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Kristof De Weirdt uit Koksijde is de gelukkige winnaar van de fotoprijs juliaugustus. Op donderdag 22 juli ontmoette hij in een legendarische haarspeldbocht op Alpe D’Huez een 9-koppige groep fietsfanaten uit onze
streek die zich strategisch hadden opgesteld om de klim van de Tourrenners live mee te maken. Onder hen Dominiek “peune” Boullet, Dirk “greco”
Degrieck en Koksijdse belleman Marc “vis” Reybrouck. De spandoeken
voor het WK Cyclocross 2012 in Koksijde ontbraken niet. Dus, dat moest
allemaal op de foto met een verdiende prijs voor Kristof tot gevolg!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 12
september. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.
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U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
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Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr.
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03.33 en 15.51
04.18 en 16.37
05.06 en 17.26
06.00 en 18.24
07.06 en 19.36
08.19 en 20.53
09.39 en 22.23
11.06 en 23.43
12.06
00.33 en 12.49
01.11 en 13.23
01.43 en 13.55
02.15 en 14.27
02.48 en 15.00
03.21 en 15.32
03.52 en 16.02
04.19 en 16.30
04.47 en 17.02
05.19 en 17.39
06.00 en 18.28
06.56 en 19.45
08.40 en 21.24
10.03 en 22.38
11.07 en 23.36
11.57
00.23 en 12.41
01.05 en 13.22
01.46 en 14.04
02.29 en 14.47
03.12 en 15.31

10.29 en 22.56
11.12 en 23.40
11.57
00.26 en 12.44
01.17 en 13.41
02.19 en 14.52
03.32 en 16.19
05.08 en 17.51
06.24 en 18.49
07.13 en 19.33
07.52 en 20.11
08.26 en 20.45
08.57 en 21.18
09.28 en 21.50
09.58 en 22.21
10.27 en 22.50
10.56 en 23.18
11.26 en 23.48
11.59
00.24 en 12.41
01.20 en 14.06
02.53 en 15.35
04.04 en 16.44
05.11 en 17.54
06.17 en 18.52
07.12 en 19.40
07.58 en 20.24
08.41 en 21.07
09.25 en 21.50
10.08 en 22.34

Referentieplaats is Nieuwpoort.

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

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde:
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.

Drie maal vis
is scheepsrecht

De OD.1 Martha is genomineerd
voor de Vlaamse Monumentenprijs
2011! Gewezen conservator Willem
Lanszweert van het Nationaal
Visserijmuseum is erelid van
Watererfgoed Vlaanderen! En wie
helpt Jan Huyghe in zijn zoektocht
naar namen van vissers van de
Westkust?
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8-9
Wordt u ook helemaal
cyclo..?

Nog 150 dagen scheiden ons
van het WK Cyclocross 2012 eind
januari. De WK-shirts verschijnen
in het internationale straatbeeld,
zelfs op Alpe D’Huez. Voor
inwoners en tweederesidenten
start de ticketverkoop.
Wil u het evenement van dichtbij
meemaken? Word vrijwilliger!

22-23
Podiumtalent
uit zand en klei…

September betekent
traditiegetrouw de start van
een nieuwe cultureel seizoen.
C.c. CasinoKoksijde opent met
talent dat gedijde in zand en klei
van onze zeepolders…: Pascal
Poissonnier met film, Kasper
Vandenberghe met het woord,
en Jens Bouttery met muziek!

En verder:
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Gemeenteraad kiest tracé kusttram

Open Monumentendag

Sport

Met als thema “conflict” vindt op
zondag 11 september de jaarlijkse
Open Monumentendag plaats.
In onze gemeente wordt de
hoofdschotel opgediend in het
Quartier Sénégalais, maar er zijn ook
activiteiten in de musea, de molen
en het Duinenhuis.
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24-25

Onze jubilarissen

25-28

Burgerlijke stand

29

34

6

Openbare werken: stand van zaken 15-17

21

De voorbije maand
in woord en beeld

30-31

Evenementen & agenda

35-40

LIVE

OP INTERN
ET!
VOLG

DE ZITT
LIVE OP IN INGEN
TERNET
VIA WWW
.TV.KOKSI
JDE.BE

Snippers uit de
raad van 20 juni

HERBEKIJK
DE VORIG
E ZITT
OP DEZELFD INGEN
E SITE!

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

Klein brandweermateriaal - Er wordt nieuw klein
brandweermateriaal gekocht: waterschild, doublejacket persslangen,
glas-master, explosievrije
handlamp, voertuigstabilisatieset, slangendraagkoffer, beschermkledij, ultrasoonbad voor reiniging
persluchtmaskers, immobilisatieplank, wervelplank,
oefenpop type “baby”,
GPS-systeem. Raming
25.000 euro. Unaniem.
Ander brandweermateriaal – Ook volgende
materialen worden aangekocht: stroomaggregaat 8KVA, 4 draagbare
dompelpompen 400 liter/
min, 20 persslangen Ø 45
mm en 50 persslangen
Ø 70 mm, een set pneumatische hefkussens en 4
ledigingsmotorpompen.
Raming 15.877 euro.
Unaniem.
Kerstverlichting – Nieuwe
materialen voor een
feeërieke kerstverlichting
2011. Raming 25.000 euro.
Unaniem.
Skateramp – Op het
sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke wordt de
oude versleten skateramp
door een nieuwe vervangen, bank en escalator inbegrepen. Raming 30.000
euro. Unaniem
Vuilwaterpomp – Op
advies van de Polder
Noordwatering wordt een
krachtige mobiele pomp
(800 liter per sec.) aangekocht om in te zetten bij
vloedtoestanden en calamiteiten. Raming 20.000
euro. Unaniem.

Projecten

Glasvezelnetwerk – Er
wordt een aanbesteding
voor een gemeentelijk
glasvezelnetwerk uitgeschreven. Door de geografische spreiding van
gemeentelijke diensten en
vestigingen wordt op vandaag gebruik gemaakt
van netwerken opgebouwd uit dure huurlijnen
bij telecomoperatoren.
Dat bijt jaarlijks een flinke
hap uit de budgetten. Een
eigen gemeentelijk glasvezelnetwerk zal op termijn renderend zijn, zowel
financieel als op vlak van
dienstverlening. Raming:
332.567 euro. Unaniem.
Slopingen – Twee gebouwen zullen gesloopt
worden: a) het pand op
het Marktplein omdat het
zeer bouwvallig is en niet
past op het vernieuwde
Marktplein in de nabijheid
van de recent verrezen

Wegens zijn slechte toestand
zal het tramhuisje in de
Wepionstraat in Oostduinkerke
gesloopt worden. De Lijn
zal investeren in een nieuw
tramhuisje en de gemeente in
nieuw openbaar sanitair.

gebouwen / b) het tramhuisje in de Wepionstraat
in Oostduinkerke wegens
zijn slechte toestand en
omdat De Lijn in een
nieuw tramhuisje en de
gemeente in nieuw openbaar sanitair zal investeren. Raming: 60.000 euro.
Unaniem.
Silicostraat - In kader van
het ondergronds brengen
van bovengrondse netten,
worden de bestaande
armaturen gesloopt en
wordt er nieuwe openbare verlichting voorzien.
Raming 41.124 euro.
Unaniem.

Varia

IJsbaan – Voor de periode van 2011 tot 2014
wordt weer een ijsbaan
voorzien, evenwel niet
meer voor vier, maar voor
drie weken (twee weken
kerstvakantie, en een
week ervoor of erna).

Raming 220.000 euro.
Unaniem.
KYC – De Koninklijke
Yachtclub Sint-Idesbald
krijgt een investeringssubsidie van 10.000 euro
voor uitbreiding houten
terrasgedeelte, aanbrengen verluchtingsrooster en
toegangscontrolesysteem
voor de douches, plaatsen van een nooddeur in
het clublokaal. Unaniem.
1ste sergeant - Bij de
brandweer (post Oostduinkerke) wordt een
vacante plaats van 1ste
sergeant openverklaard,
te begeven bij bevordering. Unaniem.
Eervol ontslag - 1ste
sergeant Roger Niville
(brandweerpost Oostduinkerke) wordt eenparig
eervol ontslag verleend
wegens het bereiken van
de leeftijdgrens van 60
jaar. Roger was 32,5 jaar
brandweerman.

De burgemeester aan het woord
In zijn maandelijks woordje heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het over het WK Cyclocross 2012, het
traject voor de doortrekking van de kusttram en de nakende strandophogingswerken. Hij blikt even terug op
het voorbije hoogseizoen om te eindigen met een klemtoon op de aanleg van de Golf Hof ter Hille.
T-d: “De campagne voor het WK
Cyclocross 2012 zit momenteel
op kruissnelheid?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. Op 1 september
is het grote WK-gebeuren nog 150
dagen ver, het aftellen is begonnen. Op 12 september start de ticketverkoop voor inwoners en tweede residenten, aan de spotprijs van
5 euro per dag. Daarover valt in dit
nummer meer te lezen. Als burgemeester wil ik ook de liefhebbers
warm maken om zich als vrijwilliger
te melden voor medewerking. Er
is voor elk wat wils, met gegarandeerd veel werkplezier, een financiële beloning en een party! De
vrijwilligers kunnen overigens al aan
de slag in de WB-wedstrijd eind november, als een soort oefening. Hoe
dan ook, de campagne draait nu
op volle toeren en de WK-koorts zal
nog stijgen!” (Nvdr: zie bl. 22 en 23)
T-d: “Er was de voorbije weken
enige commotie ontstaan over
het traject van de kusttram naar
Veurne?”
Burgemeester: “Ik kan de mensen
van Oostduinkerke alvast geruststellen. Op voorstel van het college
van burgemeester en schepenen
heeft de gemeenteraad op 16
augustus resoluut en unaniem zijn
voorkeur uitgesproken voor het traject van Ster der Zee naar Veurne,
via het rondpunt Zeepanne en
het station Koksijde. Het is evident
dat dit de beste keuze is. Het is de
enige praktisch realiseerbare oplossing. De kusttram moet immers toch
aansluiten op het station Koksijde!
Maar de wet gebiedt nu eenmaal
dat het andere alternatief, van
Oostduinkerke-bad naar –dorp en
Veurne, ook onderzocht wordt op
voor- en nadelen, in een MilieuEffecten-Rapport. Ik beschouw dat
als niet meer dan een denkoefening…”
T-d: “Op 15 september starten de
strandophogingswerken aan Ster
der Zee?”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik wil graag de liefhebbers warm maken om zich als
vrijwilliger te melden voor medewerking aan het Wereldkampioenschap Cyclocross op 28 en 29
januari 2012!”

Burgemeester: “Het ziet er naar
uit dat dit een vrij spectaculaire
operatie wordt. Er zal niet minder
dan 100.000 m3 zand vanuit zee
op het strand gespoten worden.
Dit gigantisch werk is bedoeld als
bescherming van de kust tegen de
zogezegde duizendjarige storm.
De ingreep wordt gefinancierd
door het Vlaamse Gewest. Naar
verluidt zal de uitvoering wel voor
enig spektakel zorgen, het bekijken
waard. In een latere fase, periode
nog niet bepaald, zijn ook beschermingswerken gepland voor
de duindoorgang aan Sint-André
ter hoogte van de Gilles Scottlaan.
Koksijde mag van geluk spreken:
we komen als eerste kustgemeente
aan bod.”
T-d: “Hoe evalueert u het voorbije
toeristisch hoogseizoen?”
Burgemeester: “Eerder middelmatig, uiteraard te wijten aan het
wisselvallige weer met weinig echte
zonnige zomerdagen. Toch hebben onze klassiekers gescoord zoals
de airshow, de tennistornooien, het

internationaal folklorefestival enz.
Koksijde kan rekenen op een trouw
cliënteel dat ook bij minder goed
weer naar onze badplaats komt.
Dankzij onze vele troeven: wandelen, sporten, musea bezoeken, de
vele activiteiten bijwonen. Er is in
Koksijde wel altijd iets te doen. Voor
de mensen die leven van de dijk
animatie en de echte strandambiance, van de verhuur van ligzetels,
parasols enz. was het seizoen wel
minder goed. Maar in die branche
moet je wel kijken op lange termijn,
niet per seizoen.”
T-d: “Nog een afsluitertje?”
Burgemeester: “Nu kan je er niet
meer naast kijken. In Oostduinkerke
zijn de werken voor de aanleg
van Golf Hof ter Hille volop aan de
gang. Iedereen ziet de machines
in volle actie, het landschap verandert, je kan al de contouren van de
golf ontdekken… Na het WK Cyclocross 2012 is het golfterrein onze
grootste uitdaging en verwachting.
Het megaproject moet eind volgend jaar, begin 2013 klaar zijn!”

Kusttram: gemeenteraad
kiest resoluut voor traject
Ster der Zee-Veurne
In de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 augustus heeft de raad, bij bespreking van het mobiliteitsplan, zijn
keuze bepaald voor het traject voor de doortrekking van de kusttram naar Veurne. De raad heeft zijn voorkeur
resoluut gegeven aan het traject Ster der Zee-Veurne.
Concreet betekent dit een keuze
voor aansluiting op de bestaande
lijn ter hoogte van Ster der Zee,
om dan via de rotonde Zeepanne,
naar station Koksijde en vervolgens
naar station Veurne te lopen.
In het andere voorstel zou aangesloten worden op de bestaande
kustlijn ter hoogte van de Leopold
II-laan te Oostduinkerke, om dan
vervolgens via Oostduinkerke-dorp,
de Toekomstlaan en Veurnekeiweg
richting Veurne-station te rijden.
De gemeenteraad opteerde
op voorstel van het college van
burgemeester en schepenen voor
het eerste voorstel (via Ster der
Zee), omdat deze keuze het station
Koksijde beter met het openbaar
vervoer omsluit, en omdat de
impact op de omgeving er veel
minder is dan bij het tracé via Oostduinkerke.
Niettemin heeft de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn wel de
wettelijke plicht een milieu-effectenrapport (MER) over de voor- en
nadelen van beide tracés op te

maken. Die procedure is nu bezig.
De uiteindelijke beslissing wordt na
de MER-studie genomen door

de Vlaamse overheid.
Info: ir. Siska Stockelynck,
T. 058 53 30 30.

Oproep: word vrijwilliger
bij gemeentelijk feestcomité!

Oproep uitbating
cafetaria station
Koksijde

De voorzitters van de gemeentelijke feestcomités richten een oproep
tot mogelijke vrijwilligers die zich willen inzetten voor de organisatie
en uitvoering van verschillende evenementen.

Het gemeentebestuur richt een
oproep naar kandidaten voor
het zelfstandig uitbaten van de
cafetaria in het nieuwe station
van Koksijde, met ingang op 1
januari 2012. De voorwaarden
tot uitbating zijn te bekomen bij
de secretarie van het gemeentebestuur, Zeelaan 303, T 058 53
34 01, evy.rathe@koksijde.be.
De kandidaturen worden tot
uiterlijk 15 oktober 2011 gericht
aan het college van burgemeester en schepenen,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.

Koksijde telt zes officiële feestcomités: Sint-Idesbald, Koksijde-bad,
Koksijde-dorp, Oostduinkerke-bad, Oostduinkerke-dorp en Wulpen.
Elke maand komt het directiecomité onder het voorzitterschap van
Carlos Vanden Bussche samen met de voorzitters van de feestcomités. Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van een enthousiaste groep vrijwilligers, die zich inzetten voor het goede verloop
van talrijke evenementen, kan zich melden bij Christiane Moncarey,
secretaris-penningmeester van de VVV, gemeentehuis, T 058 53 21 12,
christiane.moncarey@koksijde.be.

In memoriam: ereburgemeester
mevr. Rosette Loones-Dewitte
Op zaterdag 9 juli is mevrouw Rosette Loones-Dewitte overleden, thuis in Oostduinkerke, in aanwezigheid van
haar kinderen. Zij zou in september 90 jaar worden. Mevr. Rosette Dewitte was twee legislaturen burgemeester
van Oostduinkerke: van 1953 tot 1964.
De laatste levensjaren werden rijkelijk gekruid door de 14 kleinkinderen
en intussen 20 achterkleinkinderen.

Rosette Dewitte zag op 16 september 1921 het levenslicht in De
Panne. Zij was één der drie dochters van de kruidenierszaak Epicerie
du Centre Dewitte-Berquin in de
Duinkerkestraat.
Twee van die dochters werden
het hof gemaakt door de broers
Honoré en Georges Loones, uitbaters van het (groot)ouderlijk hotel
Gauquié in Oostduinkerke. Het
mondde uit op een dubbelhuwelijk
op 22 april 1942 in Oostduinkerke,
waar de jonge Honoré Loones burgemeester was.

Afscheid

Mevrouw Rosette Loones-Dewitte
werd op vrijdag 15 juli onder groot
medeleven van de bevolking ter
aarde besteld op de begraafplaats van Oostduinkerke, na een
plechtige uitvaartdienst in de SintNiklaaskerk.
Aan de familie, in het bijzonder aan
haar vijf kinderen, -die notabene
allen in Oostduinkerke wonen-,
biedt het gemeentebestuur, mede
namens de bevolking van de gemeente, zijn oprechte gevoelens
van deelneming aan.

Eerste dame-burgemeester

Na de oorlog en de repressieperikelen kwam Rosette Dewitte volop
in beeld. Met een gemeentelijst, oktober 1952, waarop o.m. ook Marcel Cloet en Georges Dorné kandideerden, behaalde zij meteen een
absolute meerderheid. Amper 32
jaar en moeder van 5 kleine kinderen werd zij de eerste vrouwelijke
burgemeester van het land, en zou
dat blijven van 1953 tot 1964, toen
haar echtgenoot Honoré Loones
haar afloste. Hij bleef vervolgens
burgemeester van Oostduinkerke
tot 1977 en de fusie met Koksijde.
Hun zoon Jan Loones was 20 jaar
parlementslid voor VU en N-VA, en
is in de fusiegemeente KoksijdeOostduinkerke 1ste schepen sedert
1 januari 1995.

Wijlen mevr. Rosette Dewitte, burgemeester
van Oostduinkerke van 1953 tot 1964, en
echtgenote van wijlen burgemeester
Honoré Loones.

Sociaal en cultureel

Met haar man Honoré Loones
bouwde Rosette Dewitte Oostduinkerke uit tot vriendelijke Vlaamse
familiebadplaats, met respect voor
natuur en folklore. Zijzelf was vooral
sociaal en cultureel bewogen, en
zeer verbonden aan strand, duinen
en visserij. Na haar burgemeesterschap bleef ze actief in het toenmalig OCMW, als uitbaatster van
het bloeiende Hotel Gauquié en
later van het nieuwe hotel Westland.

Burgemeester Rosette Loones-Dewitte, allicht 1953 bij haar inhuldiging als burgemeester
aan de “entrée de l’hotel” (Gauquié), in gezelschap van de schepenen Marcel Cloet (links
met sjerp) en Georges Dorné (rechts met sjerp). Voor die tijd een zeer jong college van
burgemeester en schepenen, want samen met z’n drieën niet eens 100 jaar oud… Op de
foto verder ook Staf Vantyghem (3de van links), vader Honoré Loones (6de van links) en
gemeentesecretaris Dedecker (2de van rechts).

Vissersvaartuig OD.1 Martha laureaat
van de Vlaamse Monumentenprijs 2011
Begin juli maakte Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois de vijf laureaten van de Vlaamse
Monumentenprijs van dit jaar bekend, één per provincie. Voor West-Vlaanderen sleepte de OD.1 Martha,
pronkstuk van de collectie van het Nationaal Visserijmuseum, de prestigieuze nominatie in de wacht.

De OD.1 Martha, in West-Vlaanderen
laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs
en genomineerd om op 5 september
algemeen Vlaams laureaat te worden…

De Vlaamse Monumentenprijs wordt
jaarlijks toegekend aan een privéof overheidsinitiatief met bijzonder
belang of bijzondere verdiensten
op het vlak van monumentenzorg,
landschapszorg of archeologie. De
vijf laureaten werden na een brede
oproep en jurering door de Koninklijke Commissie van Monumenten en
Landschappen geselecteerd uit in

totaal 61 geldige kandidaturen.
Deze onderscheiding is sowieso al
goed voor een premie van 2.500
euro. Maar op 5 september maakt
de Vlaamse regering de uiteindelijke
winnaar bekend, die nog eens 12.500
extra krijgt. De andere vier kandidaten zijn:
- molendomein Scherpenbergmolen
te Malle (Antwerpen)

- archeologische site De Rieten te
Meeuwen-Gruitrode (Limburg)
- stadsmuseum STAM te Gent (OostVlaanderen)
- Van Reethgebouw en de Boodschapkapel in Heverlee (VlaamsBrabant)
In onze provincie en zeker in onze
gemeente duimen we dus voor
Martha..!

Oproep voor naamlijst in boek Zeeman van de Westkust

Van de hand van Jan Huyghe verschijnt begin 2012 het boek Zeeman van de Westkust – naar 45 jaar vaarleven
van Oostduinkerkenaar Lucien Vanneuville (IJslandvaart, mailboten, loodswezen). Voor de samenstelling van een
naamlijst van vissers van de Westkust tussen 1940 en 1995 richt de auteur een oproep.
Lucien Vanneuville (°Oostduinkerke,
1933) voer 45 jaar op zee, van 1948
tot 1993: 18 jaar als visser, 14 jaar
bij de mailboten en 13 jaar bij het
loodswezen. Jan Huyghe, sinds 1996
communicatieambtenaar aan
ons gemeentebestuur, interviewde
Lucien Vanneuville omstandig over
zijn zeebelevenissen. Het boek
schetst een beeld van een zeeman
van de Westkust na WO II.
Lijst vissers van de Westkust
Jan neemt in z’n boek ook een lijst
op van ca. 1.000 namen van zeevis-

sers van de Westkust (van Adinkerke
tot Lombardsijde) tussen 1940 en
1995. Hij werkt momenteel constant
verder aan deze lijst. Gewezen of nog
actieve zeevissers van de Westkust
die voor opname van hun naam in
die lijst in aanmerking komen, mogen
zich zeker melden bij auteur Jan Huyghe (T 058 51 24 98 of
jan.huyghe@belgacom.net).

Oud-visser Lucien Vanneuville en auteur Jan
Huyghe die Luciens vaarleven te boek stelt
en een lijst van Westkustvissers opmaakt.

Willem Lanszweert erelid
van watererfgoed Vlaanderen
Willem Lanszweert, oud-conservator van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, werd op 27 juli in
Antwerpen de titel van erelid van Watererfgoed Vlaanderen verleend. Willem kreeg die onderscheiding wegens zijn uitzonderlijke verdiensten voor het behoud en de valorisatie van het Vlaamse watererfgoed.
Watererfgoed Vlaanderen verenigt
en verdedigt al het nat en droog
watererfgoed in Vlaanderen. Het
gaat om meer dan 80 organisaties
actief rond historische schepen,
scheepvaart- en havenmusea,
watermonumenten, watertradities,
kunst en -cultuur, toeristische en
commerciële dienstverleners i.v.m.
watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers.
De koepel ijvert voor het behoud
en de valorisatie van alle water
erfgoed in Vlaanderen en voor de
internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-,
haven- en watercultuur.
Willem Lanszweert bevond zich op
27 juli in mooi gezelschap, o.m. de
gewezen ministers Bert Anciaux,
Johan Sauwens en Paul Van Grembergen, en volkskunstenaar Walter
De Buck.
Willem Lanszweert was vanaf 1976
medewerker van het Nationaal
Visserijmuseum in Oostduinkerke.
In 1988 werd hij er conservator. Tot
2010 had hij de algemene leiding
van het museum. Momenteel werkt
hij aan een boek over de geschie-

Willem Lanszweert, gewezen conservator van het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke, is nu erelid van Watererfgoed Vlaanderen.

denis ervan.
Volgens Watererfgoed Vlaanderen
heeft Willem Lanszweert een fundamentele bijdrage geleverd tot
het onderzoeken, en populariseren

van het Vlaamse visserijverleden.
Hij heeft de basis gelegd voor de
verdere exploitatie van dat verleden in een maritiem museum van
internationaal niveau.

Start WK Cyclocross 2012 in de bib
De bib is helemaal cyclo! Op zaterdag 15 oktober is er van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. de jaarlijkse verwendag
voor elke bezoeker van de bibliotheek. Wat weet je nog over 1994, toen Paul Herijgers wereldkampioen werd.
Was je erbij? Stond je op het parcours of aan de aankomst? Heb
je een leuke herinnering aan dat
weekend? Laat het de bib weten.
Fiets door de tentoonstelling De
effecten en neveneffecten van
het WK Cyclocross, test je conditie uit op de WK-fietssimulator en
proef het cyclocrosskoekje (een
primeur!).
Ondertussen kunnen de kinderen
deelnemen aan een cyclo-quiz.
Knutselen aan je koersfiets
Problemen met het afstellen van

je koersfiets? Dan is de workshop
Knutselen aan je koersfiets iets voor
jou. Tony Bracke, ex Belgisch Kampioen Wielrennen voor elite zonder
contract, legt van 10 tot 12 u. en van
14 tot 16 u. (2 sessies) in de bib uit hoe
je zelf je koersfiets kan afstellen.
Inschrijven (verplicht) voor de workshop vanaf 15 september aan de
balie van de bib. Kostprijs 2 euro
voor leden. Enkel voor volwassenen.
Beperkt aantal deelnemers.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10,
T 058 53 29 53.
www.bibliotheek.koksijde.be.

Nieuwe lessen digitale fotografie
De algemene cursus digitaal fotograferen is voortaan in twee reeksen ingedeeld. “Compact” is immers niet
enkel het eenvoudig fototoestelletje voor de beginner. De toestellen worden steeds kleiner maar bieden
daarom niet minder mogelijkheden dan de grotere compacte toestellen en reflexcamera’s.
1. De eerste reeks Basiskennis voor de beginner met
een eenvoudig compact fototoestel loopt over 2 namiddagen en is bestemd voor de beginner die meer
wil weten over de eenvoudige compacte camera.
Cursus op dinsdag 4 en 11 oktober / en op donderdag 17 en 24 november / alle namiddagen van 13.30
tot 16 u. Kostprijs: 10 euro.
2. De tweede reeks Leer beter omgaan met een grotere camera loopt over 3 namiddagen en is bestemd voor
de hobbyfotograaf met een toestel dat meer kan dan
automatisch foto’s nemen. Aan deze tweede reeks kan
een aanvullende namiddag toegevoegd worden over
het importeren van beelden naar de PC en het beheren
ervan, over JPEG, RAW en Photoshop Elements.
Nog geen camera? Volg toch de cursus om beter te
weten welk toestel u het best past.

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.

Cursus op donderdag 6, 13 en 20 oktober / en op dinsdag 15, 22 en 29 oktober / alle namiddagen van 13.30
tot 16 u. Kostprijs: 150 euro.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53.
www.bibliotheek.koksijde.be.

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
- Inschrijven vanaf maandag 5 september
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)

Beleef de bibliotheek!

Je kent de bib. Of toch weer niet helemaal, want de bib is voor iedereen wat anders. Dat maakt deze plek
zo leuk om telkens weer te herontdekken. De gemeentelijke bibliotheek schrijft een kleine enquête uit om
nog beter met de wensen van de lezers, ontleners, enz. rekening te kunnen houden. Doe mee!
Kom je naar de bibliotheek omdat…
❏ je er dingen kan ontdekken zonder ernaar op zoek te zijn?
❏ niemand er op je vingers kijkt, niemand je iets opdringt?
❏ je er veelzijdige informatie vindt over de meest uiteenlopende onderwerpen?
❏ in de bibliotheek alles te vinden is over hobby?
❏ er deskundig personeel je helpt zoeken, indien je dat wenst?
❏ het ontlenen er (bijna) niets kost?
Verdien je pin en kruis aan waarom de bibliotheek belangrijk is voor jou.
❏ films bekijken kost haast niets.
❏ ik blijf bij ook zonder tv of krant.
❏ ik ontmoet mensen. Ik ben er niet alleen.
Of nog leuker. Schrijf hieronder jouw getuigenis over de bibliotheek!
Dankzij de bib . ...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

✁

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Knip de ingevulde
enquête uit en
bezorg ze aan een
bibliotheekmedewerker en vraag
jouw “Dankzij de
bib”-pin. Kom met
deze pin op 15 oktober en je krijgt een
leuk geschenkje.

Nieuwe richting in de Westhoek Academie

Kunstexploratie voor volwassenen
In september start de gemeentelijke Westhoek Academie de nieuwe richting Kunstexploratie voor volwassenen. De cursus is bedoeld voor mensen die geboeid zijn door kunst maar geen actief kunstenaar zijn. Via drie
wegen leren ze kijken naar kunst.
Kunstexploratie voor volwassenen
(vanaf 18 jaar) loopt over 4 schooljaren, op vrijdagavond van 17.50
tot 20.20 u. Per trimester wordt er
één daguitstap op zaterdagnamiddag gepland.
Drieluik
De opleiding wordt elk jaar als
een drieluik opgevat. Eerst is er de
kunstgeschiedenis. Wat kunnen
schilderijen, beeldhouwwerken,
architectuur vertellen over vroeger
én nu? M.a.w. de beeldende taal
leren kennen. Enkele voorbeelden:
Spaanse schilderkunst door de
eeuwen heen, moderne of postmoderne architectuur, schilders van de
Leie, enz.
In een tweede luik proberen de
cursisten via korte ervaringen
met materialen en technieken de
opbouw van een kunstwerk beter
te begrijpen. In de ateliers wordt
kennis gemaakt met schilderen,
beeldhouwen, diverse etstechnieken, textiel, keramiek, enz.
Het derde luik verkent de wereld
van tentoonstellingen, musea,
kunstmanifestaties zoals Beaufort,
kunstcollecties, stadswandelingen...
Dat gebeurt via uitstappen, één
keer per trimester.
Start

Docent Damien Deceuninck start
de kunstexploratie met de novelle
Het onbekende meesterwerk van
Honoré de Balzac uit 1831. In dit
kortverhaal laat Balzac drie schilders met elkaar discussiëren over
de taal van het schilderij en de

De nieuwe cursus
is een drieluik:
kunstgeschiedenis,
materialen en
technieken, kunst leren
bewonderen…

plaats van kunst in het leven.
Maar ook de 20ste eeuw komt
ruimschoots aan bod. Het wordt
een verhaal over de schilder en zijn
model, de schilder als vrij kunstenaar of de schilder in opdracht…
De voorlopig geplande uitstappen
zijn: de najaarstentoonstelling van
het PMMK en het Permekemuseum
in Jabbeke. De daguitstap gaat
naar Antwerpen met een architectuurwandeling, een bezoek aan het
Rubenshuis en het museum Mayer
van den Bergh.
De docent
Damien Deceuninck (°Diksmuide,
1955) studeerde plastische kunsten
aan het Hoger Instutuut Sint-Lucas
in Gent. Daar is hij docent kunsten cultuurgeschiedenis aan het
Perspectief-Provinciaal Centrum
voor Volwassenen Onderwijs te
Gent. Hij is ook leraar voor organi-

saties zoals Amarant, Okra, diverse
dienstencentra in het Gentse en
volkshogescholen in West- en OostVlaanderen. Zijn werkterrein beslaat
de Westerse cultuurgeschiedenis
van romaanse kunst tot heden. Ook
architectuur in België en stedenbouw behoren tot zijn specialiteit.
Zelf is hij actief als tekenaar en
fotograaf.
Deceuninck bracht zijn jeugd in
Veurne door. Gent is nu zijn thuishaven, maar hij houdt contact met
zijn geboortestreek. Bijvoorbeeld
via zijn landschapsproject (1990)
Ringsloot-Ringslot over de Moeren,
en de diverse musea-uitstappen
die hij voor Vorming Plus Westhoek
uitwerkte.
Info: Westhoek Academie, Veurne
laan 109 in Koksijde, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be,
www.wak.koksijde.be

Daguitstappen naar Parijs en Maastricht
De dienst Toerisme organiseert in 2011 nog twee daguitstappen:
- op vrijdag 28 oktober naar Parijs
- op donderdag 8 december naar Valkenburg/Maastricht (kerstsfeer)
Inschrijven kan pas vanaf begin oktober (bij het verschijnen van Tij-dingen).
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be

“WESTHOEK verbeeldt”:
medewerkers gezocht!

Het succesvolle project “WESTHOEK verbeeldt”
komt nu ook naar onze regio! Het samenwerkingsverband 5-art en uw gemeente leggen een
beeldbank aan met digitale kopieën van uw
unieke oude foto’s, affiches, prentbriefkaarten,
dia’s…
‘KOKSIJDE verbeeldt’ wil op die manier oud beeldmateriaal van bijzondere en alledaagse gebeurtenissen in uw wijk, dorp of gehucht bewaren en
tonen aan een breed publiek via www.westhoekverbeeldt.be.
‘KOKSIJDE verbeeldt’ zoekt dus enthousiaste medewerkers die oud beeldmateriaal willen opsporen, digitaliseren en/of beschrijven. U leert anderen
en uw gemeente kennen. Voorkennis of een historische opleiding zijn niet nodig.
Wilt u meer te weten komen over dit project? Kom
dan vrijblijvend naar de informatieavond op donderdag 15 september, om 19 u. in de Stenen Zaal
in het Landshuis in Veurne (Grote Markt 29).
Info: Dieter David, T 058 53 34 09, info@5-art.be

Nieuwe winterbrochure
2011-2012
Ook tijdens het najaar en de winter valt er in
Koksijde-Oostduinkerke heel wat te beleven. De
dienst Toerisme heeft een volledig nieuwe brochure klaar: Winter 2011-2012.
In de winterbrochure vind je een overzicht van de
verschillende bezienswaardigheden in onze
gemeente en alle grote
evenementen tot einde
maart 2012. In de brochure is het volledige
logiesaanbod opgenomen met verschillende
specifieke winterarrangementen die
garant staan voor
een ontspannend
winterverblijf in onze
badplaats. De brochure vermeldt ook
het ruime aanbod
restaurants.

Gratis te verkrijgen
bij de dienst
Toerisme of te
downloaden via
www.koksijde.be.

Aerofoon: open inspeelrepetitie
Aerofoon, de jeugdafdeling van de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde (KGHK),
houdt een open inspeelrepetitie op zaterdag
24 september van 17 tot 18 u. in het lokaal
Noordduinen (Helvetiastraat 47 in Koksijde-dorp).
Speel je een blaas- of slagwerkinstrument? Wil
je graag in groep leuke muziek spelen? Dan is
jeugdharmonie Aerofoon misschien iets voor jou.
Probeer het eens uit op de open inspeelrepetitie.
Aerofooon staat garant voor muzikaal plezier onder
leiding van dirigent Luc Note. De jeugdgroep
repeteert elke zaterdag in de Noordduinen van
17 tot 18 u. Aerofoon is ook een jeugdvereniging
met als activiteiten kajakken, kamp, BBQ en nog
veel meer. Neem een kijkje op het fotoboek op de
website www.kghk.be.
Info: Tine Huyghe, 0494 59 79 25.

Dienst Onthaalouders

Het Dommelplekje… weer van start!
Tegelijk met het nieuwe schooljaar
opende ook het Dommelplekje
weer zijn deuren voor peuters die
in de namiddag graag nog wat
indommelen. Onthaalouders Vicky
Sagaer en Isabelle Vanthournout
ontvingen de kleine slapers met
open armen…
Voor het tweede jaar op rij organiseert de dienst Onthaalouders
namiddagslapen voor peuters en
kleuters. Twee aangesloten onthaalouders, Vicky Sagaer en Isabelle Vanthournout, ook werkzaam
zijn als begeleiders in de Buitenschoolse Kinderopvang, vangen
met veel zorg en toewijding peuters
op die in de namiddag nog even
willen wegdommelen. Het Dommelplekje bevindt zich in de lokalen
van de BKO Speelplekke en wil voor
de jongste kleuters de overgang
van dagopvang naar een voltijdse
schooldag vlotter laten verlopen.
Hoe?
Een onthaalouder haalt de kindjes
na het middageten van school en
brengt hen naar het Dommelplekje,
waar zij tot de school bijna uit is
kunnen indommelen onder het
toeziend oog van de onthaalouder.
De onthaalouder brengt de kindjes
tegen het einde van de schooltijd

terug naar de klas. Als een ouder
langer opvang nodig heeft, dan
kan het kindje na schooltijd aansluitend opgevangen worden door
het team van De Speelplekke (tot
19.15 u.).
Kostprijs
Voor de namiddagopvang betaalt
de ouder een bijdrage (1/3de dagdeel) aan de dienst Onthaalouders.
Deze bijdrage wordt berekend aan
de hand van het belastbaar gezinsinkomen en geldt voor de opvang
van het kind vanaf 13 u. tot einde

schooltijd (16 u.).
Voor de naschoolse opvang aansluitend aan de namiddagopvang
(dus vanaf einde schooltijd) betaalt
de ouder een bijdrage aan de BKO.
Deze wordt berekend per begonnen half uur. Beide worden maandelijks via factuur verrekend.
Elke aanvraag gebeurt via de dienst
Onthaalouders en wordt in volgorde
van aanmelding ingeschreven.
Info: dienst Onthaalouders,
Leopold II Laan 4 in Oostduinkerke,
T 058 51 80 74,
onthaalouders@koksijde.be

Beroertezorg:
vroegtijdig herkennen van symptomen
Naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan organiseert AZ Sint-Augustinus Veurne een aantal thema-avonden
in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten en de huisartsenkring.
Op donderdag 29 september geeft AZSAV-neurologe dr. De Ridder om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde uitleg
over de alarmtekenen van een beroerte. Elke dag worden in België 52 mensen getroffen door een beroerte.
Het snel herkennen van de symptomen van een beroerte is heel belangrijk om een vroegtijdige behandeling te kunnen starten.
Na de uitleg van dr. De Ridder volgt de theatermonoloog Geraakt door actrice Nele Jacob,
in regie van theatermaker Fons Vinck. Het is het
aangrijpende verhaal over een jonge vrouw,
die door een beroerte getroffen wordt. Het stuk
schetst haar leven voor en na de beroerte en
de impact die dit heeft op haar gezin en haar
eigen emotionele beleving.
Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling.

Koksijdenaar Lieven Pieters
loopt Spartathlon (246 km)
Koksijdenaar Lieven Pieters (43) gaat op vrijdag 30 september de sportieve uitdaging van zijn leven aan: 246 km
lopen in max. 36 uur van Athene naar Sparta. Zoals Philippides deed in 490 v. C. om in Sparta versterkingen te
vragen tegen de Perzen die Athene belaagden. Deze huzarenproef heet de Spartathlon en bestaat sinds 1983.
Lieven Pieters is marketing manager bij Duco
Ventilation & Sun Control
in Veurne. Hij is gehuwd
met Katrien Debruyne, en
vader van Bastiaan (13)
en Felix (11). Lieven is een
echte loopfreak: hoe langer de afstand, hoe beter
hij presteert.
Van vrijdag 30 september
om 7 u. tot uiterlijk zaterdag 1 oktober om 19 u. is
hij met rugnummer 4 één
van de 250 deelnemers
die de legendarische Philippides achternahollen
over 246 km, in een hitte
van 30 graden, met o.m.
de nachtelijke beklimming van de Sangaspas
(1.200 m) over de rotsen.
Elk jaar haalt minder dan
een derde de finish. Tot
vandaag zijn er 24 Belgen
die ooit de eindstreep
haalden in Sparta.
Lieven: “Deelnemen aan
zo’n wedstrijd is flirten met
de grenzen van wat een
mens fysisch en vooral
mentaal aankan, het
is vele keren instorten,

Gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, langeafstandsloper Lieven Pieters,
burgemeester Marc Vanden Bussche en sportschepen Dirk Dawyndt.

recht krabbelen, telkens
opnieuw. Boven de 100
km wordt de mentale
kracht van de loper bijna
belangrijker. Blijkbaar trekt
dit aspect mij wel aan.”
“Rien sans pein”, zo luidt
als het ware het motto
van Lieven Pieters. Hij
loopt gemiddeld 150 km
per week. De Nacht van
Torhout (100 km) voltooide hij in 9.29 u., ruim
één uur onder de vereiste
tijdslimiet voor recht op

deelname aan de Spart
athlon. Een onderzoek bij
de cardioloog wees uit
dat zijn hart geen enkel
bezwaar maakt tegen
het exploot.
Lieven: “Het is een absoluut voorrecht om te
mogen wonen en trainen
in onze prachtige Koksijdse omgeving, met strand,
duinen en bos. Als ik
tijdens de vele kilometers
ook nog eens getrakteerd
wordt op een prachtige

zonsondergang of een
vos die in de duinen mijn
pad kruist, dan kan m’n
dag niet meer stuk. De
trainingen hebben hun
plaats in ons gezinsleven.
Mijn vrouw en kinderen
leven natuurlijk ook toe
naar het evenement. “
Een 10-tal Koksijdenaars,
waaronder gemeenteraadsvoorzitter Luc
Deltombe, gaat trouwens
mee om te supporteren.

Pandora’s box: een andere kijk op dementie
Pandora, het praatcafé dementie in de regio Westkust, organiseert op dinsdag 20 september om 19.30 u. in
’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A in Koksijde-dorp) een gratis filmvoorstelling Pandora’s box. Het is een Turkse
film (2008) die de weg volgt van een Alzheimer-patiënte uit de bergen.
In een door de ziekte ingegeven bevlieging trekt ze de deur achter zich dicht. Ze gaat op weg naar de
berg die tijdens haar lange leven haar enige horizon was. Ze keert niet naar huis terug, maar haar twee
dochters en haar zoon kunnen haar op het nippertje redden. Ze brengen haar naar Istanbul. Door haar aanvallen, momenten van helderheid en herhaalde vluchtpogingen dwingt ze hen de confrontatie met
hun eigen vlucht vooruit aan te gaan.
De film volgt dus niet alleen de oudere vrouw met dementie, maar ook
haar familie en hoe ze hiermee omgaan. Het is een ontspannende film,
die toont hoe Alzheimer soms ook tot intense momenten van liefde kan
leiden. Na de film is er tijd en ruimte voor een gezellige babbel.
Info: T 059 55 40 49, thuiszorgcentrum.oostende@cm.be

Openbare werken:
stand van zaken
Koninklijke Baan (N34):
Ster der Zee tot Oostendelaan
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De werken aan de Koninklijke Baan begonnen half september 2009 en zouden aanvankelijk duren tot
maart 2012. Nochtans zal het project tegen eind 2011 kunnen voltooid worden. Hieronder de planning van de
resterende delen.
Op 5 september wordt gestart met het gedeelte noord
tussen Vanhouttelaan en de grens met De Panne. Het
verkeer richting De Panne zal tot 17 oktober via de Vanhoutte- en de Teirlincklaan omgeleid worden.
Van 17 oktober tot 28 oktober zal het betrokken deel
van de Koninklijke Baan volledig afgesloten worden, en
is omleiding voorzien via Ster der Zee en lokaal via de
Strandlaan over de Oosthoek naar De Panne.
Vanaf de herfstvakantie (28 oktober) is de Koninklijke

Baan weer open. Daarna resteren er tot de kerstvakantie
nog enkel werkjes met beperkte hinder.
Het gedeelte zuid tussen grens De Panne en Pannelaan (kruispunt inbegrepen) wordt afgesloten van 3
oktober tot 28 oktober (tot begin herfstvakantie) om het
resterende deel ter hoogte van de Diga Verde te kunnen renoveren. Ook hier zullen na de herfstvakantie nog
enkele kleine werken met beperkte hinder worden uitgevoerd. Voltooiing van de beide delen tegen einde 2011.
Een mooi beeld van de nieuwe verkeersvriendelijke ruimtelijke
inrichting van de Koninklijke Baan: parkeerstroken (rechts onder),
voetpad, fietspad, opstapplateau voor tramreizigers en één rijvak.

Spoorvernieuwing tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort-bad
Nog tot het eind 2011 zullen door De Lijn diverse werken met beperkte hinder uitgevoerd worden.
Dit is het laatste deel van de spoorwerken op grondgebied Koksijde.

Diverse kleine werken
1. In Oostduinkerke zijn kleine bestratingswerken
en nieuwe deklagen in uitvoering: a) vernieuwen
omgeving Sint-Niklaaskerk, b) nieuwe asfaltlaag
Ganzestraat, c) aanleg voetpad deel Guldenzandstraat
2. Dossier Schaessensstraat e.a.
a) Weg- en rioleringswerken in de Schaessensstraat: half augustus werden de werken gestart.
Inmiddels is men volop bezig met de aanleg
van de riolering, daarna volgt het wegdek.
b) De heraanleg van het resterende deel Salvialaan en van het resterende deel Tulpenlaan is
bezig.
c) Weg- en rioleringswerken in de Delwartlaan en
Bremraapweg (tussen Charleroistraat en Burgondiestraat): nadat de nutsmaatschappijen
hun deel van de werken hebben uitgevoerd
kan hier ook gestart worden met de aanleg van
de rioleringen. Vermoedelijk zijn we dan al een
stuk in oktober.
3. Diverse nieuwe deklagen in Koksijde
In januari vonden volgende aanbestedingen
plaats: a) Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c)
Jan Pootlaan, d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
Het dossier omvat het ondergronds brengen van
de netten en nieuwe openbare verlichting in het
gedeelte tussen Duinenkranslaan (met inbegrip
van de aanliggende straten gelegen in natuurgebied Noordduinen) en Tennislaan.
Vervolgens worden de bomen in de Duinenkranslaan geveld. Nadien wordt deze straat, en de Ranonkellaan, voorzien van regenwaterbezinkputten
om het straatwater op te vangen. In een laatste
fase krijgt de straat een nieuwe asfaltlaag.
Dezelfde werken zullen plaatsvinden in de Jan
Pootlaan, de Geitenweg. Weliswaar zijn de netten
daar ondertussen al ondergronds. De timing van
uitvoering hangt in eerste instantie grotendeels
af van de nutsmaatschappijen, en van het weer.
Meer gedetailleerde planning van zodra geweten
op de website.

Ter Duinenlaan
De realisatie van deze werken is veel vlotter verlopen
dan verwacht, dankzij de snelle uitvoering door de
aannemer en het goede weer in het voorjaar.
Inmiddels is men volop bezig met het plaatsen van
het straatmeubilair, eventueel al af bij het verschijnen
van dit nummer. Verder rest nog de aanleg van de
beplantingszones.
Dit project zal tegen eind 2011 volledig voltooid zijn.

Weg- en rioleringswerken ten
oosten van de Spelleplekke en de
Ter Duinenwijk
Dit project bevat volgende straten: Karthuizerduinenweg
tussen de Westdiephelling en de Duinparklaan / Kruinweg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg / Nieuwe
Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duinparklaan /
verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinenweg, de Spelleplekkeweg, de Waterplasweg en de Ter Duinenwijk.
In september start de laatste fase van de aanleg van de
riolering: de Nieuwe Ydelaan, aansluiting op de Duinparklaan. Daarna volgen de dwarsverbindingen om op
het rioolstelsel aan te sluiten, en de aanleg van riolen in
de Karthuizerduinenweg.
Na de aanleg van de riolen volgt de aanleg van de opritten. In laatste fase ook het gieten van de toplaag asfalt.
In dit dossier kunnen de particulieren nog niet overgaan
tot aansluiting van de huisvuilriolering op de straatriolering.

Weg- en rioleringswerken
Rousseaulaan en omgeving
De omgeving van de Rousseaulaan ondergaat een volledige facelift. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. In het
midden van de straat komt een dubbele parkeerstrook.
De voetpaden en parkeerstroken worden in kleinschalig
waterdoorlatende materialen aangelegd. Het kruispunt
met de G. Lejeunestraat wordt een rotonde.
Maar ook ondergronds worden werken uitgevoerd: het
huidige gemengd rioleringsnet is aan vernieuwing toe
en wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel,
waarbij het hemelwater via bezinkputten infiltreert.
Dit project omvat ook een nieuw rioolstelsel en de
heraanleg van de naburige straten: Vredestraat, Rolandstraat, Gaillystraat, Bettystraat en G. Lejeunestraat.
Ondertussen heeft de gemeente de bouwvergunning
op zak. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen bezig
met hun studiewerk. Nadien kan de coördinatievergadering plaatsvinden met opmaak van de planning, gevolgd door een infovergadering.

Rotonde aan de Wulpenbrug
De Administratie Wegen en Verkeer heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de aanleg van een rotonde
aan de Wulpenbrug, een zwart punt in het verkeer omdat er al veel zware ongevallen gebeurden. De voorbereidende werken zoals het verplaatsen van de grachten
werden al uitgevoerd.
Voor de aanleg van de rotonde werd geopteerd om
gedurende een periode van één maand enkel nog
verkeer door te laten van Oostduinkerke naar de E40 en
omgekeerd. Vanaf half september tot vermoedelijk half
november gaat het kruispunt volledig dicht. Dit biedt het
voordeel dat de volledige rotonde in een korte periode
kan aangelegd worden. Darom zal de Toekomstlaan
vanaf de afrit E40 richting Oostduinkerke afgesloten
worden. Gebruik de E40-afritten Nieuwpoort of Veurne.
Plaatselijk verkeer zal mogelijk blijven.
De rotonde moet in elk geval klaar zijn tegen het WK
Cyclocross, eind januari 2012.

N330 (Toekomstlaan):
aanleg van fietspaden

Trappenhuizen
Zeedijk Oostduinkerke

De aanleg van het tweerichtingsfietspad langs de
Toekomstlaan (in de groene berm, kant Wulpen), van de
Wulpenbrug tot de Wulpendammestraat is volop aan de
gang.
Het fietspad (asfalt) zal volledig afgescheiden zijn van de
rijweg door een ruime tussenberm. Dit project omvat ook
de aanleg van twee middengeleiders op de N330 ter
hoogte van de Wulpendammestraat, in functie van een
veiliger oversteek. Er wordt verder een optimale verlichting geplaatst.
De grondophoging en profileringswerken van de grachten zijn al uitgevoerd. Men zal in volgorde overgaan tot
het gieten van de kantstroken, aanleg van de fundering
van het fietspad, en ten slotte het asfalt.
De aanleg van de fietspaden wordt gecoördineerd met
de bouw van de rotonde aan de Wulpenbrug. Dankzij
deze coördinatie kan de verkeershinder bij de aanleg
van de rotonde/fietspad beperkt blijven tot één keer.

Na de paasvakantie begon de afbraak van de trappenhuizen van de ondergrondse garages op de Zeedijk
Oostduinkerke, met uitzondering van het trappenhuis
naast het zwembad dat later met de renovatie van het
zwembad zal worden vernieuwd. De nieuwe trappenhuizen zullen hoofdzakelijk uit glas bestaan, gemonteerd op
een metalen draagstructuur. Ook de verluchting van de
bestaande garages wordt aanzienlijk verbeterd.
Onvoorziene technische problemen hebben verhinderd
dat de vernieuwing tegen de aanvang van de zomervakantie volledig voltooid werd. Niettemin konden de
trappenhuizen met het nieuwe ventilatiesysteem al in
gebruik genomen worden. Ook werd de nieuwe rook- en
warmteafvoerinstallatie afgetest en in werking gesteld.
Deze investeringen verhogen in hoge mate de veiligheid
in het algemeen.
Na de zomer wordt er voortgewerkt aan de bovengrondse architecturale afwerking wat zal resulteren in
een veel fraaier uitzicht dan vroeger en vandaag.

De aanleg van het nieuwe fietspad van de Wulpenbrug tot de
Wulpendammestraat is al flink gevorderd. Links (over het gras)
loopt de Toekomstlaan, in de verte het kruispunt Wulpenbrug
waar thans de aanleg van een rotonde is begonnen.

Bosquetiastraat in Koksijde
De herinrichting bevat het vernieuwen van de nutsleidingen, de aanleg van het regenwaterriool, en het vernieuwen van de bovenbouw.
Het betreft een infiltratieriolering voor regenwater van
zowel rijweg en voetpaden, maar ook van de aaneengesloten bebouwing, zodat het regenwater maximaal
kan afgekoppeld worden van de vuilwaterriool.
Ondertussen heeft de aanbesteding plaatsgevonden.
Binnenkort wordt tot de coördinatievergadering overgegaan.
Het dwarsprofiel van de straat bestaat uit enerzijds voetpad, rijweg en parkeerstrook (wisselend van kant volgens
de rijrichting).
Het gedeelte Vlaanderenstraat tussen de Bosquetia
straat en de Kursaallaan wordt ook vernieuwd.

Gladiolenlaan e.a.
Samengevoegd project voor de heraanleg van de Gladiolenlaan, aanleg schoolomgeving in de Veurnelaan
(gedeelte ter hoogte van instituut Mathilde Schroyens),
vernieuwen van de parkeerstroken in de Strandlaan (tussen Koninginnelaan en Christiaenslaan), vellen van de
bomen in de Chrysantenlaan (tussen Ter Duinenlaan en
de Verbouwelaan).
De aanbesteding vond op 16 augustus plaats. Weldra is
er coördinatievergadering.

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

Strandophoging start!

In het nummer van juli-augustus berichtten we al dat het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan om de kust de
komende jaren te beschermen tegen de 1000-jarige storm, weldra in uitvoering gaat. Heel concreet zullen
de werken op donderdag 15 september beginnen in Sint-Idesbald. Vlaams minister van Openbare Werken
Hilde Crevits zal de start van de werken bijwonen.

Op het strand tussen de grens met De
Panne en Ster der Zee zal niet minder
dan 100.000 m3 zand opgespoten
worden. Het zand zal aangevoerd
worden vanuit zee en zal met buizen
op het droog zand gespoten worden.
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. De operatie zal 60
werkdagen in beslag nemen.
Opdat het werk efficiënt en in alle veiligheid zou kunnen gebeuren, worden
bij het verschijnen van dit nummer alle
constructies (strandcabines, eventu-

ele terrassen, vuilnisbakken, verdwaalpalen enz.), van het strand verwijderd.

Een exacte uitvoeringsdatum voor dit
project is dan ook nog niet gekend.

Sint-André
Behalve de ophoging van het strand
in Sint-Idesbald voorziet het kustveiligheidsplan ook het plaatselijk ophogen
van de duindoorgang in Sint André
(ter hoogte van de Gilles Scottlaan)
met een 2-tal meter. Daarvoor worden de plannen momenteel opgemaakt door het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK),
in samenspraak met het gemeentebestuur dat zal participeren om de
bestaande weg ook te vernieuwen.

Info
Over beide projecten (Sint-Idesbald
en Sint André) organiseerde het
agentschap samen met het gemeentebestuur een infovergadering op
maandag 29 augustus in c.c. CasinoKoksijde.
In elk toerismekantoor van de gemeente en in de bibliotheek ligt een
brochure “masterplan kustveiligheid”
ter inzage.

Zwerfkattenactie najaar 2011
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseert, met steun van de Vlaamse overheid, van begin
september tot eind oktober opnieuw een actie om de populatie verwilderde katten beheersen en de hinder te beperken.
Waar een actie gepland wordt, krijgen de bewoners
vooraf een verwittiging in de bus met het verzoek de
huiskatten binnen te houden. De zwerfkatten worden
daarna gevangen in vangkooien met vis als lokaas. De
gevangen dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd.
Enkel ernstig zieke katten worden geëuthanaseerd. Na
verzorging door de dierenarts worden ze na een tweetal dagen opnieuw vrijgelaten. Het gaat dus geenszins
om een verdelgingsactie!
Kattenhouders moeten echter ook hun verantwoordelijkheid nemen door de kat elk jaar te laten vaccineren,

ontwormen en controleren op ziekten. Even belangrijk
is het castreren van de jonge kater of het steriliseren de
jonge kattin. Dit biedt enkel voordelen.
Voederen van verwilderde katten en andere dieren in
de duinen, op pleinen enz., is terecht verboden. De sancties voor hardleerse overtreders lopen op tot 250 euro.
Oproep
Wie verwilderde katten opmerkt in zijn omgeving en
een vangactie op zijn eigendom toe te laat, kan de
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling contacteren:
T 058 53 34 65 of milieu@koksijde.be.

Cursus thuiscomposteren
Een ervaren compostmeester leert u in drie sessies de basis van het thuiscomposteren:
- zaterdag 15 oktober (9 tot 12 u.): gemeentehuis (affichezaal), het abc van thuiscomposteren
- zaterdag 22 oktober (10 tot 12 u.): rondleiding in de afvalarme boerderij Ganzehof in Avelgem
- zaterdag 29 oktober (9 tot 12 u.): praktijk van het thuiscomposteren op het gemeentelijk containerpark
Inschrijven en documentatiemateriaal zijn gratis: compostmeester@ivvo.be of T 057 23 08 80. Beperkt aantal
plaatsen.

Actie afvalarm winkelen:
haal je K-zak in huis
Info:
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Bon gratis boodschappentas
JA, ik wil graag een gratis boodschappentas en ruil deze bon, in bij de
dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling in het gemeentehuis vanaf
19/09/2011 zolang de voorraad strekt (openingsuren van maandag tot
vrijdag van 9 tot 12 u, op maandag en woensdag ook van 13.30 tot
16.30 u.).
Naam & voornaam: ...............................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................
Tel. : ..............................................................................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................
Datum: ........... / ........... / ........... /

Handtekening

Maximaal 1 boodschappentas per gezin.
Boodschappentas enkel verkrijgbaar met deze bon
en op vertoon van de identiteitskaart.

Prijzenpot
Wie de voorbije jaren tot de gelukkigen behoorde, kan getuigen van
de talrijke en waardevolle prijzen
met een citytrip naar Parijs als
hoofdprijs.
Bij afwezigheid valt een andere
deelnemer in de prijzen.

Voordelen voor studenten in kringloopwinkels
Ook dit najaar kunnen studenten opnieuw genieten van mooie kortingen. In september is het voor veel
studenten tijd om het ‘kot’ zo aangenaam en goedkoop mogelijk in te richten. Studenten krijgen daarom
tot eind september 15% korting (mits voorleggen van een studentenkaart, niet combineerbaar met andere
kortingen en niet geldig op revisietoestellen of -fietsen) in alle West-Vlaamse kringloopwinkels. De meest
nabije kringloopwinkel is gelegen langs de Koksijdestraat 10 in Veurne.
Info: www.kringloopwinkelwest.be.

✁

De dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling lanceert in het najaar
voor de zesde keer een nieuwe
campagne “duurzame boodschappentas”.
1. Ruil uw ingevulde bon (zie
hieronder) in voor een gratis boodschappentas.
2. Gebruik je duurzame boodschappentas tijdens het winkelen
en weiger plastic wegwerpzakjes.
Vanaf maandag 10 oktober belonen alle deelnemende handelaars
u hiervoor met een stempel op
je spaarkaart. Bijkomende spaarkaarten bij alle deelnemende
handelszaken, bij de dienst Milieu
en Duurzame Ontwikkeling, in de
bibliotheek en in alle toerismekantoren. Een overzicht van de
deelnemende zaken staat op de
gemeentelijke website. Let wel:
aanvaard geen stempels van handelaars die niet deelnemen aan de
actie.
3. Volle spaarkaarten deponeert u
van maandag 10 oktober tot donderdag 1 december (tot 16 u.) in
een urne aan het onthaal van het
gemeentehuis, de bibliotheek en
alle toerismekantoren. In december worden de winnende kaarten
getrokken.
4. Gebruik je boodschappentas
nog na de actie en maak kans op
een prijs. Eén winnaar per maand.

Campagne Honde-Beregoed
Met de campagne “Honde-Beregoed – geen poep op de stoep”
integreert de gemeente een actieve sensibilisatie, een verbeterde
infrastructuur en een verstrengde
handhaving om het achterlaten
van hondenpoep op de stoep te
voorkomen. Het campagnebeeld
van de actie is sinds vorig jaar prominent in het straatbeeld aanwezig.
De gemeente plaatst nu 25 bijkomende hondenpoepbuizen op
plaatsen waar veel mensen met
hun hond wandelen of waar er
nog problemen zijn met niet opgeruimde hondendrollen. De speciale
kokers, met een smalle opening
bovenaan, worden geledigd door
het team Openbare Netheid. De
sancties voor hardleerse hondenbaasjes die ondanks de duidelijke
campagne nalaten de honden
drollen van hun hond op te ruimen,
lopen op tot 250 euro.

Schepen van Milieu Daniël Van Herck demonstreert het gebruik van de hondenpoepbuis
in gezelschap van adjunct-ploegbaas Neal Baelen van de dienst Openbare Netheid,
ploegbaas Roland Coupillie van de Huisvuilophaaldienst en Ruimdienst, en diensthoofd Jan
Vandromme van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.

Boodschappentasactie: winnaars juli en augustus
Tijdens de zomermaanden werden mevrouw Jacqueline Verburgh en mevrouw Tordeur-Maes
met de boodschappentas in de
hand gespot in respectievelijk de
Strandlaan in Sint-Idesbald en de
Albert I-laan in Oostduinkerke. Zij
winnen hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars
ter waarde van 25 euro. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling
wenst hen van harte proficiat!
De mevrouwen Jacqueline Verburgh
en Tordeur-Maes

Concert Walter Vilain
In het kader van de culturele activiteiten van Kunst in de Mullewol, het
Vanneuvillehuis en de collectie Walter
Vilain vindt op zaterdag 24 september om 18 u. in de Abdijhoeve Ten
Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10) een
concert plaats met composities van
Walter Vilain en klassieke muziek “die
Walter graag hoort”. Uitvoerders zijn
pianist Paul de Boer en sopraan Nobuko Takahashi. Na het concert biedt
de gemeente een receptie aan.

Componist Walter Vilain

Week van de Sportclub
Van 10 tot 18 september organiseren Bloso en de
Vlaamse Sportfederatie hun derde editie van de
Week van de Sportclub waarin duizenden Vlaamse
sportclubs hun deuren openzetten. De gemeentelijke
sportdienst werkt uiteraard mee aan dit initiatief.
De voordelen van de sportclub op een rijtje:
- het is de plek om levenslang te sporten onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever
- iedereen is er welkom, ongeacht afkomst, geslacht
of leeftijd
- men maakt en ontmoet er vrienden, waarmee men
samen een gezellige tijd doorbrengt
In de eerste week van september worden brochures
verdeeld in alle Koksijdse scholen. Daarin staan alle
meewerkende sportclubs, de dagen en uren waarop
men gratis kan deelnemen aan een trainingssessie,
hoe inschrijven en de contactgegevens van elke club.
Info: (volledig programma ook) op
www.sport.koksijde.be.

Scholenveldloop
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke
sportdienst de jaarlijkse veldlopen op het sportpark
van Oostduinkerke:
- op dinsdag 27 september van 13.45 u. tot 16
u. voor de kinderen uit het lager onderwijs van
Koksijde
- op woensdag 28 september van 14 tot 16 u. voor
de leerlingen van het middelbaar onderwijs van
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
In twee dagen tijd geven ca. 2.000 sportievelingen
het beste van zichzelf. De inschrijvingen worden via
de scholen geregeld en zijn gratis.

Sluitingsprijs
in Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op dinsdag 11
oktober een autobus in naar Putte-Kapellen, waar
jaarlijks, aan de grens met Nederland, de laatste
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt. Het is
keer op keer een waar volksfeest waarvoor de renners
het onderste uit de kan halen. De bus vertrekt om 9.30
u. aan de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. De
renners starten om 12.45 u. en moeten 12 ronden (177
km) rijden. De aankomst is voorzien omstreeks 16.30 u.
De bus vertrekt om 18.30 u. weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10 euro
(wordt na het vertrek teruggegeven op de autobus),
inschrijven bij de sportdienst (sporthal Hazebeek). Het
aantal plaatsen is beperkt.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Jeugdsportacademie
Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs organiseren de sportdienst en sportraad op woensdagnamiddag jeugdsportacademies in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Voor elke sport is
er een lessenreeks van drie weken.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden
plaats van 14 tot 15.15 u., voor het 4de tot 6de
leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. Volgende sporten
staan op het programma: balsporten op 5, 12 en
19 oktober / circustechnieken op 9 november /
toestelturnen op 16, 23 en 30 november / badminton op 7, 14 en 21 december / tennis op 11, 18 en
25 januari / rope-skipping en dans op 8, 15 en 29
februari / atletiek op 14, 21 en 28 maart..
De deelnameprijs per reeks bedraagt 4,50 euro
(behalve circustechnieken: 1,50 euro), verzekering
en sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven kan op
de sportdienst, Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01).
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en je bent
pas ingeschreven ná betaling!

16de editie van
de Sportquiz
MB – duin- en poldertocht
Op zondag 25 september vindt van 8.30 tot 11.30 u.
de 11e duin- en poldertocht mountainbike Oostduinkerke plaats. Er is keuze tussen 35 en 58 km. Inschrijven
kost 4 euro (bevoorrading en verzekering inbegrepen).
Bikewash en douches zijn voorzien.

Op vrijdag 21 oktober om 19.45 u. organiseert de gemeentelijke sportraad voor de 16de keer de sportquiz
in de feestzaal Witte Burg te Oostduinkerke. Iedere
ploeg bestaat uit maximum 3 deelnemers. De vragen
handelen over een 10-tal verschillende sportonderwerpen. Deelnemen kost 7,50 euro per ploeg, over
te schrijven op rek. nr. 068-0717620-41 van de sportraad met vermelding van de ploegnaam en van de
verantwoordelijke van de ploeg. Alleen de eerste 30
ingeschreven ploegen kunnen deelnemen!

Inwoners worden helemaal cyclo…!
U toch ook!
Met enige trots zond Eric
Vieren, coördinator van de
dienst Technieken aan onze
gemeente, onze
redactie bijgaande foto, genomen
na het overwinnen
van de Ventoux, alias de
reus van de Provence. Mede
dankzij zijn chique Koksijdse
koerstenue vond Eric het een
plezier om met de fiets in de
Provence rond te toeren.
In vol WK-ornaat poseert
Jean-Pierre Coulier uit
Koksijde op 2.770 m
Alpenhoogte nadat
hij tijdens zijn voorbije
zomervakantie met succes
de Col de l’Iseran beklom.
Het Herijgersduin is niet zo
hoog, maar loopt niet zo
gemakkelijk…

Johan Lehouck, die werkzaam is bij de
gemeentelijke huisvuilophaaldienst, heeft
zijn koersfiets volledig laten spuiten in de
WK-kleuren met alles erop en eraan, logo’s
inbegrepen! Uiteraard kon deze publicitaire
stunt niet aan de aandacht van de redactie
ontsnappen, en dus moest Johan met WK-fiets
en in WK-kledij willens nillens op de foto!

Sarah en
Ludovic
DujardinMasfrancx uit
Meerbeke stralen
van geluk… Omdat ze
elkaar graag zien en dat
vast en zeker zullen vieren
op het WK Cyclocross eind
januari 2010 in het Koksijdse
Liefoord…

Onze
gemeentelijke
belleman Marc
Reybrouck gaat
inmiddels ook al
de internationale
toer op. In z’n
eerbiedwaardig
kostuum maakte
hij op donderdag
22 juli op de
flanken van Alpe
D’Huez duizenden
wielerliefhebbers
warm voor het WK
Cyclocross eind
januari in Koksijde.

Uw tickets liggen klaar!

Samen
e
maken w
Koksijde
l
helemaa
cyclo!

Vanaf maandag 12 september 2011 tot 6 januari 2012
zijn de speciale WK-tickets voor inwoners en tweede
residenten van Koksijde beschikbaar.
Inwoners
Op vertoon van uw identiteitskaart kan u in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken (gelijkvloerse
verdieping) een toegangskaart aan de prijs van 5
euro per wedstrijddag bekomen. Maximum 1 ticket
per dag per persoon. Er zijn dus aparte tickets voor de
zaterdag en voor de zondag. Kinderen tot en met 11
jaar kopen geen ticket want ze kunnen sowieso gratis
binnen. Tickets zijn af te halen tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis: maandag tot en met zaterdagvoormiddag, op woensdag en vrijdag ook in de
namiddag tot 16 u.
Tweederesidenten
U begeeft zich naar de financiële dienst in het gemeentehuis (eerste verdieping) (op zaterdagvoormiddag naar de onthaalbalie op de gelijkvloerse
verdieping). U kan er 2 tickets per wedstrijddag bekomen per tweedeverblijf (= ingekohierd in de tweede
verblijfbelasting aanslagjaar 2011). En dit zowel voor
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de zaterdag, als voor de zondag.
Prijs bedraagt 5 euro per ticket.
Kinderen tot en met 11 jaar kunnen sowieso gratis binnen. Tickets
zijn af te halen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: maandag tot en met
zaterdagvoormiddag, op woensdag en vrijdag ook in
de namiddag tot 16 u.
Meer info over het WK: www.koksijde2012.be

Versterk ons vrijwilligerspeloton!
Werk mee aan de wereldkampioenschappen cyclocross in
Koksijde en beleef het WK achter de schermen en op de eerste
rij! De wedstrijden zelf vinden plaats op 28 en 29 januari 2012,
maar het gemeentebestuur zoekt dynamische medewerkers
vanaf 25 januari tot en met 10 februari 2012.
Leuke extra’s!
Mensen die zich als vrijwilliger engageren voor het WK krijgen
bovendien leuke extra’s: een wielergadget naar keuze (wielertrui, wielerbroek of USB-stick) en een fijne WK-afterparty op
zondag 29 januari. Er staan tal van jobs open: onthaal, ICT,
tribunes, opbouw en afbraak, chauffeurs, verkoop, ballonnenjongens en –meisjes, fietssimulator, sanitair, publiciteit,
spandoeken, vlaggen, controleposten, onderhoudspersoneel, infopunt, kassa, vestiaires en douches, parcours
algemeen, horeca, personeelsparking, administratie,
locatiechefs, radiocentrale,..

Zonder

jou gee
w w w.

Info
Jens Mares, T 058 53 34 58 of jens.mares@koksijde.be
en Annick Wullus, T 058 53 30 95
of annick.wullus@koksijde.be
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WK-shop : uw eindejaarsgeschenk al gespot?
Alle WK-gadgets (wieleroutfit, USB-stick,..) zijn te koop bij de dienst Toerisme (gemeentehuis). Vanaf de herfstvakantie
zijn er ook cadeauboxen verkrijgbaar. U hoeft niet langer op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk!

Transcript zoekt
jonge kunstenaars
Voor de jaarlijkse wedstrijd is JOC de PIT op zoek naar
beeldhouwers, dichters, schilders fotografen, grafici enz.
Kan je goed schilderen? Heb je een paar unieke foto’s
genomen? Een ruimte nodig om je werk te tonen? Ben je
een jong talent, vol artistiek geweld?
Transcript is een kunstmanifestatie voor jonge kunstenaars.
Eigenlijk is het een wedstrijd met als hoofdprijs een tentoonstelling met het werk van de winnaar van 4 tot 12 november in de mezzanine van c.c. CasinoKoksijde, en een
reischeque. De winnaar van vorig jaar was Alwin Vyvey.
Info en inschrijven:
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Er zijn nog taxicheques
Koksijdse jongeren 16 en 20 jaar kunnen dankzij
het gemeentebestuur genieten van een pakket
taxicheques ter waarde van 25 euro. Daarmee
kunnen ze in het weekend en op feestdagen
gebruik maken van Koksijdse taxi’s om veilig thuis
te komen. Er zijn nog een aantal gratis pakketten
taxicheques over. Ze kunnen elke werkdag worden
afgehaald tussen 9 en 12 u. en tussen 13.30 en 16
u. op de jeugddienst afgehaald worden.
Breng je identiteitskaart mee en een officieel
document waarop je adres staat.

Stand up comedy met Bas Birker
Stand up komediant Bas Birker geeft op vrijdag 23
september om 21.30 u. de aftrap voor het najaarseizoen van Jeugdhuis de PIT. Toegang 3 euro voor
leden, anderen 5 euro.
Bas Birker is bij het grote publiek een onbekende
naam. Hij is niet niet bekend van televisie en won
nooit een festival of talentenjacht, vooral veroorzaakt door een chronisch gebrek aan deelname.
Want in plaats van carrière te maken, stond Bas in
de kroeg. Op een podium welteverstaan.
Zijn recept is simpel. Neem de mooiste cabaretvoorstelling die je ooit hebt gezien. Haal er vervolgens de
lijn, liedjes en al het engagement uit. Wat je overhoudt is een half uur ongecompliceerde lol. Humorgrapjes om te lachen!

Programmaboekje
najaar in de PIT
Het nieuwe programmaboekje van Jeugdhuis de PIT is uit. Daarin
staat een overzicht
van de belangrijkste
activiteiten in het
najaar. Tien exemplaren van de boekjes
zijn gesigneerd door
Thomas van de jeugddienst en geven
recht op een gratis
toegangskaart! Haal
je exemplaar bij de
Jeugddienst.
Info:
www.depit.be met
links naar de verschillende muziekgroepen.

Veel volk in de Speelveugel
De Speelveugel kende in
de voorbije zomer opnieuw heel wat succes.
De monitoren mochten
regelmatig meer dan 100
kinderen animeren. Avontuur, uitstappen, verklede
moni’s, smurfen, kabouters en zelfs Harry Potter,
het kwam allemaal aan
bod de voorbije zomer.
Begin augustus waren er
al 357 kinderen ingeschreven.
Op de website
www.jeugd.koksijde.be
kan je een selectie van
de foto’s bekijken.

Inschrijvingen
bij jeugdbewegingen

Tweede zit voor
scoutsfuif

Scouts Casa - De leiding verwelkomt de nieuwe
leden op zaterdag 10 september om 14 u. in hun lokalen, Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. Het groots
openingsspel vindt plaats op zaterdag 24 september.
Contactpersoon: reinisnauwaert@gmail.com
Scouts Zeedustra - Inschrijven in deze scoutsgroep
kan op zondag 4 september van 14 tot 17 u., in het
lokaal Kerkstraat 34 te Koksijde-dorp.
KAJ Wulpen – KAJ vindt ook zijn stek in de Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. De KAJ organiseert
activiteiten voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Je kan
het hele jaar door inschrijven bij stijn.lycke@gmail.com
Tandemwest - Tandemwest biedt activiteiten voor
personen met en zonder een beperking. De groep
vindt onderdak in het centrum Taf wallet, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald. Inschrijven online via
www.tandemwest.be.

Op zaterdag 1 juli kon de “Wat doe je na de examens-fuif” van de Scouts Zeedustra Koksijde om
veiligheidsredenen niet doorgaan. Bij het plaatsen
van de tent werd een gasleiding geraakt, waarna
het terrein ontruimd werd. Maar Zeedustra blijft niet
bij de pakken zitten. Op zaterdag 10 september
kunnen fuiflustigen terecht aan Ster der Zee voor
de “Wat doe je na de herexamens-fuif”. Belangrijk:
alle toegangskaarten die voor de fuif van 1 juli
verkocht werden, blijven geldig! Nieuwe kaarten in
voorverkoop bij de scoutsleden.
Om 18 u. stoken de scouts de vuren op voor een
megabarbecue. Volwassenen kunnen smullen
vanaf 15 euro (aperitief inbegrepen), kinderen
vanaf 10 euro. Voor hen is er ook animatie: grime,
volksspelen, springkasteel enz.

Beat & Bang op Laundry Day
Beat & Bang zijn drie jongelingen uit Veurne, Gent en Koksijde. In 2010 richtten ze hun dj-collectief op. En amper
één jaar later kennen ze al het nodige succes. Ze deelden al de platenbak met Dr. Elektroluv, Murdock, Green
Velver en Kill Frenzy. Op zaterdag 3 september speelt Beat & Bang op Laundry Day in Antwerpen.
Eerder dit jaar lanceerde Beat & Bang een eerste EP op Mathrasher Records, nl. Hunger. Die EP kreeg keel wat
steun uit de elektroscène. In hun set mixen ze zang met eigen werk gecombineerd met bestaande technomuziek.
Met de bus
Vanuit Veurne worden verschillende bussen naar Laundry Day ingelegd.
Verzamelen om 10 u. in Veurne, vertrek om 10.30 u. Terugreis om 1 u. uit Antwerpen.
- Prijs alles in: 44 euro (ticket + bus + 1 goodie bag + 1 free drink + kans op een Beat & Bang T-shirt).
- Prijs enkel vervoer: 16 euro (bus + 1 free drink). Dan zorg je zelf voor je ticket (28 euro + 1 euro administratiekosten).

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar
Heremans- De
Caesemaeker
Zaterdag 9 juli was een
gezellige feestdag voor
het echtpaar Eric Heremans (°Gent) en Monique De Caesemaeker
(°Gent) ter gelegenheid
van de viering van hun
gouden huwelijksfeest
(Gent, 6 juli 1961). Eric
was leraar lichamelijke
opvoeding en Monique
was kleuterleidster.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Bogaert-Casier

Op zaterdag 9 juli
werden Robert Bogaert (°Koksijde) en
Mia Casier (°Veurne) in
de bloemetjes gezet
naar aanleiding van
hun gouden bruiloft.
Het echtpaar huwde
50 jaar geleden op 8 juli
1961 in Veurne. Robert
was beambte bij Electrabel, maar is vooral
gekend als uitnemend
accordeonist! Mia was
huismoeder. Het echtpaar heeft 8 kinderen,
17 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen.

Echtpaar Deschepper-Baeckelandt
Het derde gouden echtpaar dat op zaterdag 9 juli in het gemeentehuis werd ontvangen naar aanleiding
van het gouden bruiloftsfeest was het koppel Roger Deschepper (°Werken) en Christiane Baeckelandt
(°Vladslo). Ze beloofden elkaar 50 jaar geleden in Vladslo (8 juli 1961) eeuwige trouw! Roger was postmeester. De jubilarissen hebben vijf kinderen en tien kleinkinderen.

Echtpaar Neyts-Luyssaert
Zaterdag 16 juli was een gezellige feestdag voor het echtpaar Marcel Neyts (°Wenduine) en Esther Luyssaert (°Buizingen) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Wenduine, 3 augustus 1961). Marcel was leraar aan het KA in Veurne, Esther gaf les in diverse homes in de streek. Ze hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar
HerpignyVan Gompel
Op zaterdag 30 juli
vierden de echtgenoten Freddy Herpigny
(°Elsene) en Annita
Van Gompel (°Mol) die
huwden in Geel op 29
juli 1961 hun gouden
bruiloft. Freddy was
verkeersbeambte bij
Sabena. Het echtpaar
heeft een zoon.

Echtpaar Sotiaux-Boucher
Goud was er ook op zaterdag 30 juli voor het echtpaar Jean-Pierre Sotiaux-Jacqueline Boucher. Jean-Pierre
(°Anderlecht) en Jacqueline (°Elsene) huwden op 19 juli 1961 in Anderlecht. Jean-Pierre was kaderlid bij AG
Fortis. Het echtpaar heeft een dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Schreurs-Bultynck

Zaterdag 6 augustus was
een mooie feestdag voor
het echtpaar Marcel
Schreurs (°Clermontsur-Berwinne) en Maria
Bultynck (°Gistel) ter gelegenheid van de viering
van het diamanten huwelijksfeest (Gistel, 1 augustus 1951). Marcel was
directeur van de lagere
afdeling van het college
in Oudergem, Maria was
regentes in Sint-Truiden,
Mechelen en Heverlee.
Ze hebben vijf kinderen,
19 kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Beirens-Deconynck

Willy Beirens (°Oudenburg)
en Maria Deconynck
(°Brugge) beloofden
elkaar 50 jaar geleden
(Nieuwpoort, 12 augustus
1961) eeuwige trouw!
Ter gelegenheid van die
mooie verjaardag werden
de jubilarissen op zaterdag 13 augustus in het
gemeentehuis ontvangen.
Willy was technisch leraar
in het RITO in De Panne.
Maria was verkoopster in
een warenhuis en later
boekhoudster van het
agentschap Littimmo. Het
echtpaar heeft een zoon.

Echtpaar
Debouverie-Bessemans
Groot feest was er ook op zaterdag 13 augustus voor de familie en de vrienden van het echtpaar Alphonse
Bouverie (°Sint-Gillis) en Marcella Bessemans (°Sint-Gillis) ter gelegenheid van de viering van de briljanten
bruiloft (Sint-Gillis, 31 juli 1946). Alphonse was leraar aardrijkskunde in de normaalschool in Brussel. Het echtpaar heeft een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar
Wouters-Pulinx
Goud was er op
zaterdag 13 augustus
ook voor het echtpaar
Clement Wouters-Emma
Pulinx. Clement (°Rijkel)
en Emma (°Zepperen)
huwden op 22 juli 1961
in Zepperen. Clement
was zelfstandig boekhouder in Sint-Truiden.
Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Rémy Weyne

Tielt, 25 mei
zoon van Gino en van Karolien
Lafaut uit Oostduinkerke

Kate Lebecque

Braine-L’Alleud, 31 mei
dochter van Xavier en van Anne
Huyghe uit Koksijde

Marion en Alice Maertens

Veurne, 13 juni
dochters van Koen en van Veerle
Decroos uit Oostduinkerke

Daan Landschoot

Veurne, 25 juni
zoon van Kris en van Els Rotsaert
uit Oostduinkerke

Joshua Dass

Veurne, 28 juni
zoon van Christopher en van
Salalila Liezel uit Koksijde

Kato Henquet

Hasselt, 8 juli
dochter van Emile en van Katrien
Becuwe uit Koksijde

Mara Hanot

Halle, 14 juli
dochter van Christian en van
Veerle De Pauw uit Koksijde

Walid Limani

Veurne, 15 juli
zoon van Anbderrahmane en
van Djaouida Hakem uit Koksijde

Sebastian Pascal

Veurne, 17 juli
zoon van Laurentiu en van Elena
Pascal uit Koksijde

Mats Casaer

Veurne, 22 juli
zoon van Bob en van Els Konings
uit Oostduinkerke

Amalia De Rechter

Veurne, 29 juli
dochter van Sam en van Jennifer
Saternus uit Koksijde

Emile Lambert

OVERLIJDENS

Rosalia Dewitte - 89 jaar

echtgenote van Willy Pylyser

Madeleine Seys - 90 jaar

Jeannine Wallaert - 78 jaar

Oostende, 3 augustus
zoon van Dieter en van Nathalie
Ghyselen uit Oostduinkerke

Gilbert Deschilder - 68 jaar

Thibault Van der Heyden

echtgenoot van Felix Bortier

Veurne, 4 augustus
zoon van Ignace en van Lynn
Delanghe uit Koksijde

echtgenoot van Anne Legein

Agnès Tanghe - 87 jaar

Martin Clébert en Chantal De
Saedeleer, beiden uit Koksijde

(10 juni)

Rudi Marvellie en Charlotte
Lowagie, beiden uit Koksijde

(24 juni)

André Janssens en Julie Van
Deun, beiden uit Koksijde (2 juli)
Filip Polet en Ann-Sofie Ameloot,

beiden uit Koksijde (2 juli)

Frederik De Creus en Tieneke De
Wandel, beiden uit Koksijde (9 juli)
Freddy Delgouffe en Viviane
Pauwels, beiden uit Koksijde
(16 juli)

Frederick D’alleine en Sophie
Halewyck, beiden uit Koksijde

(16 juli)

Stéphane Bossaert en Sylvia
Verhue, beiden uit Koksijde (16 juli)
Gilles Martinez en Nele Declerck,

beiden uit Koksijde
(30 juli)

Eddy Blomme en Martine
Corneillie, beiden uit Koksijde

Dries Joseph - 80 jaar

Jean Pierre Lemoine - 69 jaar

Simonne Albrecht - 83 jaar

echtgenote van Robert Corteel

echtgenoot van Maria
Vandenberghe

Caroline Geerolf - 62 jaar

Germaine Loutsch - 94 jaar

echtgenote van Etienne De
Saedeleer

Thérèse Vanhersecke - 77 jaar
weduwe van André Dehaeck

Michel Moeyaert - 57 jaar

echtgenoot van Carina Coutteau

Jacqueline Desmedt - 73 jaar

echtgenote van Frans Witdouck

Solange Pourdeaux - 80 jaar

Georges Vandewoude - 82 jaar

weduwe van Albertus Dhooghe

Marcel Desaever - 87 jaar

echtgenoot van Simonna
Coulier

Hendrika Dewaerheid - 79 jaar
Armand Van der Haegen - 72
jaar
echtgenoot van Rita De
Meersman

weduwe van Francis Cantineau

Agnes Braeckman - 81 jaar

Michel De Smet Van Damme - 81
jaar
echtgenoot van Odette Bougard

Eugène Van Stalle - 77 jaar

Margaretha Campe - 92 jaar

weduwe van Marcellus Martens

Agnes Jonckheere - 77 jaar

echtgenote van Gerard Develter

Erna Vanhoutte - 63 jaar

echtgenote van Rudi Decrop

Francine Debbaudt - 76 jaar

echtgenote van Ferdinand
Maeck

echtgenoot van Angèle Cops

Achiel Tyteca - 86 jaar

echtgenoot van Godelieve
Lamoot

Marie Cooreman - 79 jaar

weduwe van Léon Duparc

Eugenia Aertssens - 65 jaar

weduwe van Roger Vancorselis

Edmond Nizot - 74 jaar

Hendrik De Neef - 82 jaar

Thierry Roman - 47 jaar

Martha Vermoote - 82 jaar

Mauritius De Raeve - 75 jaar
echtgenoot van Lea Janssens

echtgenoot van Julia Leemans
weduwe van Albert Maes

Alexandre Dercourt en Tine
Desmet, beiden uit Koksijde

Robert Van Gerven - 82 jaar

beiden uit Koksijde
(6 augustus)

weduwnaar van Simonne
Meerschaert

Simonne Puystiens - 70 jaar
echtgenote van Eric Verheye

Anna Tack - 70 jaar

Jimmy Kluits en Linsy Albercht,

Gilbertus Dewaele - 82 jaar

echtgenoot van Irène Christiaen.

(3 augustus)

(5 augustus)

weduwe van Henri Torreele

Vital Suber - 82 jaar

echtgenoot van Jans Gerda

HUWELIJKEN

weduwe van Honoré Loones

echtgenoot van Francine Boone

Jean-Pierre Quaghebeur - 59 jaar
echtgenoot van Josiane Bacquet
Raphaël Nuttin - 83 jaar

Linda Vandepoele - 58 jaar
Alfred Puttemans - 69 jaar
echtgenoot van Anne-Marie
Vranckx
Jacqueline Bogaert - 81 jaar
echtgenote van Paul Vanacker

Daniel Leune - 87 jaar
weduwnaar van Juliette Pieters

De voorbije maand in woord en beeld
Het Duinenhuis organiseerde in juni een tweede
cursus voor animatoren door Horizon Educatief.
Een nieuwe groep staat paraat om klasgroepen te
ontvangen. Op de foto: Frank Laleman, Chris Dumon, Ann Provoost, Kenny Braeckevelt (begeleider
cursus), Pieter Plysier, Franky Byl, Stephanie Boeve,
Annick Luca, Hilde Maeseele en Bruno D’hont.
Info: T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be.

De voorbije maand in woord en beeld
Tijdens het garnaalfeest waren
de garnaalvissers Less Salisbury
en Bill Barlow uit MorecambeUlverston (GB) in Oostduinkerke
te gast. Les en Bill vissen niet met
paarden maar met tractoren,
wat ze tijdens een demonstratie
duidelijk maakten. Op zondag 26
juni stapten ze trots mee op in de
stoet. Burgemeester Marc Vanden Bussche ontving het Engelse
duo, samen met de schepenen
Dirk Dawyndt, Herwig Vollon en
Daniel Van Herck, oud-paardenvisser Maurice Denecker, Ghislain
Storme en Ron Peelaers in het
gemeentehuis.
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Op vrijdag 1 juli werd het erfgoedhuisje Nys-Vermoote aan
de achterkant van de OLV-terDuinenkerk feestelijk geopend.
Dat gebeurde in aanwezigheid
van familieleden van wijlen Jef
Nys, waaronder zijn weduwe
(5de van rechts). In het erfgoedhuisje vertelt Jommeke de
ontwikkeling van Koksijde van
vissersdorp tot badplaats.

Op maandag 4 juli voerde het aanneembedrijf Aclagro de langverwachte eerstekraanschep uit van het
toekomstige golfterrein Hof ter Hille. Burgemeester, schepenen, raadsleden en diensthoofden wensten de
aanwezige aannemers veel succes en een vlotte verwezenlijking van dit megaproject voor verdere ontwikkeling van de eigen gemeente en de regio.

De voorbije maand in woord en beeld
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De huisvuildienst nam
begin juli een nieuwe
huisvuilwagen in dienst.
De wagen voldoet
aan de hoogste veiligheidsnormen, is zeer
comfortabel en milieuvriendelijk. Het ledigen
van de containers gebeurt nu automatisch.
De kostprijs bedraagt
161.208 euro (btw
excl.)
De eretoeristen 2011
werden op zaterdag 30
juli door het gemeentebestuur gehuldigd.
Eretoerist worden de
personen die minstens
25 jaar naar Koksijde
met vakantie komen.
Deze keer betrof het de
koppels Thiry-Mabille uit
Annevoie, BroothaersDe Smet uit Antwerpen,
Guns uit Leuven, Legrand
uit Herchies, Amand uit
Boussu, Pauwels-Verbelen
uit Evere, Heeze uit Uden
(Nl) en Spièce-Duhautbois uit Ham-sur-Heure.
De dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling
organiseerde op zaterdag 18 juni een compostnamiddag met o.a.
een wedstrijd. Schepen
Daniël Van Herck kon
volgende winnaars in
de “zoemende bloemen” zetten, v.l.n.r. (met
waardebon in de hand):
Roland Vercammen,
Charlotte Vanhoutte,
Jacqueline Kele Kibadika (met hoofdprijs),
Hilde Dutoo-Werbrouck,
en vooraan Tom Willaert
(met het vlinderhuisje).

c.c. CasinoKoksijde opent met
talent geworteld in eigen streek
In september gaat het cultureel seizoen weer van start. C.c. CasinoKoksijde verwelkomt tot eind mei 2012 weer
een rits nationale en internationale artiesten van allerlei pluimage. Naar goede gewoonte gaat de Casinoploeg ook weer op zoek naar talent dat uit eigen streek afkomstig is. De eerste week van het seizoen is exclusief
gereserveerd voor Koksijdse artiesten: op 7 september Pascal Poissonnier, op 9 september Kasper Vandenberghe, op 15 september Jens Bouttery.

Pascal Poissonnier:
een universeel verhaal

Pascal Poissonnier

Op woensdagavond 7 september vertoont het c.c.
CasinoKoksijde de documentaire Walking back to
happiness van Pascal Poissonnier, een heel intiem
maar ook universeel verhaal, ondersteund door een
hedendaagse rocksoundtrack.
Pascal Poissonnier gaat op onderzoek naar een
gerucht dat al jaren de ronde doet in zijn familie. De
naam die de familie nu doorgeeft van vader op zoon
is niet de juiste. Ergens in de loop van hun familiegeschiedenis heeft een vader zijn naam gegeven aan
het kind dat niet het zijne was. De jongere generatie
weet er het fijne niet van en de ouderen houden allemaal de lippen stijf op elkaar. De eerste persoon die
Pascal wil ondervragen is zijn eigen vader.
T-d: “Hoe overtuig je mensen die liever de lippen
op elkaar houden, om voor een camera toch te
praten?”
Pascal Poissonnier: “Volhouden. Ik ben natuurlijk de
zoon van mijn vader en dat helpt. Hij kon ook niet
weglopen van voor de camera… sociale druk kwam
hier goed van pas (lacht). Nu ja, het is ook een kwestie
van iets willen weten of iets willen onderkennen. En
dat onder ogen durven zien en er niet van weglopen. Maar ik denk dat ik diegene was met de meeste
schrik. Ik had niet de indruk dat mijn familie er schrik
van had. Misschien soms wel wat schroom, maar het
heeft iedereen wel goed gedaan, denk ik.”
T-d: “Waarom moeten Koksijdenaars op 7 september massaal naar het c.c. afzakken?”
Pascal: “Ten eerste, de film is grotendeels opgenomen in Koksijde. Er steken zelfs enkele authentieke,
oude beelden van Koksijde in. Bijna alles is dan ook in
‘t Koksijdse dialect… Maar daarnaast is het natuurlijk
ook een zeer menselijk verhaal dat veel mensen kan
ontroeren en aanspreken. Het gaat over mijn familie,
maar het zou evengoed het verhaal van iemand
anders kunnen zijn. De film is bovendien voorzien
van een fantastische soundtrack, waar we hemel en
aarde hebben voor moeten bewegen om de toelating en de auteursrechten te verkrijgen. Om maar
enkele te noemen: Elbow, Nick Cave, Evil Superstars,
Archie Shep, Palace, ….” Walking back to happiness”
van Pascal Poissonnier wordt vertoond op woensdag
7 september om 20 u. Tickets kosten 5 of 4,50 euro.

Kasper Vandenberghe:
stress van ‘t kiezen
Op vrijdag 9 september stelt het cultureel centrum u
graag voor aan Kasper Vandenberghe. Wie spreekt
mijn gedachte is de eerste co-productie van het c.c.
CasinoKoksijde. Vandenberghe ging voor deze voorstelling aan de slag met een dertig jaar oude tekst
van Jan Fabre.
T-d: “Je bent al actief geweest bij o.a. De Singel,
Zuidelijk Toneel en Troubleyn/Jan Fabre, had rollen
in Code 37, Adem en Ben X. Voor deze voorstelling
richtte je een collectief ‘dust’ op. Was dat nodig
om je eigen artistieke richting te bepalen?”
Kasper Vandenberghe: “Niet echt noodzakelijk, maar
het was voor mij toch een oefening en onderzoek. Ben
ik een maker, speler of regisseur? ‘Dust’ bundelde voor
mij verschillende kenmerken waar ik actief mee bezig
ben. ‘Dust’ van dorst in iets en mijn West-Vlaamse roots
niet verloochenen. ‘Dust’ van stof doen opwaaien en
stof doet leren… wat een hele naïeve uitdrukking zou
moeten zijn enz…”
T-d: Wie spreekt mijn gedachte… handelt over
thema’s die nog steeds actueel zijn: het individu
tegenover de(meeloop)maatschappij. Deze zinnen intrigeren: ‘Uit angst om de verkeerde keuze
te maken, klampt de mens zich krampachtig vast
aan alles tegelijk. Hij durft voor niets te kiezen. Dus
kiest hij voor alles.’ Tegenwoordig is keuzestress ingeburgerd. Ben je zelf bestand tegen keuzestress?”
Kasper: “Ja, toch wel. Anders zou ik het in de voorstelling over iemand anders hebben dan over mezelf. Het
thema ligt me dicht onder en op de huid. Ik heb het
niet moeilijk met het kiezen op zich. Ik heb het achter-

af moeilijk met het besef dat voor alles kiezen serieuze
consequenties heeft. Een te veel van te veel verschillende dingen.”
T-d: “Je bent afkomstig uit Koksijde maar woont nu
in Mariakerke. Hou je nog vast aan je roots?”
Kasper: “Mijn roots? Ho, ik woon nu in Mariakerke, en
misschien binnen enkele jaren in Brussel. Ik heb weinig met plekken an sich. Mijn jeugd bracht ik door in
Wulpen. Maar ik kan niet zeggen dat ik me echt nog
Koksijdenaar voel. De zee doet me wel iets. Die zal er
altijd zijn, in al haar eerlijke onstuimigheid. Ik ben altijd
fier als ik kan zeggen dat ik van bij haar ben…,
de zee.”
Wie spreekt mijn gedachte door Kasper Vandenberghe vindt plaats op vrijdag 9 september om 20 u.
Tickets voor deze voorstelling kosten 10, 8,50 of 7,50
euro.

Kasper
Vandenberghe

Jens Bouttery: interviews op muziek
En last but not least een Koksijdse rijzende ster aan het jazzfirmament. Drummer en componist Jens Bouttery
sloeg voor The Dubtapes de handen in elkaar met filmmaker Daan Milius. Ze interviewden hedendaagse kunstenaars omtrent voldoening, doeleinden en persoonlijke utopie. Deze interviews waren de inspiratie voor composities, uitgevoerd door een zeskoppige band. De interviews worden simultaan op groot scherm vertoond.
T-d: “Je bent (jazz)
drummer en componist.
Je speelt(de) bij heel
wat bands zoals het
Winchovski trio, Roman &
Maurits en Franka’s Poolparty. Daarnaast ben je
echter ook actief bij heel
wat theater- en dansproducties. Te veel talent om
in één uitlaatklep kwijt te
raken?”
Jens Bouttery: “Daar sta
ik eigenlijk niet bij stil. Ik
amuseer me heel erg met
de veelheid en variëteit
aan bands en projecten
die ik kan doen. Je leert

mensen kennen bij projecten, bij voorstellingen,
je gaat ermee op café,
het klikt en dan maak
je samen iets. Zo gaan
dingen rollen en word ik
alleen maar enthousiaster
van iets wat ik nog niet ken.
Het doet ook deugd om
hard te werken. Om iets te
maken waardoor ik mezelf
het waanidee geef dat
ik iets nuttigs doe in ons
grappige bestaan. En hoe
meer materiaal en basis ik
kan uitbouwen, hoe meer
ik aan een grens tast. Op
een of andere manier leef

ik daar enorm van op. Als
een goeie verslaving denk
ik.”
T-d: “ Je componeerde
al begeleidende muziek
voor enkele kortfilms,
maar in dit geval maakt
de muziek wezenlijk deel
uit van de voorstelling.
Hoe begin je aan zo’n
werk? Zit er al muziek in
je hoofd of ontstaat de
muziek louter aan de
hand van de beelden/
woorden?”
Jens: “Er valt niet echt
een vinger op te leggen.
De bedoeling was dat de
Jens Bouttery

interviews echt inspiratie
waren voor de muziek. Dat
is ook gelukt. Maar als we
gedurende de hele voorstelling, enkel benadrukken,
versterken of verdubbelen
wat er gezegd wordt, dan
krijgt het geheel geen
diepte. Daarom was het
goed om ook composities
te maken die niets met
de interviews te maken
hadden. Dan ontstaat de
muziek meer vanuit een
gevoel en blijkt dat achteraf wel complementair
met een passage in de
voorstelling. Verder is er ook
geen vaste formule van
beelden of woorden die
de muziek doet ontstaan.
Ideeën, ritmes en melodieën komen op in m’n
hoofd: De douche is een
goeie plek, liefst ’s nachts
doorwerken of ’s morgens
om 5 u. onrustig wakker
worden, dromen zijn ook
handig, regelmaat is vast
een dooddoener.”
Het Jans Maurits Orchestra
kan je aan het werk zien
op donderdag 15 september om 20 u.
Tickets 10, 8,50 of 7,50 euro.

11 september:
Open Monumentendag!
Het thema van de Open Monumentendag dit jaar is “conflict”, een begrip dat ruim te interpreteren valt. We
kunnen spreken over zowel militaire, maatschappelijke als ideologische conflicten. Maar ook erfgoed kan het
onderwerp zijn van een conflict, met de strijd om het beheer en behoud van waardevol patrimonium en de
conflicten die daarmee gepaard kunnen gaan.
Vandaar dat Koksijde er voor kiest om de “Quartier Sénégalais” centraal te plaatsen, de villawijk die in 2011 tien
jaar erkend is als beschermd dorpsgezicht. Hierbij het volledige programma in onze gemeente.
Feest in de Quartier Sénégalais - De Quartier Sénégalais zal, doorlopend van 10 tot 18 u., de sfeer en
grandeur van weleer uitademen, dankzij animatie, muziek en figuranten in passende kledij. Ook de nieuwe
smartphone applicatie, exclusief ontwikkeld voor deze
wijk, zal voorgesteld worden.
Er worden ook enkele villa’s en of tuinen opengesteld:
Fendako, Casa Blanca, Les Vagues Capricieuses,
La Guadeloupe, Clos Joli, Charamillon en Kennedy
Lodge. Per woning is een gids voorzien. Op voorhand
reserveren is niet nodig.
Bezoekers die zich kleden in passende stijl (1890-1930)
kunnen een verrassing bekomen op de dag zelf bij de
infostand aan het Bad Schallerbachplein (inschrijven
noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40).
Vanaf eind augustus is er ook een fotozoektocht over
de Quartier Sénégalais, in samenwerking met de handelaars van de Zeelaan. Inschrijvingsformulieren bij de
dienst Toerisme.
Info: dienst Toerisme (T 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be), de lokale OMD-brochure,
of www.cultuur.koksijde.be

Nationaal Visserijmuseum - “Overleven tijdens oorlog en vrede: het verhaal van Martha”: interactieve
gidsbeurten om 11, 13 en 16 u. over het avontuurlijke
wedervaren van het schip OD.1 Martha.
Ludieke workshop voor kinderen “Grote mazen, kleine
mazen” (inzicht over het belang van duurzame visserij)
om 15.30 u., deelname gratis, inschrijving noodzakelijk
via onthaal@visserijmuseum.be of T 058 51 24 68.
Info: T 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be

Abdijmuseum
Ten Duinen 1138 Op diverse plaatsen op de site en in het museum krijg
je van gidsen uitleg over conflicten in en over de abdij. Het oord van vrede moest voortdurend het hoofd
bieden aan conflicten: wereldlijk of geestelijk leven?
De regel versus de praktijk? Armoede of bezit? Door
de godsdienstoorlogen wordt de abdijsite zelfs opgeheven.
Op 7 september kunt u in het museum de lezing “Abdij
Ten Duinen, een conflictverhaal” bijwonen.
Info: T 058 53 39 50, info@tenduinen.be,
www.tenduinen.be

Zuid-Abdijmolen - ’s Namiddags kunnen jong en oud
kennis maken met enkele oude ambachten. Volksmuziekgroep VierN zorgt voor de muzikale ambiance.
Info: T 058 53 39 50, info@tenduinen.be,
www.tenduinen.be

Duinenhuis - Tentoonstelling met waardevolle en
authentieke materialen uit WO I. Tijdens enkele vertelmomenten, door Filip Berquet kan u luisteren naar
verhalen over deze oorlog. Enkel te voet of met de
fiets bereikbaar via de Bettystraat, met het openbaar
vervoer afstappen aan de halte Lejeunelaan.
Info: T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be,
www.duinenhuis.koksijde.be

5-art - De 5-art monumentenbus brengt u langs 5
locaties in de regio. Vertrek om 10 en 14 u. op de
Grote Markt van Veurne. Inschrijven via dienst Toerisme
Veurne, T 058 33 55 31 of infotoerisme@veurne.be.
Meer info in de regionale OMD-brochure.

Maandag 12 september

- 10 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige herdenkingsdienst
voor de overleden parochianen (jaargetijde)
- vanaf 17.30 tot ..?.., café Leopold, mosselfestijn met
frieten, 16 euro, inschrijven tot zaterdag 10 september, T 058 52 02 10, GSM 0497 62 01 44 (org. biljartclub
de Leopoldstekkers)
- 18 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving & uitbetaling
van het clubkampioenschap voor wielertoeristen
(org. WTC De Meeuw)

Woensdag 14 september

- 16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, wedstrijden voor de schoolgaande jeugd (org., feestcomité
Oostduinkerke-dorp)

Donderdag 15 september

Kermisprogramma
Oostduinkerke-dorp
Vrijdag 2 september:

- 19 u., café Leopold, kermisprijskamp op de golfbiljart,
250 euro prijzen en tombola, inschrijvingen (3 euro)
vanaf 18.30 u.

Donderdag 8 september

- Themadag rond de gebeurtenissen van 8 september
1944 met de leelringen van de 5de en de 6de klas;
om 11 u. neerleggen van bloemen aan de gedenkplaat gemeenteschool, en om 11.15 u. aan de
gedenkplaat in de Vrijheidstraat

Zaterdag 10 september

- 18 u., avondmarkt
- 19.30 u., oud-gemeentehuis, officiële opening van
de kermis door de gemeentelijke overheid en Mieke
Garnaal met haar gevolg, onder begeleiding van
de harmonie Vrienden van de Brandweer en de
dansgroep Oud-IJslandvaarders, aansluitend, kermisworp in samenwerking met de foorkramers
- 20-23 u., Estaminet In de Peerdevisscher, cafébal en
accordeonavond met Marc Muys en zoon

- 9 u., Sint Niklaaskerk, plechtige vissersmis, na de dienst
bloemenhulde op het erepark van het Nationaal
Visserijmuseum
- 11 u., gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij in café ’t Visserswelzijn, aangeboden door het frietkraam Gezondheidsapotheek en
het feestcomité van Oostduinkerke-dorp
- 14 u., Witte Burg, 21ste editie Herfstontmoeting Seniorendans, gratis toegang voor alle senioren (org.
Seniorendansgroep De Golfbrekers)
- 15 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving wielerwedstrijd
voor eliterenners zonder contract en beloften, 29ste
Grote Prijs Autohandel Vanoverbeke en Legein

Zondag 18 september

- 10.15 u., clubkampioenschap voor vrouwelijke
kruwers, tot 11.30 u. (inschrijven bij Jean Lycke, GSM
0496 25 01 44) / na het kruwen wegen, koken en
verkopen van de buit op het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum, (org. kruwersclub De
Spanjaardbank)

Zaterdag 1 oktober:

- Feestzaal Witte Burg, groot bierfestival (org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp)

Zaterdag 15 oktober:

- 16 u., café Visserswelzijn, kaarting voor gerookte vis
(inleg 1,50 euro, 4 kaarten voor 5 euro)

Zondag 11 september

- 6.30 u., clubkampioenschap voor mannelijke kruwers
tot 8 u. (inschrijven bij Jean Lycke, GSM 0496 25 01
44) / na het kruwen wegen, koken en verkopen van
de buit op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, (org. kruwersclub De Spanjaardbank)
- 67ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke: om 9.15 u. plechtigheid op de gemeentelijke
begraafplaats; om 10 u. herdenkingsmis in de SintNiklaaskerk; om 11.15 u. bloemenhulde aan het
monument voor de gesneuvelde verzetslieden en
omgekomen burgers
- 10 u., minigolf Tip-Top (Leopold II-laan 112a), open
minigolfwedstrijd, inschrijven van 9 tot 9.50 u. (info:
Mark Demaerel, GSM 0478 43 01 32
- 16 u., dorp, optreden El Fuerte Kids

Groendijkkermis
Zaterdag 3 september

- 20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Zondag 4 september

- 17 u., herberg De Zoete Inval, visbakken door de
Groendijkse visbakkers
- 18 u., officieel bezoek aan Groendijk kermis door de
gemeentelijke overheid met medewerking van Mieke Garnaal, de harmonie Vrienden van de Brandweer en de dansgroep de Oud-IJslandvaarders
- 20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Kermisprogramma Sint-Idesbald
Vrijdag 2 tot maandag 5 september
- Grardplein, kermisattractie

Zaterdag 3 september

- 10-12 u., garnaalkruiersdemonstratie

Zondag 4 september

- 10 u., Sint-Idesbalduskerk, plechtige dienst voor de
Canadese soldaat Charles Richards en voor de
overleden parochianen (jaargetijde)
- 10.45 u., bloemenhulde aan de gedenkplaat aan de
ingang van de kerk
- 11 u., optocht met de gemeentelijke harmonie en de

vaderlandslievende verenigingen door de Strandlaan tot op de Zeedijk en defilé ter hoogte van het
Grardplein
- 11.30 u., aperitief en kermisambiance met hapje
en drankje op het Grardplein, optreden door Paul
Berlamont & Co

Maandag 5 september

- 14-18 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag voor
55-plussers van Sint-Idesbald, optreden van Jan zonder
Trees met muzikale omlijsting, voor elke aanwezige een
gratis drankje en boterham voorzien (inschrijving noodzakelijk bij het feestcomité, Koninginnelaan 137)

8ste Stormfeesten op 1 en 2 oktober:

ode aan het visserijverleden!
Oostduinkerke is door de eeuwen heen altijd zeer nauw betrokken geweest bij de visserij. Vele mensen weten
het niet, maar deze gemeente had vroeger haar eigen haven, want wat nu Nieuwpoort-bad is, was indertijd
een deel van Oostduinkerke. En daar, aan de linkerkant van het staketsel, lagen vissersboten met de letters OD.
Het boeiende visserijverleden van
onze badplaats, het harde, vaak
armoedige bestaan van de vissersfamilies, het bijgeloof van deze mensen,
is een brok volkscultuur die zeker niet
mag teloor gaan. In deze context
riep Ghislain Storme in 2004 de Stormfeesten op de Zeedijk in het leven,
gebaseerd op historische feiten en
georganiseerd door het feestcomité van Oostduinkerke-bad. Onder
leiding van Frieda Vanslembrouck

(regie) is het volkse initiatief al aan zijn
achtste editie toe: op zaterdag 1 en
zondag 2 oktober.
Scenario
Het scenario van het straattheater is
in 2011 grondig hertekend. Waar de
voorbije jaren o.m. de armoede, de
bedevaart naar Baaldjes Kruis en de
thuiskomst van de IJslandvaarders
uitgebeeld werden, zal het accent
nu worden gelegd op authentieke

vissersverhalen van IJslandvaarders,
doorweven met innige ontboezemingen van vissersvrouwen. De verhalen
werden opgetekend door gewezen
museumconservator Willem Lanszweert en schrijfster Katrien Vervaeke,
en bewerkt door Frieda Vanslembrouck. Het geheel speelt zich af in
een café en heeft de naam meegekregen van Visparlee op café. Een
niet te missen evenement.
Programma
Naast het straattoneel zijn er ook nog
optredens van straatmuzikanten in
het kader van de visserij.
Na de uitvoering van het straattheater wordt aan alle bezoekers een
receptie aangeboden in de tent.
Op zondagmiddag wordt, op dezelfde locatie, van 12 tot 14 u. een
visbuffet aangeboden aan de democratische prijs van 20 euro (drank
niet inbegrepen). Kaarten voor dit
visbuffet kunnen op voorhand worden bekomen in de dienst Toerisme
(T 058 51 29 10) en bij het feestcomité
Oostduinkerke-bad (T 058 51 12 47).
Zaterdag 1 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
Zondag 2 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet (enkel na inschrijving) / 14.30 u.
straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater en daarna receptie

Agenda SEPTEMBER
Elke dinsdag, 8-13 u
Oostduinkerke, Groenendijk
Wekelijkse markt
(tot eind oktober)
.Elke vrijdag, 8-13 u
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme

Elk weekend

Het zonnetje
Wereldzand, Woensdag 7 september
Schep tijdens je vakantie een potje zand, droog het en zeef het en breng het mee naar onze
eerste zonneklasje in Koksijde
Krachtdieren, Woensdag 5 oktober
We ontdekken net als Heksje Wijsneus de wondere wereld van de krachtdieren en de speciale
krachten die ook diep in onszelf wonen.
We zingen de dierenkrachtspreuk en knutselen onze dierenraad met natuurlijke materialen.

Koksijde, WAC, West Aviation Club, Ten
Bogaerdelaan 15
Van 9 tot zonsondergang: Luchtdoop of
initiatievlucht
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90:

Pendelen, Woensdag 2 november
Heksje Wijsneus leert onze vandaag pendelen en ze help ons heel goed naar ons innerlijke
stemmetje te luisteren. We knutselen onze eigen pendel.

Tot eind oktober

Info en organisatie: Het Zonneklasje,Parochiehuis Tulpenlaan 41
Telkens van 14-17 u. Prijs: leden: e 7, niet-leden: e 9

Wulpen, aanlegsteiger Florizoonebrug
Verhuur elektroboot Koksijde01
Wielrijdersrust Het Dorstige hart, Dijk 33,
Wulpen, T 0474 40 99 69

Sterrenlicht en sterrenpracht, Woensdag 7 decemberWe maken een reis naar de sterren en
we vliegen terug naar beneden met een mand vol wensen

Inschrijvingen: nonnycoppens@hotmail.com, T 058 41 43 24, T 0478 56 72 42
Of patricia.libens@hotmail.com, T 0485 10 29 52

Kermisprogramma’s
Oostduinkerke
Groendijk
Sint-Idesbald

Zie
Tij-dinge
n
blz. 35-36 ,

HVV Zahir Koksijde – praten over
dingen des levens 19.30 u

Sint-Idesbald, VOC Westhoek, veurnelaan 109
Thema: wat is een kantelmoment geweest in
mijn leven
Contactpersoon Koksijde:
Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be

Woensdag 7
Marrrcel en Vicky 12-16 u
Koksijde-aan-Zee, Casinoplein
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 1

Zondag 4

Bloedafname Rode Kruis 17-20 u

Rommelmarkt 6 u

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

Wulpen, Dorpsplaats
Info: Boeve Sonja, en Janssens Dirk,
T 0486 97 79 41, T 0478 50 62 40
Sint-Idesbald, Sint-Idesbalduskerk

Vrijdag 2
Garnaalvissers te paard 10 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Zaterdag 3
Geleide wandeling spinnenweb
ontward’ een verkenning van onze
spinnenfauna in de duinen 14 u

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

Open museumdag: museum en site
gratis toegankelijk 14-18 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan en Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke,
P. Schmitzstraat 5
Info: Abdijmuseum

Rondleiding voor individuele
bezoeker (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide culturele wandeling
door Koksijde 14.30 u

Koksijde-aan-Zee, parking O.L.V.-ter-Duinenkerk, Kerkplein
Info: dienst Toerisme

Optreden drumband El Fuerte Kids
Koksijde 15 u
Koksijde-aan-Zee
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 6
Garnaalvissers te paard 13.45 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Causerie ‘Israëli en Palestijnen: Beloofde land? Beroofde land?’ 14.30 u

Sint-Idesbald, kerkepannezaal, Strandlaan 128
door mevr. Katrien Seynaeve.
Inkom: e2 (1 consumptie inbegrepen)
Org: VL@s – Vlaamse Actieve Senioren Koksijde
Info: Hedwig Donceel, T 058 51 75 43
www.vlas.koksijde.be

Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnaaltjes
op de Zeedijk. 15.15 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
info: dienst Toerisme

Bloedafname Rode Kruis 16.30-20 u

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

Film ‘Walking back to happiness’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 9
Kasper Vandenberghe /Dust ‘wie
spreekt mijn gedachte…’ 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Jazz@baaltje 20.30 u

Sint-Idesbald
Info: R. van Duüren, 058 51 30 50

Zaterdag 10

Woensdag 14

Gratis geleide wandeling in Ter
Yde, Hannecartbos 14 u

Vertrek met de tram naar Nieuwpoort stad

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef
Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

Avondmarkt 17 u

Oostduinkerke-dorp
Info: dienst toerisme
Inschrijvingen: Dicadi nv T 0477 37 12 18

Zondag 11
Bloemenhulde aan het monument
voor de gesneuvelde verzetslieden
en omgekomen burgers 11.15 u.

Oostduinkerke-dorp
Info: dienst Toerisme

Open Monumentendag, thema
conflict 10-18 u.

Bezoek aan het Sluizencomplex en
de Vismijn 13.43 u
Koksijde-aan-Zee, tramhalte
Org.: VL@s Vlaamse Actieve Senioren Koksijde
Info en inschrijvingen:
Hedwig Donceel,
T 058 51 75 43
www.vlas.koksijde.be

Wedstrijden voor de schoolgaande
jeugd 16 u

Oostduinkerke-dorp,
binnenplein Visserijmuseum
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

Bloedafname Rode Kruis 17-19.30 u

Open minigolf wedstrijd 10 u
Oostduinkerke-dorp, Minigolfclub Tip-Top,
Leopold II-Laan 112a
Info: Baert Aline, T 058 23 58 25
of Marc Demaerel, T 0478 43 01 32
Aperitiefconcert Koninklijke Fanfare Sint-Isqidorus, Molenbeersel
11-12.30 u
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne 13.30 u / 14 u

De Panne, Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal
Strek je benen en ontdek langs de paden van
de knooppunten de verschillende duingebieden tussen Oostduinkerke en De Panne
Afstand: 10 km (traject De Panne-Oostduinkerke is mogelijk per tram (€ 3)
Info: dienst Toerisme

Optreden drumband El Fuerte Kids
16 u
Oostduinkerke-dorp
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 13
Garnaalvissers te paard 8 u
Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Info: dienst Toerisme

Kermiskiekenkaarting voor leden
SOW

14 u
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info en reservatie: Roger Billiet, T 058 51 65 00,
rogerbilliet@skynet.be

Wielerwedstrijd Keizer der juniores
Koksijde

Rondleiding voor individuele
bezoekers (gids inbegrepen in toegangs

Gratis geleide natuurwandeling,
een boeiend thema over de
migratie van vogels 14.30 u

Donderdag 15

Oostduinkerke-aan-Zee, openluchtzwembad
Info: handelaarsbond Oostduinkerke-aan-Zee

Oostduinkerke-aan-Zee, strand
Nadien wegen, koken en verkopen van de
gevangen garnalen
Info en org.: Kruwersclub ‘De Spanjaardbank’

Film: ‘Pieds nus sur les limaces’ 20 u

Oostduinkerke-aan-Zee, centrum

Modeshow 17 u

Garnaalkruiersdemonstratie
‘De Spanjaardbank’ 10.15 u

ticket) (Nederlands) 14.30 u
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

info: handelaarsbond Oostduinkerke

Zondag 18

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

Koksijde – Oostduinkerke – Sint-Idesbald
Volledig in teken van de Senegalese wijk
(10 jaar erkend als beschermd monument)
Info: dienst Toerisme

golf@zee 10-17 u

Dj Danny Burki
Info: Johan Provost, T 0486 40 75 13,
t 058 41 31 21

21ste editie Herfstontmoeting
Seniorendans 14-17.30 u
Oostduinkerke-dorp, zaal Witte Burg
Info en org.: seniorendansgroep de
Golfbrekers, T 058 51 23 97

Discussienamiddag: ‘problematiek
van de afvalverwerking’ 14.30 u

Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal boven Bib
Ingeleid en gemodereerd door Rudy Cools
Inkom: e 2,50 (koffie inbegrepen)
Org.: A. Vermeylenfonds, info: T 058 51 98 65

Jens Maurits orchestra plays 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info : c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 16
Optreden Trychel- en trachtengroep uit Seelisberg Zwitserland
18-20 u Oostduinkerke-aan-Zee
Info: dienst Toerisme

Radio Modern – ‘Ne vuilen avond’

Koksijde-dorp, parking Panoramalaan,
voet Hoge Blekker
Info: dienst Toerisme

11de nacht van de Duitse schlageren volksmuziek 17 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info en tickets: dienst Toerisme

Maandag 19
11de nacht van de Duitse schlageren volksmuziek 15 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde,
theaterzaal
Info en tickets: dienst Toerisme

Woensdag 21
Daguitstap naar Klein-Brabant 7.15 u
Inschrijven: Flor Van Rie: T 058 52 28 49
Org. Vl@s – Vlaamse actieve senioren Koksijde
www.vlas.koksijde.be

Filmreportage ‘een reis door Peru’
door Frans Calcoen 14 u

20 u Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Org.: vl@s – Vlaamse actieve senioren
afdeling Oostduinkerke
Info: freddy.bockstael@skynet.be,
T 058 51 27 20

Zaterdag 17

Film ‘Rundskop’ 20 u

Gratis geleide wandeling ‘vitamientjeswandeling: bessen en
vruchten in de duinen’ 14 u

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

Bal van het Voetbal met optredens
van Sergio en de Romeo’s 20 u

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Vrijdag 23
Mixtuur 20 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Zaterdag 24

Woensdag 28

Vrijdag 30

Concert
Nobuko Takahashi, sopraan en
Paul de Boer, pianist 18 u

EHBO cursus Rode Kruis – eerste hulp

Ligconcert ‘Namijmeren’ 19.30 u

19-22.15 u Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Info: An Desaeger, andesaeger@telenet.be

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Ze vertolken composities van walter Vilain en
klassieke muziek
Info: Walter Vilain, T 0478 20 60 79,
walter.vilain@telenet.be ,
www.waltervilain.be

17de bal van de burgemeester en
het bestuur
zie Tij-dingen achterflap

Zondag 25
Jaarlijkse pannenkoekennamiddag
13.30 – 19 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info: Maurits Verhegge, Pylyserlaan 128,
T 058 51 56 97

Rondleiding voor individuele bezoekers (gids inbegrepen in toegangsticket) (Nederlands) 14.30 u

Oostduinkerke-dorp, ‘De Peerdevisscher’,
binnenplein Nationaal Visserijmuseum
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 27
Viering Europees jaar van de
vrijwilliger

Koksijde-aan-Zee, gemeentehuis
c.c.CasinoKoksijde
Info: Christine Monsieur – De Vlaegher
Voorzitter MS Liga West-Vlaanderen,
T 058 51 02 73, christinemonsieur@live.be

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Pieter Ampe & Guilherme Garrido /
Campo – ‘Still standing you’ 20 u

Donderdag 29
Causerie door Prof. Brice De Ruyver
‘omgaan met veiligheidsbedreigingen in onze hedendaagse maatschappij’ 20 u

Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

ALLE
ITEN
ACTIVITE
OP E.BE/

Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Inkom leden: e 4, inkom niet-leden: e 5
Organisatie: August Vermeylen- en davidsfonds.
Info: T 058 51 98 65

KSIJD
WWW.KO DER
KALEN

Tentoonstellingen

Koksijde-aan-Zee, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling van het
harde vissersleven en kom méér
te weten over de bessen in de
prachtige Plaatsduinen 14.30 u

Film ‘L’etrange affaire Angelica’ 20 u

Koksijde-aan-Zee, W. Elsschotzaal, boven
bibliotheek
Vooraf inschrijven via info@boventoon.be of
T 0499 18 05 06
Graag ligmatje en ev. Fleecedekentje
meebrengen

September
Gesloten op zondag en maandag
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Tentoonstelling Brigitta Wouters –
abstracte keramiek
Info: kapsalon Lievino, Strandlaan 267,
t 058 51 18 05, lievino@lievino.be

09/09/2011 - 08/01/2012
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Tentoonstelling ‘dierensporen’
Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, info@iwva.be, www.iwva.be

02-11/09
Open: elke dag: 15-18 u, Sint-Idesbald,
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Tentoonstelling ‘Letterwijs’, kalligrafie en
letterkapperij van letterwijs
Info: dienst Toerisme
Tot eind september
Sint-Idesbald,,Yes Art Gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Monique Bilcke – maker
affiche Memorial Van Damme
Tentoonstelling sculpturen Brigitte Half,
schilderijen Russische Mouly Nadiejda

17/06-31/12
01/04-30/10: di-vrij: 10-18 u; weekends- en
feestdagen: 14-18 u, gesloten op maandag
- 01/11-31/03: enkel open in de namiddag:
14-18 u - Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, P. Schmitzstraat 5
Zeerotica - Info: Nationaal Visserijmuseum,
T 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be,
www.visserijmuseum.be
30/07-02/10
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere
& Lefevere, Polderstraat 76
Expo Taf Wallet & George Grard
Info: De Muelenaere & Lefevere ART Gallery, T 0475 38 66 02, www.dmlgallery.be

contact

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

Nationaal Visserijmuseum

T 058 53 39 50

T 058 53 29 99

T 058 53 29 53

T 058 51 29 10

T 058 51 18 37

T 058 53 34 44

T 058 51 24 68,

tenduinen@koksijde.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

info@visserijmuseum.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

www.visserijmuseum.be

Burgemeester
Schepenen

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

17 BAL VAN DE
BURGEMEESTER
EN HET BESTUUR
e

zaterdag 24/09/11 // c.c. CasinoKoksijde

Walking dinner + optreden
van Jens Bouttery en band // 20 uur

37,5 (excl. drank) - VVK enkel in
toerismekantoren + raadsleden

Bal // 22.30 uur

VVK 5 - ADD 7
DJ Wim Rommens (‘t Eindeloos Begin)
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