze lange jaarlijkse
traditie stonden al heel wat gerenommeerde
binnenlandse en buitenlandse groepen op het
podium. Het festival geniet elk jaar grote belangstelling. Het binnenplein zit veelal afgeladen vol.
Om 18 u.: volksmuziekgroep Sinksenbruid met
liedjes en melodietjes uit de gekende West-Vlaamse
volksdoze: van IJsland tot Oostduinkerke, van zeevisman tot zeemeermin, van kabeljauw tot gernoare…
Om 19.30: volksdansgroep Die Rooselaer, internationaal befaamde Vlaamse volksdansgroep uit Oostrozebeke met een wervelend dansspektakel, in schitterende klederdracht, op sprankelende live muziek…
Om 21 u.: Grupo Churascu, trillende wereldfolk van
El Condor Pasa uit de Andes, en de Tziganes van de
Pustas, tot de Versche Platen van d’eigen kust…

Een venster op de wereld

Internationaal Folklorefestival
Tijdens het 10de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld kan men vanaf zaterdag 9 tot zondag
17 juli elke dag genieten van gratis optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland op het
Theaterplein voor het gemeentehuis.
- Zaterdag 9 juli: om 15 u. Ensemble Yasan Putra
Sedana uit Bali, Indonesië / om 15.30 u. Nairobi
national danse ensemble uit Kenia / om 16 u. ballet
Folklorique Del Estado uit Yucatan, Mexico / om 16 u.
Folklore ensemble Raslavian uit Slowakije / om 17 u.
la Société Royale des Gilles de Bouvy uit La Louvière
/ om 21 u. ensemble Abrasevic uit Servië
- Zondag 10 juli: om 21 u. Compania Argentina De
Danzas Sentires
- Maandag 11 juli: om 21 u. Nationaal Folkloristisch
Ensemble Umarina uit Mordovië / om 22 u. Ensemble
Danse Temps La uit Frans-Vlaanderen
- Dinsdag 12 juli: om 21 u. Folklore ensemble Raslavican uit Slowakije
- Woensdag 13 juli: om 21 u. Nairobi national danse
ensemble uit Kenia
- Donderdag 14 juli: om 21 u. ensemble Yasan Putra
Sedana uit Bali, Indonesië
- Vrijdag 15 juli: om 21 u. ensemble Ballet Brasil
- Zaterdag 16 juli: om 21 u. ballet Folklorique Del
Estado uit Yucatan, Mexico
- Zondag 17 juli: om 21 u. Ensemble folklorique National
Esquimau Ergyron uit Tchoukotka / om 21.30 u. Ensemble Danzantes de Tijeras Hermanos Chavez uit Peru
Het folklorefestival is een organisatie van KIFF met medewerking van het gemeentebestuur en de VVV, de
gemeente Bray-Dunes, de luchtmachtbasis Koksijde
en alle sponsors.

Koksijde danst:
gratis dansinitiaties

De 4e editie van Koksijde Danst vindt plaats op
donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 juli op het
Theaterplein voor het gemeentehuis.

Info: dienst Toerisme, 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.koksijde-events.be
Tijdens de driedaagse worden gratis initiaties dansen
voor beginners georganiseerd met de professionele
dansleraars Carole Rooryck en Dick Matthys, bekend
van het VTM-programma Sterren op de Dansvloer.
Anouchka Balsing, gekend als jurylid in hetzelfde
programma, leidt de sessies in goede banen. Vooraf
inschrijven is niet nodig.
Programma
- Donderdag 28 juli: van 10 tot 12 u. cha cha cha
/ van 14 tot 16 u. quick step / van 16.15 tot 17 u.
zumba-fun
- Vrijdag 29 juli: van 10 tot 12 u. samba / van 14 tot
16 u. swing / van 16.15 tot 17 u. zumba-fun
- Zaterdag 30 juli: van 10.30 tot 11.15 u. zumba-fun
/ 13-15 u. generale repetitie dansshow / van 20 tot
23.30 u., groot dansfeest met dansshow door Carole
Rooryck en Dick Matthys uit Sterren op de Dansvloer.
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303,
8670 Koksijde - T 058 51 29 10 – F 058 53 21 22
E toerisme@koksijde.be – www.koksijde.be

Kusttoer 2011
komt naar je toe!
Tijdens de vakantie proeven
jongeren van het mooi weer, de
vele evenementen, de vrijheid.
Maar er zijn ook kapers op de
kust: overdadig zonnen, middelengebruik, gehoorschade…
Het project Kusttoer 2011 wil de
risicopreventie bevorderen door
jongeren gericht aan te spreken.
Met educatieve tools, ontwikkeld
door de diensten van de provincie West-Vlaanderen en het département du Nord, wil Kusttoer
2011 jongeren informeren over
gezondheidsrisico’s en preventie.
Verschillende thema’s komen
aan bod: verslaving (zowel alcohol, drugs, tabak), veilig zonnen,
gehoorschade en seksueel overdraagbare ziektes (SOA’s). Ook
het ruimer publiek wordt door de
medewerkers van beide provincies zeker aangesproken.
De Kusttoer kadert binnen het
Interreg-project “Grensoverschrijdend jeugdwerk - Groeikansen
voor jongeren” dat loopt van
2010 tot 2014. Doel is West-Vlaanderen en het département du
Nord dichter bij elkaar brengen
op vlak van jeugdbeleid. Diverse
facetten van het jeugdbeleid in
beide regio’s komen aan bod tijdens het project: jeugdtoerisme,
educatie, jeugd en gezondheid,
preventie, ….
De Kusttoer is in de maanden
juli en augustus te vinden op
verschillende evenementen aan
de Vlaamse en Franse Kust. Zo
bevoorbeeld op zaterdag 30 juli
van 15 tot 22 u. op het X-Beachfestival (met o.a. Regi, Jeugd
van Tegenwoordig, Drums are for
parades,…), terrein oud munitiedepot in Wulpen. De Kusttoer
2011 bezorgt je graag wat preventieve tips of een leuk gadget
omtrent zonnen, gehoorschade,
verslavingen, SOA’s…

Zomerkoorts in Wulpen
Vrijdag 15 juli
- 21 u., ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor, toegang 10 euro in vvk
(restaurant ’t Schiptje en dienst Toerisme) en 12 euro add

Zaterdag 16 juli
- 14 u., 86ste veeprijskamp voor dieren van het roodbont en witblauw
ras, tentoonstelling van kleinvee
- 14 u., aanvang van het 36ste Groot Landelijk Feest met uitbeelding
van oude ambachten, roofvogelshow, straatanimatie, muziekoptredens, kinderschmink, goochelaar,…
- 16 u., spiegeltent, optreden van het Accordeon Atelier
- 22 u., spiegeltent, optreden van Edje Ska en de Pilchards met covers
van ACDC, Borsato, Clouseau, Eddy Wally, Golden Earing, Status
Quo, U2, Vanhalen enz., gratis toegang

Zondag 17 juli

- 9 u., spiegeltent, ontbijt, inschrijving (in restaurant ’t Schiptje, 7 euro)
verplicht tot 14 juli
- 10.30 u., humoristisch aperitiefconcert met Op ’t Goevallend Oeit in
en rond de spiegeltent, gratis toegang
- 12 u., P’s wereld-en-omstreken-beroemde paëlla. Inschrijving (in
restaurant ’t Schiptje, 12 euro) verplicht tot 14 juli
- 14 u., 14de Wulps Humoristisch Theatertornooi, gratis toegang. Deelnemende toneelverenigingen: Patrick Heyte en Björn Vanacker uit
Vlamertinge, De Lelieblomme KTV De Noordstar uit Brussel, De Stravioli C uit Westouter, Theaterke Straf Poejer uit Merksplas, Int Wroede
ende int Sotte uit Veldegem, In ’t Bloote uit Wulpen. Doorlopend
optreden van TITA ANDRONICA
- 19 u., prijsuitreiking theatertornooi
- 21 u., de Foute-Kledij-Party, gratis toegang, gratis drankjes voor de
personen met aangepaste kledij

Zomer in Abdijmuseum Ten Duinen
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 pakt in juli en augustus uit met een gevarieerd aanbod activiteiten voor
groot en klein.
Abdijavondjes op woensdagen
13 en 3 augustus
- van 17 tot 22 u.
- gezellig samenzijn, muziek en
animatie in middeleeuwse sfeer –
gratis toegang
- rondleiding in het abdijmuseum:
start om 18.30 u. aan de Gasterie
Ten Duinen
- middeleeuwse ambachtenmarkt,
muziek met ensemble Madoc en
roofvogeldemonstraties om 19 en
21 u.
Fin de saison op woensdag 24
augustus vanaf 18 u.
- seizoensafsluiter i.s.m. het feestcomité Koksijde-bad, gratis toegang
- muzikale animatie met Vier’N en
optreden Mistral Puur om 21 u.
Kids@tenduinen
1. Pageparcours op woensdag 13
juli vanaf 17 u. (deelname 3 euro) Heb je er wat voor over om ridder
te worden? Toon je kunnen in het
ringsteken, patat hakken en boogschieten, red een prinses en bak
je eigen broodje… Pret verzekerd
voor jongens én meisjes!
2. Workshops* op woensdag 3
augustus vanaf 17 u. - Geniet van
middeleeuws goochelen en leer
de kneepjes van het vak, maak de
leukste vingerpopjes en vraag de
valkenier uit over roofvogels!

3. Zandlopers elke woensdag om 15 - Zandlopers (6 tot 12 jaar): waan
je eventjes archeoloog van de
u.* - Kruip in de huid van een archeoDuinenabdij! Graaf zelf voorwerloog en beleef het dagelijkse leven
pen op en maak kennis met de
van een monnik in een middeleeuwbelangrijkste ruimten in een abdij.
se abdij. Een interactieve rondleiding
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Rondleidingen met gids*
Rondleiding in het Nederlands om
Dagelijks gezinskoffers - gratis
14.30 u. op dinsdag, donderdag en
extraatjes voor een actief en
zondag. Rondleiding in het Frans
leerrijk bezoek
om 14.30 u. op woensdag, vrijdag
- Pluis in het museum (4 tot 6 jaar):
en zaterdag. Gratis rondleiding om
Pluis de Muis en Pol de Mol leiden
de jongste kinderen met leuke op- 18.30 u. op de abdijavonden van
drachtjes rond in het Abdijmuseum 13 juli en 3 augustus
Tentoonstelling
SEE*POINT - hedendaagse
kunstenaars en poëzie
Op het domein van het abdijmuseum ziet u werk van Stijn Van Dorpe,
Honoré d’O, Peter Depelchin, Matthieu Lobelle en dominiq V.D. wall.
Voor de poëzie zorgen Hedwig
Speliers en Inge Braeckman.
- tijdens openingsuren abdijmuseum
- gratis nocturne van18 tot 22 u.
tijdens de abdijavonden van 13
juli en 3 augustus
*gids/animatie inbegrepen in toegangsticket, maar inwoners van de
gemeente hebben op vertoon van
hun ID-kaart altijd gratis toegang
tot de gemeentelijke musea.

Quartier Sénégalais
blijft feestvieren!
Verjaardagen moeten gevierd worden, en in Koksijde
gebeurt dat op een uitgebreide manier. De jarige in
dit geval is de Quartier Sénégalais, de wijk met de
prachtige cottages, die in 2001 erkend is als beschermd dorpsgezicht. 2011 kon dus niet voorbijgaan
zonder het “tinnen” jubileum van deze wijk te vieren.
Om deze verjaardag zeker niet in alle stilte te laten
voorbijgaan, werd er een tweedelig feest gepland.

Openingsuren
zwembaden
juli-augustus
Zwem- & recreatiebad Hoge
Blekker
Openingsuren onthaal: 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen
tot 11.45 u.) – 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.45 u.)
Gesloten voor jaarlijks technisch onderhoud van
dinsdagmiddag 30 augustus om 11.45 u. tot en
met zondag 4 september.

Jammer genoeg staken de weergoden een stokje
voor het feest op 18 juni in de openlucht, en daarom
werd in extremis beslist om het feest in het gemeentehuis te laten doorgaan. Ook daar konden de vele
genodigden gezellig bijpraten en kennismaken met
andere wijkbewoners terwijl ze genoten van al het lekkers aan de eet- en drankkraampjes. Het gemeentebestuur bood de inwoners van de Quartier Sénégalais
dit programma gratis aan.
Maar het jubileumfeest is nog niet voorbij. De Open
Monumentendag op zondag 11 september staat
ook volledig in het teken van deze beschermde wijk.
Dit programma (van 10 tot 18 u.) is uiteraard voor
iedereen toegankelijk.
Er zullen o.a. enkele huizen opengesteld worden, er zal
animatie voor jong en oud zijn, ijsgoochelaar IJsco Ali
komt langs, kortom, de hele wijk zal de feestelijke sfeer
van weleer ademen. In première zal op die dag ook
de exclusief voor deze wijk ontwikkelde smartphoneapplicatie aan het grote publiek voorgesteld worden.
Die zal dan ook voor de eerste keer gebruikt kunnen
worden. Meer details in volgend nummer.
Info: dienst Toerisme, 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be of stafmedewerker
Cultuur & Erfgoed Sarah Verstaen, 058 53 21 05,
sarah.verstaen@koksijde.be.

Openluchtbad strand centrum
Oostduinkerke
Openingsuren onthaal: 9 tot 19 u. (zwemmen tot
19.40 u.)
Open tot en met zondag 4 september
Extra activiteit: zwemmen voor toeristen en fanaten op 26 juli en 25 augustus, inschrijven ten laatste
om 19 u., aanvang om 20 u. (org. feestcomité Oostduinkerke i.s.m. de dienst Zwembaden)
Beide zwembaden zijn 7 dagen op 7 open (ook
tijdens weekends en feestdagen).
Info: dienst Zwembaden, 058 51 27 08,
zwembaden@koksijde.be

V.l.n.r stafmedewerker Cultuur en Erfgoed Sarah Verstaen,
gemeenteraadslid Rik Stekelorum, burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepenen Fré Devos en Stephanie Anseeuw,
afdelingshoofd Cultuur en Jeugd en cultuurbeleidscoördinator
Ann-Sofie Beun, erfgoedconsulente Dominique Vieren van de
Vlaamse overheid en gemeenteraadslid Jos Boons.

Xbeach Koksijde
Festival in de polder
Elwin Van Herck pakt met z’n organisatie Xbeach op
zaterdag 30 en zondag 31 juli op het munitiedepot
aan de Langeleedstraat in Wulpen uit met Xbeach
Koksijde Festival. Dit muzikaal evenement brengt volgens Elwin de grootste line up van de kust. Maar liefst
84 artiesten komen het beste van zichzelf geven. Het
festival mikt op 5.000 bezoekers!
Koksijde is absoluut te vinden voor een eigenzinnig
festival. Na Dranouter aan zee in De Panne, Pole Pole
in Zeebrugge, Cactus in Brugge, Paulusfeesten en
Woosha in Oostende, enz., is er nu ook een volwaardig
festival in Koksijde.
Elwin Van Herck: “Het festival loskoppelen van het
extreem attractiepark op het strand was onvermijdelijk. Een nieuwe locatie kon niet uitblijven. Het munitiedepot leent zich perfect tot een festival. Weinig
overlast, veel ruimte en makkelijkere ontplooiing van
de logistieke ondersteuning. De nieuwe data, 30 en
31 juli liggen pal in het midden van de zomer, en dat
lijkt ons ook ideaal.” De vzw Xbeach presenteert ook
een nieuw concept met 4 stages en een truck. “We
krijgen hiervoor ondersteuning van Studio Brussel met
de rockstage en zondag komt daar ook Talent van
hier i.s.m. Focus-wtv. TMF staat in voor de commercial stage. Decadance is net zoals de vorige jaren
ook weer trouwe partner voor een hosting. De vierde
stage zal gedeeld worden. Zaterdag is het Nu:clear
nightz invites Steam en Rotation en zondag is het aan
de Krush club”, aldus Elwin Van Herck. Xbeach Koksijde

Flip Kowlier

Festival probeert ook volk van het binnenland aan te
trekken met klinkende namen zoals Flip Kowlier, Jeugd
van Tegenwoordig, Samtex, Regi, Dj Frank,
The Oddword, Shameboy, Waxdolls, Commix, Benny
page! Er is een camping op kruipafstand, en een
parking. Info: www.xbeach.be (nieuwe site)

Xbeach xtreme attracties op het strand
Leuke dynamische projecten verwezenlijken op ons
Vlaamse strand met animaties voor jong en oud. Dat
is het doel van Xbeach dat dit jaar voor de vijfde keer
wordt georganiseerd, waarvan de laatste 4 jaar in
Koksijde. Overigens met groot succes want het gebeuren kon vorig jaar rekenen op veel bezoekers.
Xbeach attractiepark vindt plaats van zaterdag 13 tot
en met woensdag 17 augustus op het strand aan Ster
der Zee ter hoogte van de Prof. Blanchardlaan. Het
park is elke dag open van 14 tot 22 u.
Xbeach staat voor strandsporten, eXtreme sensaties,
eXtreem veel spektakel. Het wordt het grootste extreme attractiepark aan zee, voor iedereen toegankelijk
en zo veel mogelijk gratis.
Programma
Zaterdag 13 aug. - officiële opening / benji drop /
modeshow met miss en mister fashions / focus-wtv sky
watch
Zondag 14 aug. - Capoeira / Car dropping / Mo-chito drumband / focus-wtv sky watch
Maandag 15 aug. - Lifeguard beach soccer met BBQ
/ death ride
Dinsdag 16 aug. - BK Skimboard / death ride
Woensdag 17 aug. - Kite-initiaties en demo’s i.s.m. Fly
High / flexifoil / death ride

Grote zomertentoonstelling SEE*POINT
Hedendaagse beeldende kunst/poëzie
De gemeentelijke dienst Cultuur organiseert van de zomer, van 1 juli tot 31 augustus, de grote zomertentoonstelling SEE*POINT met werk van hedendaagse beeldende kunstenaars in combinatie met poëzie. De curator
voor het luik beeldende kunst is Matthieu Lobelle, zelf ook kunstenaar en kunstleraar. De curator voor het poëzieluik is Willy Tibergien van het poëziecentrum in Gent.
De tentoonstelling SEE*POINT vertrekt niet vanuit één welbepaald thema. De deelnemende kunstenaars kregen
carte blanche en lieten zich inspireren door de locatie waar ze aan de slag zouden gaan.

Nieuwe zeecreaties

Yvan Derwéduwé: Ster der Zee / oud-gemeentehuis
Oostduinkerke
De rode draad binnen deze expositie is te zoeken in
Thomas Huyghe: Ster der Zee / gemeentehuis Koksijde titel van de expo zelf. SeePoint, Point de vue of Uitde, vlaggen Zeelaan / Abdijhoeve Ten Bogaerde,
zichtpunt slaat op de manier waarop een kunstenaar
abtskapel
naar de werkelijkheid kijkt en hierop
Matthieu Lobelle: Ster der Zee / Navanuit zijn eigen subjectieve kijk op
tionaal Visserijmuseum, buitenmuur
de realiteit reflecteert, zijn verbeelmuseum / Abdijmuseum Ten Duinen,
ding laat spreken en iets nieuws
archeologische site / Abdijhoeve
creëert. Deze nieuwe creaties
Ten Bogaerde, binnenplein
brengen op hun beurt een originele,
Tinka Pittoors: Ster der Zee / Galeeigenzinnige visie. De kunstenaar
rie Welnis
functioneert in onze maatschappij
dominiq V.D. wall.: Ster der Zee /
niet alleen als observator maar ook
Nationaal Visserijmuseum, binnen /
als visionair of als criticus. De titel
Abdijmuseum Ten Duinen, archeoloverwijst ook naar de zee. De zee als
gische site
eind- en als beginpunt, net zoals een
Hannes Vanseveren: Ster der Zee /
kunstwerk binnen deze filosofie een
oud-gemeentehuis Oostduinkerke
eindpunt is voor de kunstenaar en
Stijn Van Dorpe: Ster der Zee /
voor de toeschouwer een vertrekAbdijmuseum Ten Duinen, Camppunt kan zijn.
manszaal
Het werk “Souvenir et Taire La Vérité van
Yves Velter: Ster der Zee / geOpenlucht en indoor
PEter DEpelchin”, op de zomerexpo
meentehuis Koksijde, ondergrondse
SEE*POINT in Koksijde
De kunstwerken worden tentoonparking Casino, -1
gesteld op verschillende locaties in
Gedichten van Inge Braeckman in een plastische
Koksijde, met als uitvalsbasis Ster der Zee. Zo zullen er
vorm van beeldend kunstenaar Honoré d’o: Abdijmuwerken te zien zijn in de ondergrondse parking Casino
seum Ten Duinen, bezoekerscentrum
-1, galerie Welnis (toerismekantoor Oostduinkerke), het
Hendrik Carette: Ster der Zee
Nationaal Visserijmuseum, het oud-gemeentehuis van
Lut De Block: Zeedijk Koksijde, zebrapad
Oostduinkerke, het Abdijmuseum Ten Duinen, de AbdijFrédéric Leroy: Nationaal Visserijmuseum, muur behoeve Ten Bogaerde en in de openbare ruimte. Daargraafplaats
door worden de kunstwerken ook het onderwerp voor
vele mensen. Gewild of ongewild worden ze aanschou- Hedwig Speliers: Abdijmuseum Ten Duinen, archeologische site
wer, beschouwer en deels ook een actieve participant
binnen dit kunstgebeuren.
Info: dienst Cultuur, Zeelaan 303, T 058 53 34 40 of
SPECIALE TARIEVEN
SPECIALE TARIEVEN
valerie.vandamme@koksijde.be
Kunstenaars en locaties
VOOR INWONERS
VOOR
EN INWONERS EN
TWEEDE RESIDENTEN!
TWEEDE RESIDENTEN!
Een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke pocket
brochure is op de diverse locaties aanwezig maar kan
ook bekeken en gedownload worden op www.cultuur.koksijde.be. Hierbij een overzicht van de deelnemers en en hun locaties. In gebouwen zijn de werken
elke dag van 14 tot 18 u. te bezichtigen (niet op
maandag); de werken in de openlucht zijn uiteraard
permanent te bezichtigen.
Hans Demeulenaere: Ster der Zee / Oud-gemeentehuis Oostduinkerke
PEter DEpelchin: Ster der Zee / Abdijmuseum Ten Duinen, archeologische site / Abdijhoeve Ten Bogaerde,
abtskapel
© Matthieu Lobelle

Deze tickets zijn te koopDeze tickets zijn te koop
vanaf 01/09/2011 in het vanaf 01/09/2011 in het
gemeentehuis.
gemeentehuis.

| 01| 2012
28 & 29
28|&01
29| 2012

SEEhelemaal
*POINT
Koksijde,
Koksijde,
helemaal
cyclo!
cyclo!
complètement
complètement

Na 1 week
al meer dan

3000

bezoekers!

Sensuele tentoonstelling Zeerotica
voltreffer in het Visserijmuseum
De exclusieve tentoonstelling Zeerotica. Over liefde en lust aan de kust, in het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, opende op donderdag 16 juni met veel bravoure. Bijna driehonderd genodigden woonden
op die koele zomeravond de zwoele voorstelling bij.
Even mild en wild werd de expo door de Vlaamse
media onthaald, tot en met Villa Vanthilt…
Het evenement, dat nog loopt tot eind december, is
een idee van conservator Maja Wolny, voortreffelijk
gerealiseerd door het museumteam. Er zijn vier grote
thema’s: het geloof in zeevruchten, de zeemeermin,
getuigenissen over het intieme leven van onze zeevissers, bloot in en aan zee.
Sensuele opening
Eerste schepen Jan Loones sprak het voorspel uit,
conservator Maja Wolny gleed af naar de speeltjes van
dienst, maar het werd helemaal stil in de zee-aula van
de OD.1 Martha toen actrice Joke Devynck de toehoorders (on)behaaglijk naar een auditief hoogtepunt voerde met voorlezing van het pik-antste fragment uit het
boek Vissen redden van Annelies Verbeke. Burgemeester
Marc Vanden Bussche diende tot slot het naspel op, met
felicitaties voor deze gedurfde en originele onderneming die de gemeente weer eens op de kaart zet.
Wat je altijd wilde weten…
Wil je weten met welk verschijnsel de vissers geconfronteerd worden als ze ’s morgens eenzaam de
wacht lopen aan het roer? Wat is de betekenis van
draken, haaien en zwaluwen op de tatouages van de
zeemansarmen? Hebben
mosselen en oesters als
afrodisiaca werkelijk een
invloed op de potenties?
Waarom verwarren de
vissers een “zee-egel”
met een “zeepoesje”?

Achter dit rode gordijntje
krijg je rode oortjes…

Hoe stimuleer je parende garnalen? Waar komen die
buigzame sprieten uit de vooroorlogse korsetten vandaan? Wat vinden de vissers nu eigenlijk zo bijzonder
aan een schate, een grote rog?
Zeerotica is dus een tentoonstelling op mensenmaat.
Zeker wat de inhoud betreft, want elke toeschouwer
komt er immers oog in oog te staan met menselijke
schoonheid die onbeschrijfelijke verlangens opwekt,
en met (on)begrijpelijke menselijke driften die (on)
blusbaar lijken. Grijp naar de telefoons die in de expositiezaal links en rechts op luisteraars wachten om
de wildste fantasieën van een Oostendse visser te
horen. En op een geluidsopname hoor je het vreemde
gezang van de verlokkelijke sirenen aan de wal. Is dat
de reden waarom zoveel schepen op de klippen te
pletter slaan..? Lees de panelen en je krijgt meteen
een antwoord op vele vragen…
Zeerotica is ook gemaakt op mensenmaat wat de
omvang betreft. In een uurtje kan je alles rustig bekijken, lezen en beluisteren. Maar de tintelingen blijven
veel langer nazinderen…
Zeerotica. Over liefde en
lust aan de kust, Honoré
Looneszaal van het Nationaal Visserijmuseum in
Oostduinkerke, loopt tot
eind december. Gratis
toegang. Op weekdagen
open van 10 tot 18 u.,
zaterdag en zondag van
14 tot 18 u., gesloten op
maandag.
De expo besteedt ook leuke
aandacht aan de daling van
textielgebruik op het strand.

Koksijde op televisie!
Ook van de zomer is Koksijde weer present op uw beeldscherm. Vanaf vrijdag 1 juli en gedurende de hele
zomer vertelt de VT4-weerman of -vrouw vanuit de Vlaamse kust welk weer de Vlamingen mogen verwachten.
Niet langer vanuit de studio dus, maar ter plaatse vanuit Knokke-Heist, Blankenberge, Brugge/Zeebrugge en
Koksijde.
Zonnebaders, windsurfers of regendansers kunnen dus
bij VT4 terecht om met hun eigen ogen te zien wat
de situatie is ter plaatse en aan welke weersomstandigheden ze zich de komende dagen in Vlaanderen
kunnen verwachten. Uitzenddagen live vanuit Koksijde-Oostduinkerke: 6, 14, 21 en 28 juli, en 4, 11, 12 en 18
augustus.

Kokpit
Na de vier voorgaande seizoenen kent u waarschijnlijk
ons zomerprogramma Kokpit wel! Onze gemeente
en al haar facetten spelen een hoofdrol in dit programma. Dries Vanhegen neemt telkens een bekende
of interessante Vlaming mee voor een gezellig dagje

Oproep boek twee
eeuwen verkiezingen
In oktober 2011 verschijnt een boek dat twee eeuwen gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen belicht en een biografie bevat
van alle personen die in deze drie gemeenteraden
politiek actief waren. Om dit boek te illustreren zoekt
de auteur nog foto’s, affiches, pamfletten van kandidaten en partijen. Wie deze ter beschikking wil stellen neme contact op met het gemeentelijk archief
van Koksijde of met de auteur Willy Moons, Oude
Zeedijkstraat 1 in Wulpen (0478 28 19 67)

Koksijde. Samen ontdekken ze de bekende en minder bekende kantjes van Koksijde-Oostduinkerke. De
relaxe sfeer zorgt telkens weer voor een intrigerend
gesprek.
De 10 uitzendingen kunt u meepikken op Focus-WTV
en Kanaal Z vanaf 18 juni tot en met 20 augustus. Op
zaterdag en zondag zit Kokpit in de zomerlus van
Focus-WTV, met wat geluk kunt u programma de week
zelf nog meepikken in een erhalingen.
Wie de uitzendingen zeker niet wilt missen, kan ook
terecht op de website www.focus-wtv.be. Ook op de
website van Koksijde worden de verschillende uitzendingen verzameld.
Op Kanaal Z zit Kokpit in een lus die loopt van zaterdagnamiddag tot maandagnamiddag!

Twee grote
tennistornooien
Van zaterdag 6 tot en met zondag 21 augustus
vinden op het Theaterplein voor het gemeentehuis twee belangrijke internationale tennistornooien plaats: de Flanders Ladies Trophy (25.000
dollar) en aansluitend de Ricoh Men’s Trophy
(10.000 dollar). Dagelijks kan men er de belangrijkste matchen gratis bijwonen.

Fin-de-saison

Nationale Feestdag
op 21 juli

Op zaterdag 27 augustus wordt de Zeelaan te
Koksijde-aan-Zee omgetoverd tot een festivalstraat
en scène voor straatartiesten uit binnen- en buitenland. Om 22.30 u. vindt een muzikaal vuurwerk
plaats op het strand van Koksijde.

- 10 u., Te Deum in de OLV-ter-Duinenkerk
- 10.30 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan
naar de Zeelaan
- 11 u., defilé voor het gemeentehuis met aansluitend drankje

Sint-Idesbald zingt!
Op zaterdag 20 augustus kan iedereen opnieuw zingen en swingen op het Grardplein in Sint-Idesbald.
Vanaf 19 uur staan Wim Leys & @fundum weer op het podium voor een spetterend optreden boordevol
meezingers. Om 20.30 u. start dan het massazangspektakel Sint-Idesbald zingt aan de hand van een krantje
met alle liedjesteksten. Hier is het publiek de ster van de avond! De avond wordt afgesloten met een spetterend vuurwerk op het strand.

tIP!
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