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Foto van de maand
De maandelijkse fotoprijs gaat naar Karel Kinable uit Oostduinkerke.
Karel presteerde het om een toch wel unieke foto te schieten van de
zon, die zich, geel als “de dorre van een ei”, tegen de avondhemel in
rode gloed, pal op de top van het radio-baken op de Basis Koksijde
schijnt te parkeren, bovendien begeleid door zijn eigen rode schaduwtweeling. De jury was unaniem: de maandprijs voor Karel!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk
vrijdag 8 juni. Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen
schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove - tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,5 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen –
juni-december 2012”
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10.58 en 23.20
11.52
00.13 en 12.43
00.59 en 13.31
01.51 en 14.17
02.38 en 15.04
03.26 en 15.51
04.16 en 16.41
05.09 en 17.33
06.05 en 18.30
07.04 en 19.29
08.04 en 20.29
09.06 en 21.31
10.11 en 22.36
11.16 en 23.38
12.12
00.30 en 12.58
01.13 en 13.37
01.49 en 14.11
02.21 en 14.38
02.49 en 15.04
03.18 en 15.33
03.52 en 16.08
04.31 en 16.48
05.15 en 17.34
06.05 en 18.28
07.08 en 19.36
08.20 en 20.47
09.27 en 21.53
10.31 en 22.57

05.11 en 17.43
06.16 en 18.47
07.14 en 19.40
08.04 en 20.29
08.51 en 21.15
09.37 en 22.01
10.22 en 22.47
11.08 en 23.35
11.54
00.24 en 12.43
01.15 en 13.35
02.10 en 14.31
03.08 en 15.34
04.14 en 16.53
05.28 en 18.07
06.29 en 18.59
07.16 en 19.42
07.55 en 20.18
08.26 en 20.47
08.52 en 21.16
09.22 en 21.48
09.57 en 22.24
10.36 en 23.05
11.18 en 23.50
12.04
00.38 en 12.55
01.32 en 13.53
02.31 en 14.55
03.33 en 16.01
04.39 en 17.14

Referentieplaats is Nieuwpoort. Opgemaakt in
zomertijd

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 algemene 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.

Internationale triomf!
Koksijde heeft hoge internationale
lauweren gehaald! Onze
gemeente behaalde de 9de
plaats (op 800 deelnemers) in
het Europese Quality Coastprogramma. Koksijde is voortaan
exclusief synoniem van Europese
topkwaliteit op vlak van natuur,
cultuur, identiteit, erfgoed...!
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C.c. CasinoKoksijde
Op donderdag 7 juni vindt in c.c.
CasinoKoksijde de voorstelling van
het nieuwe seizoen 2012-2013 plaats.
Trouwe Casinoklanten en nieuwe
nieuwsgierigen komen er te weten
welk artistiek vlees de kuip van
volgend seizoen bevat…

13
Schatjes van de zee
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
“vond, veroverde en verloor”
zeeschatten van alle slag en
soort! De oogst bleek de moeite
waard om er een langlopende
tentoonstelling rond te bouwen,
van 8 juni tot 15 november. Zet
u schrap voor een avontuurlijke
ontdekkingstocht!

28
63ste Garnaalfeest
Alle hens aan dek voor het 63ste
Garnaalfeest op zaterdag 23 en
zondag 24 juni in Oostduinkerke. Ernst
en luim wisselen elkaar af in deze
garnaal- en visserijtweedaagse: van
plechtige zeewijding tot folkloristische
Garnaalstoet!
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Snippers uit de raad van 16 april
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Aankopen

Schoolmeubilair - De nieuwe kleuterschool van de
gemeenteschool Oostduinkerke wordt eind augustus,
begin september in gebruik genomen.
Voor deze nieuwe kleuterschool is uiteraard nieuw
meubilair nodig. Raming 110.000 euro.
Er worden ook 7 vouwtafels aangekocht.
Raming 12.000 euro. Beiden punten unaniem.
Markt Oostduinkerke - Voor de organisatie van de
dinsdagmarkt in Oostduinkerke, -vanaf mei op de
Zeedijk-, is extra elektrisch materiaal (zwerfkasten,
kabels,…) nodig. Raming 12.000 euro. Onthouding
van Rita Gantois (STeM/N-VA) en Henri en Sofie Dewulf
(onafh.).
Grafische werkstations - Drie personeelsleden werken frequent met Adobe Creative suite toepassingen
in functie van intensieve fotobewerking. Hun werk
vereist krachtige grafische werkstations met dubbele
monitoren die ook in de toekomst de mogelijkheid
bieden om diverse taken in de multimediale sfeer op
een efficiënte manier te vervullen (vb. videobewerking en/of andere vormen van animatie).
Raming 13.800 euro. Unaniem.
Signalisatiemateriaal - Jaarlijks dienen
verkeersborden, palen, werflichten,… te
worden vervangen (beschadigd door ongevallen, vandalisme,…) en dienen nieuwe
borden te worden bijgeplaatst.
Raming 15.000 euro. Unaniem.
Speeltoestellen - Het speelterrein Noordduinen heeft nood aan extra speeltoestellen om de speelwaarde te verhogen. Er zal
een nieuwe kabelbaan geplaatst worden.
Er is ook een uitbreiding van het bestaand
zandtoestel voorzien. Raming 16.000 euro.
Unaniem.

Varia

Diensten

Maaiwerken - Jaarlijkse dienstopdracht voor het vakkundig maaien van bermen langs openbare wegen
en waterlopen. Raming 76.139 euro. Unaniem.

Projecten

Poort Ten Bogaerde - Het als monument beschermde
poortgebouw van de abdijhoeve Ten Bogaerde dient
dringend te worden gerestaureerd. De poort werd
twee keer aangereden waardoor een groot deel
van de kosten via de verzekering gerecupereerd
kan worden. Er moet echter eerst een bouwhistorisch
onderzoek gebeuren eer er een lastenboek voor de
restauratie kan opgemaakt worden. Kostprijs voor dat
onderzoek: 15.000 euro. Unaniem.
Openluchtzwembad - De raad keurde unaniem het
dossier goed voor restauratie van het stranddienstencentrum en voor de bouw van een nieuw buitenbad
met kades en technische ruimte op de Zeedijk in
Oostduinkerke. Toegankelijkheid voor anders-validen
wordt gegarandeerd. De totale investeringskost bedraagt 4.347.927 euro, maar er is 1.225.401 euro subsidie van de Vlaamse overheid mogelijk op de restauratie van het dienstengebouw omdat het beschermd
is. Het project kan thans in aanbesteding gaan.

Beheersplan - Er zal een landschapsbeheersplan opgemaakt worden voor het duin-polderovergangsgebied Ten Bogaerde dat wegens zijn esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde beschermd is als landschap (2 mei 2001). Dit beheersplan moet alle maatregelen, werkzaamheden en handelingen bevatten om de verschillende waarden van het beschermd landschap in stand te houden, te
verbeteren of te herstellen. Zo’n plan geldt voor een periode van 27 jaar. Raming voor opmaak van het
plan: 60.000 euro. Subsidiëring is mogelijk want het gebied is beschermd. Unaniem.
Subsidie - Aan de West Aviation Club kent de gemeente een investeringssubsidie toe van
162.000 euro in het kader van de tijdelijke verhuis in voorbereiding van de nieuwe locatie
op het vliegveld. De verhuis omhelst de aanpassing van het gebouw “infra”, het bouwen
van een loods, het saneren van de oude WAC-locatie en de aankoop van een fuel
!
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De burgemeester aan het woord
Na de belabberde maand april en het sukkelweertje in mei hopen we met z’n allen dat de zomer thans eindelijk doorbreekt. Want voor een kustgemeente maakt de zon altijd het verschil! Komaan Laura, laat je eens
uitgebreid bewonderen van je schoonste zijde! Aansluitend opent burgemeester Marc Vanden Bussche z’n
juniwoordje tot de burger met een stralende tijding.
T-d: “Burgemeester, groot nieuws
is dat onze gemeente een belangrijke onderscheiding in de
wacht heeft gesleept, de 9de
plaats op 800 deelnemers aan
de QualityCoast Top 100?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad. De vreugde is
uiteraard ten top, het is een erkenning van het toeristisch beleid van
onze gemeente. De onderscheiding is uiterst belangrijk want het
toerisme is onze core-business. Vele
mensen in onze gemeente leven
van toerisme. Het is daarnaast ook
een grote eer want zo’n award
krijgt men enkel als men aan een
hele reeks voorwaarden voldoet.
En het is ook weer een bewijs dat
Koksijde een zeer aangename en
aantrekkelijke kustgemeente is.
Daarbij komt ook nog onze golf die
volop in aanbouw is! Bij de volgende QualityCoast-verkiezing zullen
we zeker en vast de diamanten
award winnen.” (Lacht)
T-d: “Ondertussen kreeg ook de
buitenschoolse kinderopvang,
de BKO Speelplekke in Oostduinkerke, een nieuwe locatie?”
Burgemeester: “Er was het probleem dat het oude pand niet
meer voldeed aan de normen van
Kind en Gezin. We hebben nog wat
uitstel gekregen maar we moesten
zeker weg uit dit bouwvallige pand
aan de Dorpsstraat, er was geen
vernieuwing mogelijk. De beste en
vlugste oplossing waren de containers die recent geplaatst werden
langs de Toekomstlaan bij de verkeerslichten. De containers zullen
voor een 10-tal jaar opvang aan
de kindjes bieden, in afwachting
van een totaalproject dat op die
plaats zal komen en waar o.a. ook
de BKO in gehuisvest zal worden.
Voor dat project zal de gemeente
samenwerken met de Vlaamse
Bouwmeester aan wie we een
staaltje toparchitectuur vragen.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De QualityCoast Gold Award voor onze gemeente is
werkelijk een prachtige onderscheiding waar we trots op mogen zijn!”

T-d: “Zal Oostduinkerke dorp ook
kunnen meegenieten van deze
veranderingen?”
Burgemeester: “Zeker zal dit voor
Oostduinkerke-Dorp ook een boost
betekenen! De hoek Toekomstlaan/Dorpsstraat is een toplocatie.
We twijfelen er dan ook niet aan
dat deze investering positieve gevolgen zal hebben. Het ene project
zal het andere project tot stand
helpen brengen. Bijvoorbeeld, de
afbraak van enkele bouwvallige
panden langs de Dorpsstraat. En
tot dan zitten de kinderen in hun
voorlopige Speelplekke zeer goed:
gemotiveerd personeel, ruimte
voor een grote tuin, speelmogelijkheden, enz.”
T-d: “Wat de evenementen betreft, de Garnaalfeesten komen
er aan, maar nieuw zijn de expo
Zeeschatten in NAVIGO en Pennenzakkenrock?”
Burgemeester: “We zijn zeer vereerd dat de organisatie van

Pennenzakkenrock ons strand
heeft uitgekozen voor dit groots
evenement. Het strand van Oostduinkerke is breed, aangenaam,
kortom dé perfecte plaats om het
jonge volkje te plezieren op een
kinderfestival van muziek en spel!
NAVIGO, het Nationaal Visserijmuseum, zorgde met Zeeschatten ook
opnieuw voor een zeer boeiende
tentoonstelling, zeker en vast een
bezoekje waard! En natuurlijk zijn
onze garnaalfeesten in het laatste
weekend van juni niet meer weg te
denken!”
T-d: “Nog een uitsmijtertje?”
Burgemeester: “Wel, ik hoop alvast,
en zonder twijfel vele mensen met
mij, dat we een prachtige zomer
krijgen! Het weer mag zeker een
pak beter worden dan het was in
de voorbije twee maanden!”

Het gemeentebestuur werft aan
administratief medewerker Westhoekacademie (m/v)
met halftijdse prestaties 19 u./week
niveau C1-C3 in contractueel dienstverband
met een contract voor onbepaalde duur met een proeftijd van 6 maand
Bruto beginwedde: 10.967,28 euro per jaar (913,94 euro per maand)
Doel van de functie
De functiehouder voert administratieve taken uit bij het voorbereiden en verwerken van alle beslissingen
en alle communicatie hieromtrent, om de kwaliteit van het besluitvormingsproces binnen de gemeente
te ondersteunen. Registreert en verwerkt inkomend en uitgaand communicatieverkeer zodat informatie
tussen burger en gemeente optimaal uitgewisseld wordt en beheert diverse administratieve dossiers binnen
de Westhoekacademie zodat de dienst optimaal ondersteund wordt bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
Diploma- & bijzondere aanwervingsvoorwaarden
Houder zijn van een diploma of getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs of gelijkgesteld.
Wervingsreserve: voor de duur van 12 maand
Selectieprocedure
1) Schriftelijke proef (woensdag 13 juni 2012 - voormiddag) met gesloten boek: uitwerking van 1 of meer
cases die rechtstreeks verband houden met het werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden,
en waarover de gegevens tijdens de proef bezorgd worden.
2) Mondelinge proef (woensdag 13 juni 2012 - namiddag): evaluatie van de overeenstemming van het
profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van
zijn interesse voor het werkterrein.
Beide proeven vinden plaats in het gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde.
Voor een uitgebreide infobrochure en functiebeschrijving: www.koksijde.be of via
sollicitaties@koksijde.be of op 058 53 34 41.
De kandidaturen worden uiterlijk op donderdag 7 juni 2012 gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, samen met uw sollicitatiebrief, een curriculum vitae en het bewijs dat u voldoet aan de bijzondere aanwervingsvoorwaarden, op volgend adres: gemeentebestuur Koksijde, dienst Personeel & HR, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde aan sollicitaties@koksijde.be. Vermeld duidelijk voor welke functie(s) u solliciteert.

Rechtbank zoekt bibliothecaris
Bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Veurne is
men op zoek naar een bibliothecaris (m/v), voor
deeltijdse prestatie van ca. 9 uur per week, met
indiensttreding op 1 augustus 2012. Het uurrooster
is overeen te komen met de leidinggevende.
Taken
- de bibliotheek toegankelijk stellen voor advocaten en magistraten tijdens de overeen te komen
openingsuren
- nieuw binnengekomen boeken en tijdschriften
klasseren en losbladige werken aanvullen
- de inventaris up to date houden
Aanwervingsvoorwaarden
- pensioengerechtigd zijn
- zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken met
zin voor orde en systematiek
- discreet zijn
Sollicitatie zenden aan Gerechtsgebouw Veurne,
t.a.v. Colette Coolsaet, Peter Benoitlaan 2 in 8630
Veurne

Procedure subsidiëring
socio-culturele verenigingen
Sinds 1 januari 2002 geldt in de gemeente een
subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van socio-culturele verenigingen. Jaarlijks
kunnen deze verenigingen hun aanvraag tot
erkenning en subsidiëring richten via de gebruikelijke aanvraagformulieren. Zowel het reglement en
de aanvraagformulieren kan u afhalen op www.
cultuur.koksijde.be.
Het betrokken werkingsjaar loopt van 1 juli 2011
tot 30 juni 2012. Socio-culturele verenigingen die in
aanmerking wensen te komen voor een subsidie
voor het huidige werkingsjaar dienen de formulieren te bezorgen aan de dienst Cultuur, Zeelaan
303 in Koksijde op uiterlijk woensdag
1 augustus 2012.

Openbaar onderzoek ontwerp Gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Ten Bogaerde

In navolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS-2001), is het gemeentebestuur bezig met
de opmaak van een aantal gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen (of kortweg GRUP’s). Momenteel
loopt het openbaar onderzoek voor GRUP Ten Bogaerde, een gedeeltelijke herziening van GRUP 7 landbouwgebied.
Het plangebied heeft betrekking op de site Ten Bogaerde. Deze site was al opgenomen als detailplan
in het GRUP voor zonevreemde constructies – GRUP
7 landbouwgebied. De voorschriften waren evenwel zo strikt dat er nauwelijks enig initiatief mogelijk
is voor een zinvolle invulling van de grote schuur. De
gemeente wil er immers het George Grardmuseum
in onderbrengen. Met dit oogmerk werd daarom na
overleg met Onroerend Erfgoed beslist het bestaande
GRUP 7 landbouwgebied gedeeltelijk te herzien.
Het GRUP is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 16 april en wordt nu onderworpen aan
een openbaar onderzoek. Deze periode loopt van 28

mei tot en met 28 juli 2012. Gedurende deze periode
kan iedereen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (elke voormiddag van 9 tot 12 u. en op
maandag- en woensdagnamiddag ook van 13.30 tot
16 u.) de plannen inzien aan het loket van de dienst
Stedenbouw, en opmerkingen of bezwaren indienen.
Deze moeten tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het loket van de dienst Stedenbouw of
aangetekend aan volgend adres gezonden worden:
Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening,
p/a gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw,
Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Elke indiener van een bezwaarschrift of opmerking
kan op eigen verzoek gehoord worden door de
gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.
Daartoe richt hij/zij een schriftelijk verzoek tot de
voorzitter binnen de week na de einddatum van het
openbaar onderzoek. Adres: Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, t.a.v. de voorzitter, p/a
dienst Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.

Vrienden der Blinden danken handelaars
voor toegankelijkheid met geleidehonden
Op woensdag 25 april was het Internationale Dag
van de Geleidehond. Het opleidingscentrum voor
Blindengeleidehonden De Vrienden der Blinden van
Koksijde organiseerde die dag een actie om de unieke rol te
benadrukken van de geleidehond in het leven van blinden
en slechtziende personen. Meer bepaald vroeg de vereniging
aandacht voor de toegankelijkheid van publieke plaatsen
voor geleidehonden. Dit wordt geregeld door het decreet
van 20 maart 2009. Jammer genoeg zijn er tot vandaag geen
uitvoeringsbesluiten zodat het decreet dode letter blijft. De
Vrienden der Blinden kon gelukkig altijd rekenen op het begrip
en de positieve medewerking van de lokale bevolking en het
gemeentebestuur. Daarom bezochten ze woensdagnamiddag 25 april met de honden de handelszaken en de diensten
in het gemeentehuis. Aan elke winkelier werd een geschenkje
overhandigd, samen met een bedankingskaart en een sticker
“toegankelijk voor geleidehonden”.
Info: T 058 53 33 00, info@vriendenderblinden.be

Burgemeester Marc Vanden
Bussche ontving een delegatie
van De Vrienden der Blinden
in het gemeentehuis, nl.
verantwoordelijke Kris Bastiaensen
(met hond), naast de burgemeester
medewerker Luc Van Wanzele en
ondervoorzitter dagelijks bestuur François Cnudde.
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Onze gemeente in Top 10 van duurzame Europese badplaatsen..!

Koksijde wint
QualityCoast Gold Award

Top 10 meest duurzame badplaatsen
van Europa - 18 mei 2012

Met een 9de plaats heeft onze gemeente zich bij de Top
10 van duurzame Europese badplaatsen geschaard!
Op een conferentie over duurzaam toerisme in het Portugese Torres Vedras mocht eerste schepen Jan Loones
op vrijdag 18 mei de QualityCoast Gold Award in
ontvangst nemen uit handen van professor Francisco Taveira Pinto, voorzitter van de QualityCoast Jury. De eerste
prijs was voor de Azoren, de 2de voor Ierapetra (Kreta),
de derde voor de eilanden Gozo en Comino (Malta).
Op het internationaal congres werd de QualityCoast
Top 100 onthuld: de honderd Europese vakantiebestemmingen die het best hun lokale identiteit, hun
natuurlijke en culturele erfgoed, hun natuurschoon, en
een schoon milieu hebben behouden.

Waardering voor Koksijde

De Europese QualityCoast Jury had veel waardering
voor de inspanningen van het gemeentebestuur van
Koksijde om natuur en landschap, het eigen karakter
en het erfgoed te bewaren voor de eigen bevolking
en voor bezoekers. Bekende voorbeelden daarvan
zijn de historische boerderijen en de vissershuisjes in
de duinen, de vele lokale producten, en uiteraard de
traditionele garnalenvissers te paard. Speciale vermelding kreeg het gemeentebestuur voor het gebruik
van duurzame energie voor gemeentegebouwen en
verlichting en voor tal van andere milieu-initiatieven.
Een internationale eer voor onze gemeente!!

QualityCoast Top 100

QualityCoast is een programma van de Europese
vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund

In het Portugese Torres Vedras neemt eerste schepen Jan Loones de
award in ontvangst uit handen van EUCC-voorzitter Albert Salman
(links) en de burgemeester van Torres Vesdras.

door de Europese Unie. De QualityCoast Top 100
is het resultaat van uitgebreid onderzoek van 800
kustbestemmingen. Hierbij zijn 120 indicatoren gebruikt. Een aantal touroperators (bijvoorbeeld die van
TUI-Nederland) heeft toegezegd om in hun vakantiebrochures bijzondere aandacht aan de QualityCoast
bestemmingen te schenken en er ook rekening mee
te houden bij de selectie van hun toekomstige vakantiebestemmingen.

Het college van burgemeester en schepenen is terecht fier met de prachtige internationale onderscheiding: 9de plaats op 800
deelnemers! V.l.n.r. gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, schepen Frederic Devos, diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquiere, OCMWvoorzitter-schepen Greta Suber-Delie, schepen Stefanie Anseeuw, burgemeester Marc Vanden Bussche, eerste schepen Jan Loones,
schepenen Herwig Vollon, Daniël Van Herck en Dirk Dawyndt.

Felicitaties
voor WKorganisatie!

9

Voorzitter Tom Van Damme van de
Koninklijke Belgische Wielerbond heeft
burgemeester Marc Vanden Bussche in
een brief uitvoerig gefeliciteerd met de
organisatie van het WK Cyclocross 2012
eind januari.
Tom Van Damme nam eerder kennis van
het rapport van de UCI (Union Cycliste
International), waarin de gemeente
Koksijde over nagenoeg de hele lijn
grote onderscheiding behaalde voor
de diverse onderdelen van de organisatie. Bijzonder tevreden met dit rapport
feliciteert Van Damme op zijn beurt
de burgemeester. Uiteraard zijn deze
gelukwensen in dezelfde adem zijn ook
bedoeld voor alle gemeentediensten,
andere overheidsdiensten, organisaties,
verenigingen, vrijwilligers enz. die puik
hebben samengewerkt en deze gigantische uitdaging tot een goed einde
hebben
gebracht..!

Succesvolle
nieuwe markt
op Zeedijk
Zowel de marktkramers, de
marktbezoekers als de zelfstandigen in de buurt zijn
tevreden over de nieuwe
dinsdagmarkt die sinds 1 mei
plaatsvindt op de Zeedijk van
Oostduinkerke.
Met de verhuis van de markt
Sedert 1 mei vindt de dinsdagmarkt plaats op de Zeedijk in Oostduinkerke.
van Groendijk naar de Zeedijk
wil het gemeentebestuur de markt nieuw leven inblazen en de handel en wandel in de kern Oostduinkerke
extra impulsen geven. Het betreft een proef tot 2 oktober. De Groendijkmarkt kende de voorbije jaren een
dalende belangstelling. Na het aftasten van de mogelijkheden opteerde het gemeentebestuur uiteindelijk
om diverse redenen voor de Zeedijk van Oostduinkerke. Die plaats is veilig en ook perfect bereikbaar met
de tram. Het bestuur hoopt dat de mensen hun marktbezoek combineren met aankopen in de winkels, ook
in Oostduinkerke. Na afloop van de testtermijn, in oktober dus, volgt een evaluatie.

Twee nieuwe
beschermde monumenten
Op 21 december 2011 ondertekende Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois het besluit tot
bescherming als monument van de Franse betonnen post voor radiotelegrafie uit WO I in de Polderstraat in
Oostduinkerke en van de Belgische betonnen verdedigingsconstructie uit WO I, hof Ter Bommelaere
Allaertshuizenstraat 2 in Wulpen.

De bunkers zijn stille getuigen van WO I in de Westhoek. Door de jaren heen zijn ze deel
van het landschap gaan uitmaken.

Franse betonnen post voor radiotelegrafie

een boerderij waar de belangrijkste
hoofdkwartieren van de sector en
een cruciale telefooncentrale waren
gevestigd. Deze functies zijn nog altijd
af te lezen uit de inrichting van de
constructies.
Architectuurhistorische waarde - Het
gebouw fungeerde als hoofdkwartier
voor hoge officieren. Vandaar de opvallende afwerking met witte bepleistering, een tongewelf, vrij gedetailleerde schouw, enz. Bij de constructie
werd tijdens de oorlog ter camouflage
een grotere constructie opgetrokken.
Dankzij een militaire luchtfoto weet
men hoe men dit hoofdkwartier aan
het zicht van de vijand trachtte te onttrekken.

Socio-culturele waarde

Voor beide nieuw beschermde monumenten geldt
Militair-historische waarde - Het betreft een Franse
betonnen militaire constructie. Hoewel de Fransen het dat ze materiële getuigen zijn van De Groote Oorlog
die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en hongrootste deel van de oorlog de sector Nieuwpoort
derdduizenden mensenlevens verwoestte. WO I was
bezet hebben, zijn er maar weinig militaire construceen internationale gebeurtenis bij uitstek met o.m.
ties van Franse makelij. Dankzij de inscripties weten
we dat de constructie is opgetrokken door een Franse de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden
mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering
territoriale geniecompagnie in oktober 1916.
aan WO I kent nog steeds een breed maatschappelijk
Deze constructie is een belangrijke getuige van de
en internationaal draagvlak. Deze monumenten zijn
evolutie van militaire communicatiemiddelen tijdens
stille getuigen die door de jarenlange inbedding in
WO I. De draadloze telegrafie stond in 1914 nog in de
het land van de frontstreek, als het ware deel van het
kinderschoenen, maar dat zou tijdens de oorlog snel
landschap zijn gaan uitmaken.
evolueren tot een belangrijk hulpmiddel. Het gebouw
bewijst ook dat het gebruik van beton voor militaire
verdedigingswerken aan belang won.
De Belgische betonnen verdedigingsconstructie uit WO I, hof Ter Bommelaere
Architectuurhistorische waarde – Het
Allaertshuizenstraat 2 in Wulpen.
is een uiterst zeldzame militaire constructie uit WO I. Er zijn in de frontstreek
geen andere constructies gekend
met een gelijkaardige voorgevel. Het
gebouw is opvallend mooi afgewerkt
met tongewelven en vensterbanken
onder de vensteropeningen, rondbogige muuropeningen, plint, enz. De
kleine openingen voor bedrading in de
vensteropeningen wijzen op de functie
van radiotelegrafie.

Belgische betonnen
verdedigingsconstructie

Militair-historische waarde - De drie
Belgische betonnen constructies
werden tijdens WO I opgetrokken bij

Ronduit indrukwekkend is de schitterende Smetana-concertzaal. Het optreden van het Beauvarletkoor Koksijde zal zonder twijfel een
onuitwisbaar hoogtepunt zijn in zijn bestaan.

Beauvarletkoor Koksijde treedt op
in Praagse Smetana-concertzaal!
Op maandag 11 juni zal het Beauvarletkoor Koksijde een optreden verzorgen in de ongeëvenaarde Smetana-concertzaal in Praag! Het koor zal er samen met koren uit Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk en Nederland de
Carmina Burana van Carl Orff brengen. De verzamelde zangers (ca. 400) worden er begeleid door het gerenommeerde Prague Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Friedeman Riehle die het internationaal koor
in goede banen zal leiden!
Uniek aan het gebeuren
is ook de plaats van de
uitvoering: de schitterende Smetana-concertzaal
(1.224 zitplaatsen) in art
deco-stijl, gelegen in het
hartje van Praag. Het is
dus werkelijk een grote

eer voor ons Beauvarletkoor Koksijde om in dit
wereldberoemd muziekpaleis een optreden te
mogen geven!
Tijdens het vijfdaags verblijf in Praag (van 9 tot 13
juni) neemt het Beauvar-

letkoor Koksijde ook deel
aan de Internationale
Praagse Korendagen. Het
koor zal er o.a. op zondag 10 juni een eredienst
opluisteren in de kathedraal San Salvatore aan
de beroemde Karelsbrug.

Het wordt alvast een
boeiende ervaring en
een mooie gelegenheid om onze gemeente
Koksijde op hoogcultureel
niveau in de Tsjechische
hoofdstad te vertegenwoordigen!

Fair Trade Dag 2012:
jij bent uitMUNTend!
“Donderdag 19 april - Secretaressedag” staat
er op de scheurkalender, maar bij ons gemeentebestuur zeggen ze intussen al voor de
6de keer “Fair Trade Dag”. Alle gemeente- en
OCMW-personeelsleden werden die dag bedacht met een originele, lekkere, verantwoorde
en bovendien persoonlijke attentie.
Het geschenkje stond dit jaar volledig in het
thema “munt”. Elk personeelslid kreeg als dank
voor de dagelijkse inzet een herbruikbare postkaart met de boodschap “Jij bent uitMUNTend!”, en een
zakje bio muntsnoepjes met sticker “een zakje vol compli-muntjes” (gemaakt op basis van fairtradesuiker uit
Paraguay). Deze muntsnoepjes dragen het biogarantielabel én het Oxfam Fair Trade-label. Het eerste label
staat voor “bio” én “duurzaam”. Producten met biogarantielabel garanderen dat iedereen in de keten,
wereldwijd, een eerlijk loon heeft ontvangen, dat de natuur op en rond het landbouwbedrijf gerespecteerd werd en dat de ecologische schade van koeling, transport en verpakking zo klein mogelijk blijft. Het
tweede label garandeert dat de boeren en arbeiders in het Zuiden in correcte sociale omstandigheden
werken en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Sinds 2007 is Koksijde een FairTradeGemeente.
Deze titel geeft aan dat het gemeentebestuur, zijn personeel en zijn inwoners eerlijke handel en lokale,
duurzame productie en consumptie een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken, uit respect voor mens én milieu! De Fair Trade Dag is een initiatief van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
dienst Internationale Samenwerking en dienst Communicatie, Onthaal en Protocol.

Oproep expo Kunst in Baaltje
Van 10 tot 22 augustus vindt in de Kerkepannezaal traditiegetrouw de grote groepstentoonstelling Kunst in
Baaltje plaats, een organisatie van de gelijknamige werkgroep onder impuls van dr. Ray Van Duüren. De
werkgroep koos deze keer voor het thema Elk zin eigen streeke. Er kunnen maximum 100 kunstenaars aan
de expo deelnemen.
Inschrijvingen kan tot uiterlijk 16 juli bij cultureel
ambassadeur Raymond Van Duüren, Strandlaan
273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50), met vermelding van:
- naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en/of van de eigenaar
- titel en afmetingen van het werk
- waarde van het werk (verzekering)
- materie
Wie ingeschreven is, wordt persoonlijk verwittigd over het binnenbrengen van de werken en
ontvangt een uitnodiging voor de vernissage op
donderdag 9 augustus.

Freek, Faun en Wind…
Wat heb je aan een pa die heel de tijd op het strand staat? Freek vindt
er maar niets aan, tot hij hem ’s nachts eens gaat opzoeken… Freek,
Faun en Wind, is een voorleesverhaal voor jong en oud in het kader
van Beaufort04. Schrijver Do Van Ranst en illustrator Benjamin Leroy
lieten zich voor het verhaal inspireren door het kunstwerk The Wanderer
van Melita Couta op het Sint-André-strand van Oostduinkerke.
Het boekje (32 blz.) is te koop in de toeristische onthaalkantoren en in
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Prijs 10 euro.

Te beleven in de bibliotheek
Reizen in de kijker

Plan je een city trip of eerder een lange reis? Wil je graag naar het buitenland of eerder het binnenland
verder ontdekken? De bibliotheek helpt je zeker op weg met haar uitgebreide collectie reisgidsen. Ook internet kan een handige hulp zijn. In de bieb kan je, -als je lid bent (2,50 euro)-, elke dag (niet tijdens schoolvakanties) 2 uur gratis internetten.
Gaan de kinderen mee? Dan is het aangeraden om enkele boekjes te lenen of wat dvd’s mee te nemen
zodat ze zich niet vervelen. De bieb heeft alles in huis, zelfs spelletjes voor Nintendo Wii, Playstation 3, computer, Nintendo DS of PSP.

Zomer van het Spannende Boek

De Zomer van het Spannende Boek loopt van 15 juni tot 17 augustus. Naast kleppers van eigen bodem,
waaronder Pieter Aspe, Luc Deflo en Stan Lauryssens zijn er ook boeken van een hele rits internationale auteurs zoals John Grisham, Patricia Cornwall en Robin Cook. Beleef de actie mee vanop de eerste rij, ontrafel mee het mysterie of los als eerste het complot op.
Neem je misdadige boeken mee op je vliegreis? Gewicht is dan natuurlijk van groot belang.
Vanaf 15 juni kan je op boek.be de criminele calculator vinden. Geef de titel van je
boek in en de calculator toont je het exacte gewicht.

Snippertassen

Heel wat grootouders nemen in de zomervakantie de zorg voor een
kleinkind op zich. Als het mooi weer is, kunnen ze buiten spelen, ravotten
op het strand en in de duinen. Maar als het weer tegenslaat vervelen ze
zich vaak. In de bieb heeft men gevulde rugzakken, waarin per leeftijdscategorie enkele leuke boekjes zitten, een paar kleurplaten en een dvd
of luister-cd. Ideaal dus om voor te lezen.

C.c.
CasinoKoksijde:
voorstelling
seizoen
2012-2013
Het team van c.c. CasinoKoksijde nodigt u van
harte uit op donderdag 7 juni om 20 u. in de
feestzaal van het cultureel centrum voor het
bijwonen van de avant-première van de nieuwe
seizoensbrochure 2012-2013. Als trouwe bezoeker
wordt u natuurlijk in de watten gelegd, terwijl de
brochure en het programma aan u voorgesteld
worden. Het wordt gegarandeerd een feestelijke en gezellige avond. Inschrijven is niet nodig.
Info: c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99,
c.c.casino@koksijde.be

Stiptheidsactie PMD-inzamelaars
Vlamingen zijn sorteerkampioenen, maar maken toch nog foutjes. Die hebben
soms grote gevolgen, want niet alle plastic is PMD.
De P in PMD staat voor “plastic flessen en flacons”.
Denk daarbij aan de flessen voor frisdrank, water en melk. Bij flacons gaat
het om shampoo en wasproducten.
Andere plastic verpakkingen bestaan
uit soorten met telkens een heel andere samenstelling. Ze kunnen dan
ook niet zomaar samen gerecycleerd
worden. De kleinste fout kan het recyclageproces verstoren. De inzamelaars
van PMD voeren de komende maanden dan ook een grootschalige stiptheidsactie.
Meest gemaakte sorteerfouten - Andere plastic verpakkingen, zoals plastic
(vlees)schoteltjes, yoghurtpotjes en
botervlootjes, zakjes, bekertjes en folies,
horen niet thuis in de PMD-zak.
Op de website www.betersorteren.be
vind je heel wat tips.

Afvalarm
winkelen winnaar mei

Daniël Vandecasteele
werd bij gemeentehuis Koksijde gespot
met de K-zak. Hij wint
enkele aankoopbons
bij lokale handelaars!

Gratis energiescan door
Duinenwacht
In de periode 2007-2011 voerde Eandis 680 huishoudelijke energiescans
uit in Koksijde. Sinds begin dit jaar werd de fakkel doorgegeven aan het
energiesnoeiersbedrijf vzw Duinenwacht. Dit bedrijf koppelt sociale tewerkstelling aan energiebesparing.
De basisscan - Een energiescanner licht gratis je woning door. Hoe kan je
besparen op energie? Waar nuttig, wordt gratis een spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie of radiatorfolie geplaatst. Je ontvangt een overzicht van de huidige energiesituatie, tips en besparingsmogelijkheden in
kWh en in euro.
De opvolgscan - Je krijgt gepersonaliseerde informatie over aankoop en plaatsing van dakisolatie en/of
hoogrendementglas. Overweeg je om binnen de 2 jaar hierin te investeren? Dan ontvang je een plan met
raming van de investeringskost en ondersteuning bij drie onafhankelijke prijsvragen. Wil je zelf aan de slag?
Dan krijg je praktische instructies. Overweeg je om nog niet direct te investeren? Dan overloop je samen
het premieaanbod.
Interesse? Bezorg onderstaande bon aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling - t.a.v. Heidi Vollon
(gemeentehuis 2de verdieping - Zeelaan 303 in Koksijde); of T 058 53 34 64; of via heidi.vollon@koksijde.be.
Een erkende energiescanner maakt dan een afspraak voor een bezoek.
❍ Ja, ik wil graag een gratis energiescan.

✂

❍ Ja, ik wil graag een gratis opvolgscan:
❍ ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas
❍ ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in dakisolatie en/of hoogrendementsglas
Naam, voornaam: ...........................................................................................................................................................
Straat en huisnr: .............................................................. Postcode en gemeente: ...................................................
T: .............................................. e-mail: ......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening

Honden op
het strand

Van 1 april tot 1 september zijn
honden uitsluitend toegelaten
in de afgebakende zones op
het strand. Deze gedoogzones
worden aangeduid door een
blauw bord met witte hond:
- van de grens met De Panne
tot het Lucionplein
- van de Vredestraat tot SintAndré (G. Scottlaan)
- van de Fairybankhelling tot
Westenwindhelling
Honden moeten in Koksijde
bovendien altijd aan de leiband.

Honde-beregoed: raak je zakje
kwijt in de hondenpoepbuis
Hondenbaasjes die hun hond
trainen om de hondentoiletten
te gebruiken of de poep opkuisen van hun trouwe viervoeter,
worden niet alleen bespaard van
gemeentelijke administratieve
sancties, maar wekken ook sympathie op bij het brede publiek.
Toch belanden gevulde zakjes
al te vaak in privétuintjes of in de
goot, waar ze na een fikse regenbui verstoppingen veroorzaken in
de straatbezinkputten.
Te weinig straatafvalbakken?
Vorig jaar werden op 25 locaties
hondenpoepbuizen geplaatst.
Ook dit jaar voorziet schepen
van Milieu Daniël Van Herck 25
extra hondenpoepbuizen. De
speciale kokers, met een smalle
opening bovenaan, worden
leeggemaakt door het team
Openbare Netheid.
Sancties - De sancties op het
niet-opruimen van hondendrollen
door hardleerse hondenbaasjes
lopen op tot 250 euro.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 058 53 34 39,
milieu@koksijde.be.

Uw taxussnoeisel kan de hoop vergroten!
Vijftig procent van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden
van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van 50 meter taxushaag, levert de nodige grondstof voor de behandeling van één kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig.
Hoe klein je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je tussen 15 juni en 31 augustus naar het containerpark
brengt, vergroot “de hoop”! Onze gemeente
schenkt de opbrengst van deze taxusinzameling bovendien integraal aan het Kinderkankerfonds.
Jong - Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30
cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle
stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het
verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen
die jaarlijks gesnoeid worden.
Zuiver - Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.
Meer info - www.vergrootdehoop.be en dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling 058 53 34 39.

Jaarlijkse compostnamiddag
Op zaterdag 16 juni, in volle juni-compostmaand, geeft de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, -met steun
van de Vlaamse overheid-, het zwarte goud de verdiende aandacht.

Infostanden

- Hoe maak je compost? Met Roger
Van der Maelen
- Hoe gebruik je compost in moesen siertuin? Met André Verheecke
- Geef volle gas met GFT (groenten-, fruit- en tuinafval): hoe maak
je bio-gas? Met Carlos Beele
- Vlinder mee in eigen tuin: ontdek
vlindervriendelijke planten en bloemen. Met Catherine Deweirdt

Gratis workshops

- Maak je eigen kleurrijk keukenemmertje voor groenten- en fruitafval.
Door Zeevonk
- Maak je eigen vlindercreatie in
zeep of kaars. Met Erika Leuridan
- Zaai je eigen verrassingsplant.
- Vlieg mee met de kruidenvrouw: ontdek de vlinders
in de bloemenweide. Met Renata Bruggeman

Spel

- To compost or not to compost, that’s the question.
Denkspel voor jong en oud. Met Frank Laleman
- Sla, banaan en tak, samen in één bak. Win waardevolle prijzen! Prijsuitreiking om 16 u.

Praktisch - Demoplaats thuiscomposteren op het
containerpark, van 13.30 tot 16 u. Toegang tot 15.30 u.
Elke bezoeker ontvangt een zakje Vlaco-compost en
een drankje.
Tips - Kom tijdig en maak kans op waardevolle tuinprijzen via spel en tombola. Lukt het niet om te voet
of met de fiets te komen? Parkeer je auto dan in de
Kerkstraat. Meer info: 058 53 34 39, milieu@koksijde.be

Ecobouwers:
leer van elkaar
In oktober 2012 wil de Bond Beter Leefmilieu met Ecobouwers Basis mensen samenbrengen om van elkaars
ervaringen te leren. Elke huiseigenaar die zijn dak isoleerde, superisolerend glas plaatste of een hoogrendementsketel installeerde, kan in de weekends van oktober mensen uit de buurt ontvangen. De bedoeling is
heel eenvoudig: delen van praktische kennis (hoe heb je een aannemer gezocht, ben je er tevreden over,
welke premies heb je gekregen, wat heeft het gekost, ...) met geïnteresseerden die deze werken nog niet
uitgevoerd hebben. Het is niet de bedoeling om een rondleiding in je huis te geven.
Je staat er niet alleen voor - Elke opensteller kan met vragen terecht op een helpdesk of bij een lokale
energiemeester. Verder krijg je een praktische leidraad en campagnemateriaal. En, niet te vergeten, een
krat bier met twee bierglazen.
Inschrijven kandidaat opensteller - Vóór eind juni via www.ecobouwers.be/basis.

Word energiemeester
Energiemeesters krijgen in juni een hoogstaande gratis opleiding over dakisolatie, superisolerend glas en
condensatieketels. De voornaamste taak van een energiemeester is het ondersteunen van openstellers.
Daarnaast kan je kiezen om een aantal heel praktische taken uit te voeren.
Inschrijven energiemeester - Via www.ecobouwers.be/basis/energiemeesters.
Meer info: Bond Beter Leefmilieu 02 282 17 47, johan.niemegeers@bblv.be, www.ecobouwers.be.

Westcoast Deejay Battle
Neem deel en win een deejay-plaats op de line up
van het Xbeach-festival op vrijdag 3 augustus! Zend
om te beginnen een demo van minstens 30 min. aan
thomas.casselman@koksijde.be. Inschrijven kan nog
tot 6 juni. Vervolgens bestaat de wedstrijd uit 2 rondes.
De eerste ronde vindt plaats op zaterdag 30 juni in
JOC de PIT vanaf 15 u. Daar zullen 20 dj’s het tegen
elkaar opnemen. Elke dj krijgt daarvoor 20 minuten.
Negen dj’s zullen geselecteerd worden voor de
tweede ronde, en ook de winnaar van de publieksprijs
stoot door. De avond wordt afgesloten door dj DUUB.
Toegang 4 euro.
Op donderdag 2 augustus is het dan tijd voor de
tweede ronde op de bewuste de-PIT-camping-stage
te velde. Tien dj’s zullen er strijden voor “de beker”,
nl. een optreden op de Octopussy stage tijdens het
XBeach-festival op vrijdag 3 augustus. De tweede
ronde (2 aug.) kan je enkel bijwonen als je over een
festivalticket beschikt. Start om 20 u.
Meer info: www.depit.be of www.xbeach.be

Wat doe je na de
examens?
De jaarlijkse wat-doe-je-na-de-examens-fuif van
de scouts Zeedustra vindt plaats op vrijdag 29 juni
vanaf 21 u. aan Ster der Zee. Dj’s van dienst zijn:
Duub, Beat & Bang en Gumble.
Meer info: www.zeedustra.be.

Skateruimte
Wulpen
De skateruimte aan de Dorpsplaats te Wulpen
krijgt er een dijk van een ramp bij. De oude skatetoestellen worden vervangen door één groot
skatetoestel. Een ramp met een oppervlakte van
100 m²! Plaats genoeg voor skate tricks dus. De
ramp was oorspronkelijk voorzien voor skatepark
Hazebeek. Maar met de komst van de nieuwe
plaza, is Wulpen een betere locatie voor de ramp.
Bovendien kunnen de skaters naar hier uitwijken
tijdens de bouw van de plaza.

Sla, banaan en
tak: samen in…
4.000 bakken
De selectieve inzameling van groenten-, fruit- en
tuinafval (GFT) aan huis zorgt ervoor dat dat afval
niet in de verbrandingsoven terechtkomt maar
verwerkt wordt tot compost en groene stroom.
Wie meedoet, kent het gemak: alle groenten- en
fruitafval uit je keuken en plantaardig afval uit
je tuin kun je er zo in kwijt. Vorig jaar zamelde de
gemeente liefst 2.303.200 kg in met de groene
GFT-containers. Dat was 8% meer dan in 2010. Op
18 april nam Hugo Demeester de 4.000ste container in gebruik. Meteen kreeg hij ook een pakket tuinvriendelijke boeken cadeau.
Interesse om aan te sluiten? De doorsnee-container huur je voor 28 euro per jaar. Wie een kleiner of groter
formaat wil, betaalt respectievelijk 22 en 42 euro per jaar. Meer info: dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling, milieu@koksijde.be, T 058 53 34 39.

Speelse opvang voor de kinderen
tijdens twee maanden vakantie!
Zoekt u opvang voor de kinderen tijdens de zomervakantie? Geen probleem, de Speelplekke, de Speeldune
en de Speelveugel slaan de handen in elkaar om uw kind(eren) een onvergetelijke zomer te bezorgen. In dit
artikel een overzicht van het aanbod.

DE SPEELPLEKKE (Oostduinkerke-Dorp) en
SPEELDUNE (Sint-Idesbald)

Deze centra richten zich in de zomer vooral op de jongste kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In het weekend kan u
zelfs al met kindjes van 2 jaar in de Speelpekke terecht.

DE SPEELVEUGEL
(Noordduinen in Koksijde-Dorp)

De Speelveugel is er voor kinderen van 5,5 tot 14 jaar.
De Speelveugel biedt avontuur, uitstappen en plezier
op een uitzonderlijk groot terrein van speelduinen tot
een voetbalveld. Openingsuren: gewone uren van 9
tot 17 u., uitgebreide uren van 8 tot 17.30 u; (voor- en
naopvang). In de zomer is de Speelveugel elke weekdag open, evenwel niet op 21 juli, 15 augustus, 30 en
31 augustus.
Kwaliteit - Dertien ervaren monitoren begeleiden de
kinderen elke dag. Ze hebben een cursus gevolgd
en behaalden het attest animator in het jeugdwerk.
Bovendien werden ze geselecteerd door een jury aan
de hand van een sollicitatiegesprek. Verder worden de
monitoren begeleid en opgevolgd door een hoofdmonitor met enkele jaren ervaring, en door de medewerkers van de jeugddienst. Elke avond is er van 17 tot 18
u. een evaluatievergadering. De voorbije dag wordt
dan overlopen en de volgende wordt voorbereid.
Maaltijden - Maaltijden zijn in de prijs inbegrepen.
Enkel aanduiden op de speelveugelkaart of u een
warme maaltijd wenst. Er is voor iedereen een vieruurtje voorzien.
Programma - Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen de kinderen zwemmen. Op vrijdag vinden er telkens speciale activiteiten plaats: een groot
themaspel, een daguitstap enz. Daarnaast staan er
ook nog enkele filmvertoningen en kindervoorstellingen op het menu. Bij inschrijving krijgt u een kalender
mee.

Betaling - De betaling gebeurt door aankoop van
beurtenkaarten. Ze kosten 5, 10 of 25 euro. Een dag
Speelveugel kost 5 euro. Het is ook mogelijk om een
probeerkaart voor 1 dag te kopen.
Opendeurdag - Voor wie de Speelveugel nog niet
kent, is er opendeurdag op woensdag 4 juli van 10
tot 12 en 14 tot 16 u. Een ‘special act’ zal de kinderen
extra entertainen, en de monitoren zorgen voor extra
animatie.
Inschrijven - Vanaf maandag 4 juni, zowel in de
jeugddienst als in de BKO, ook online via www.jeugd.
koksijde.be
Vragen - Met vragen of problemen in verband met
de Speelveugel kan je bij Carine of Thierry van de
jeugddienst terecht, zowel voor als tijdens de zomer.

DE SPEELTRAPPERS

De Speeltrappers zijn twee monitoren van de Speelveugel. Zij bieden op locatie animatie en activiteiten
aan kinderen aan. Daartoe beschikken ze over het
nodige spelmateriaal.
De Speeltrappers bezoeken twee plaatsen.
De Silicowijk in Koksijde-Dorp: elke donderdagnamiddag in juli en augustus, van 14.30 tot 16.30 u. op het
pleintje, bij de overdekte lummelhoek
De Voorduinen in Oostduinkerke: elke maandag, dinsdag- en woensdagnamiddag, in juli en augustus, van
14.30 tot 16.30 u. op het centrale binnenplein.

YAMAKASI (vroeger: SWAP)

Yamakasi richt zich tot tieners vanaf 12 jaar. In principe zijn er wekelijks drie activiteiten. Je
moet wel vooraf inschrijven. De prijs is
afhankelijk van de activiteit. Op www.
depit.be vind je het volledige programma, en bij de jeugddienst kan
je een programmaboekje krijgen. De
activiteiten worden telkens door twee
ervaren monitoren begeleid.
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Sportdriedaagse voor senioren
MAANDAG 11 JUNI

Geleide fietstocht met start aan de vloersportzaal (sporthal Koksijde-Dorp, achter het politiebureau)
om 14 u.
Inschrijven net vóór de fietstocht aan de vloersportzaal. Rustige fietstocht in de omgeving van Koksijde en
Oostduinkerke (15 km). Onderweg is er een pauze voorzien en wordt een drankje aangeboden. Op het
einde trakteert het feestcomité van Koksijde-Dorp een drankje.

DINSDAG 12 JUNI

Wandeling met gids door de Dumontwijk in De Panne.
Samenkomst aan de tramhalte Centrum in De Panne om 14 u. Inschrijven vóór 5 juni bij Dorine Van
Steertegem, T 058 53 30 72,
dorine.vansteertegem@koksijde.be.
Na de wandeling wordt een drankje aangeboden.

WOENSDAG 13 JUNI

Pétanquetornooi in de Bolledroom, sportpark
Hazebeek in Oostduinkerke-Dorp, 13.30 u.
Er wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers.
Deelnemende ploegen (al gevormde tripletten)
dienen zich vóór 8 juni in te schrijven bij Dorine Van
Steertegem (cfr. supra).
De deelnemers krijgen een drankje aangeboden.
Alle activiteiten zijn gratis!

Gemeentelijke zwembaden
Zwem- & recreatiebad Hoge
Blekker in Koksijde
Vanaf woensdag 27 juni zijn alle baden de hele dag
open.
Openingsuren juli & augustus: van maandag tot en
met zondag (ook feestdagen) alle baden open /
kassa van 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen tot 11.45 u.) en
van 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.45 u.)
Gesloten voor jaarlijks onderhoud van zondagnamiddag 2 september tot en met vrijdag 7 september.
Weer open vanaf het weekend 8-9 september.

Openluchtbad te Oostduinkerke
Open van zaterdag 16 juni tot en met zondag 2 september.
Openingsuren in juni en september van 9 tot 12.30 u.
en van 13 tot 17.45 u. (zwemmen tot 18.15 u.)
Openingsuren in juli en augustus van 9 tot 19 u.
(zwemmen tot 19.40 u.)

Motortoertocht in
Frans-Vlaanderen
Op zondag 10 juni organiseert de gemeentelijke
sportdienst i.s.m. de sportraad, het feestcomité van
Sint-Idesbald en de VVV de jaarlijkse motortoertocht.
Vorig jaar waren er voor deze unieke tocht door FransVlaanderen (220 km) 539 deelnemers ingeschreven!
Deze toeristische rondrit wordt verreden op roadbook,
met het zeer gebruiksvriendelijke bolletje-pijltjessysteem. Men kan de route ook downloaden op een
Garmin GPS.
Inschrijven (5 euro voor de piloot en 3 euro voor de duozitter) van 8.30 tot 12 u. Start en aankomst in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Elke deelnemer krijgt koffie met een koffiekoek bij de
inschrijving, een consumptiebon bij aankomst, een tombolalot (5.000 euro aan prijzen). Langs de omloop is
er depannagedienst. Voor de drie motorclubs met het hoogst aantal ingeschreven leden (met lidkaart) is er
een cheque van respectievelijk 300, 150 en 75 euro.

1ste Grote Prijs Witte Burg
Onder het motto Een koers om te beminnen, niet
om te winnen vindt op vrijdagavond 8 juni de 1ste
Grote Prijs Witte Burg plaats, een dorpskoers voor
wielertoeristen. Het betreft een criterium van 40 km
op een afgesloten omloop van 2 km op het domein
Witte Burg. De deelnemers moeten inwoner zijn van
Koksijde of lid zijn van volgende wielerclubs: Coxy
Cycling, De Meeuw, Onshore Oostduinkerke of
Octopus. Enkel wielertoeristen worden toegelaten,
géén renners met een licentie. Inschrijven vanaf 18
u., en start om 19 u. Iedere renner kan de wedstrijd
volledig uitrijden. Er is een prijs per leeftijdscategorie,
en een prijs van de schepen van Sport. Pintjes en
braadworst verkrijgbaar!
Gelegenheidsadres: Witte Burg 92 in Oostduinkerke

Tij-dingen: distributieproblemen…
Ons gemeentelijk infomagazine Tij-dingen wordt maandelijks door de postbodes van bpost gebust bij de
vaste bewoners van heel Koksijde. De gemeente heeft daarvoor een overeenkomst lopende met bpost, uiteraard tegen betaling van het vigerend tarief voor het nodige aantal exemplaren (ca. 11.600). De bijzondere aard van het woonprofiel in Koksijde met zijn duizenden tweede verblijven (o.a. appartementen en
villa’s), -overigens eigen aan elke kustgemeente-, maakt het voor bpost niet altijd gemakkelijk uit te maken
waar vaste bewoners huizen (wel Tij-dingen) en waar niet (geen Tij-dingen). Klachten van vaste bewoners
van niet-ontvangst van Tij-dingen komen maandelijks voor. De gemeente betreurt dit, verontschuldigt
zich ervoor, maar staat zelfs enigszins buitenspel wat de tekortkomingen in de distributie betreft. Dergelijke
klachten worden door de gemeente systematisch
overgemaakt aan de leiding van bpost in Veurne
met verzoek betrokkenen al de volgende dag een
exemplaar te bezorgen en erover te waken dat dit
ook blijvend in de toekomst gebeurt, gezien de betalende overeenkomst die de gemeente met bpost
heeft. Vaste bewoners die Tij-dingen niet ontvangen hebben mogen zich voor een klacht dus altijd
wenden tot de dienst Onthaal in het gemeentehuis
(T 058 53 30 00, info@koksijde.be). Zij mogen bpost
ook rechtsreeks mailen op veurnem@bpost.be. Het
gemeentebestuur dankt u voor uw begrip terzake.

10.000-stappenroute
In het kader van de campagne “10.000 stappen”, een organisatie van het LoGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) en de provincie West-Vlaanderen, waarbij mensen worden aangezet om meer te bewegen, creëerde de gemeentelijke sportdienst een 10.000-stappenroute (ongeveer 7 km). Het opzet is mensen bewust
maken van een gezonde levensstijl waarbij wandelen essentieel is. De route start en eindigt achter het oudgemeentehuis van Oostduinkerke. Volgende bezienswaardigheden liggen op de route: NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum, boothotel La Péniche, bezoekerscentrum De Doornpanne en de beeldengroep militaire en
burgerlijke doden WO I en II. er werd ook een route van 4.000 stappen gemaakt die een gedeelte van de
grote route overlapt. Bij de sportdienst liggen er stappentellers te koop (16 euro).
Meer info via www.sport.koksijde.be

Zomersportkampen
In juli organiseren de sportdienst en sportraad twee zomersportkampen voor kinderen van het derde tot het
zesde leerjaar in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Kinderen die overgaan van het tweede naar het
derde leerjaar en van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar kunnen ook deelnemen.
Sportkamp 1: van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli, sportkamp 2 van maandag 9 tot en met vrijdag 13
juli (niet op 11 juli). Elke deelnemer dient vóór aanvang van het kamp een kopie van het zwembrevet (minstens 50 m) te bezorgen aan de sportdienst.
Op het programma: strand-, water- en omnisporten
zoals golfsurfen, beachtennis, vlottentocht, Sportkriebels te Jabbeke, beachsoccer, rafttocht, windsurfen,… en nog veel meer.
Elke dag krijgt iedereen een drankje en bij het afsluiten van de week een T-shirt. De deelnameprijs bedraagt 55 euro voor zomerkamp 1 en 44 euro voor
zomersportkamp 2 (verzekering, vervoer en sportmateriaal inbegrepen). Betaling enkel via overschrijving
op rek. nr. 142-0651613-89, sportkampen, met vermelding “(voor)naam + zomersportkamp 1 en/of 2”.
Inschrijven en info: sportdienst,
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01,
www.sport.koksijde.be).

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Salesse-Gruwier
Goud was er op zaterdag 28 april voor het echtpaar Alexis Salesse (°Elsene) en Nicole Gruwier (°Moeskroen)
die huwden op 28 april 1962 in Moeskroen. Alexis was werktuigkundige (paswerker) en afdelingshoofd van
Imperial Chemical Industry in Everberg. Nicole was stockbeheerder in een grootwarenhuis.

Echtpaar Casteleyn-Vermoote

Echtpaar Vanwalleghem-Demeulenaere

Op dinsdag 8 mei was
het de beurt aan het
echtpaar Isidoor Casteleyn (°Koksijde) en Ivonne Vermoote (°Koksijde)
om de gouden bruiloft
te vieren. Het echtpaar
huwde 50 jaar geleden op 8 mei 1962 in
Koksijde. Samen waren
ze 41 jaar zelfstandige
uitbaters van de ijs- en
wafelhandel Zizi op de
Zeedijk. Ze hebben drie
kinderen en twee kleinkinderen.

Op donderdag 12 mei
waren er diamanten
palmen voor de echtgenoten Marcel Vanwalleghem (°Halluin, F) en
Ginette Demeulenaere
(°Halluin, F) die huwden
op 25 april 1952 in Halluin. Marcel was verkoper van Novy-dampkappen in Frankrijk,
Ginette hield veel van
fotografie. Ze hebben
twee kinderen en twee
kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Meekers-Roose
André Meekers (°Sint-Agatha-Berchem) en Marie-José Roose (°Schaarbeek) beloofden elkaar 50 jaar geleden
(Schaarbeek, 24 april 1962 1962) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 12 mei in het gemeentehuis ontvangen. André was agentschapsdirecteur in de banksector,
Marie-José was lerares lichamelijke opvoeding. Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Verhaeghe-Lycke
Nog op zaterdag 12 mei vierden Johan Verhaeghe (°Roeselare) en Madeleine Lycke (°Oostduinkerke) hun
gouden bruiloft. Ze huwden op 12 mei 1962 in Oostduinkerke. Johan was automecanicien en samen met Madeleine uitbater van het Shell-station aan de Koninklijke Baan. Ze hebben twee zonen en zeven kleinkinderen.

Zaterdag 19 mei was ook
een mooie feestdag voor
het echtpaar Adolphe
Guillaumé (°Brussel) en
Marie-Thérèse Denys
(°Maubeuge) ter gelegenheid van de viering
van het diamanten huwelijksfeest (Anderlecht,
21 mei 1952). Adolphe
was technicus. Ze hebben
twee kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Guillaumé-Denys

De voorbije maand in woord en beeld
Onder de titel Een gelukkig gedroomd arcadia schreef auteur
Thierry Deleu een beschouwende studie over de poëzie van
de veel gelauwerde Koksijdse
cultureel ambassadeur Fernand
Florizoone. Het interessante essay werd op zaterdag 21 april in
het gemeentehuis voorgesteld
in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche,
schepenen Jan Loones en Dirk
Dawyndt, en raadsleden Henri
Dewulf en Albert Serpieters. De
studie kost 14 euro (+ 2 euro
portkosten) over te schrijven op
rek.nr. BE42 0000 9002 1454 van
Thierry Deleu.

Op zondag 22 april stelde Jong El Fuerte Koksijde zijn nieuwe uniformen voor, geschonken door het gemeentebestuur t.g.v. de 5de verjaardag van de groep. De groepsleiding opteerde opnieuw voor een strak militair
design: zwarte broek met lichtblauwe riem, zwarte bodywarmer en wit hemd met op de linkermouw het
logo van de groep en op de rechtermouw het gemeentelogo. Het hoofddeksel is een lichtblauwe baret.
Vandaag telt Jong El Fuerte meer dan 70 leden. De repetities onder leiding van Sven Desaever vinden plaats
in Ten Bogaerde, elke zaterdag van 16.30 tot 18.30 u. (niet in juli-augustus).
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Zowat 80 leerlingen van het laatste jaar van het Veurnse college brachten op donderdag 26 april een uitgebreid bezoek aan het gemeentehuis. Ze werden er ontvangen door burgemeester Marc Vanden Bussche
en eerste schepen Jan Loones. Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en enkele personeelsleden verzorgden
voor de toekomstige studenten boeiende rondleidingen.

De voorbije maand in woord en beeld
In de mooie locatie van kapel
Ster der Zee vond op maandag
23 april al voor de 5de keer de
Dag van de Lokale Economie
plaats. Ruim 250 zelfstandigen
van onze gemeente luisterden
er geboeid naar uiteenzettingen
van burgemeester Marc Vanden
Bussche, VVV-voorzitter Charlotte Castelein, schepen van Lokale Economie Frederic Devos,
ambtenaar Lokale Economie
Kevin Louwye en marketingadviseur Kurt Ostyn. Op de foto de
sprekers, alsook schepen Dirk
Dawyndt en Charlyne Lemaire
uit Oostduinkerke, kandidate
Miss Coast Belgium 2012.

Nog op maandag 23 april
bracht het gemeentebestuur
hulde aan Marie-Louise Vanmassenhove van het kapsalon
Haute Coiffure M. in Sint-Idesbald. Marie-Louise was 20 jaar
toen ze startte als haarkapster,
eerst naast kapel Ster der Zee,
daarna in de Strandlaan en
vervolgens in Haute Coiffure M.
Marie-Louise is nu 76, dus is ze
liefst bijna 60 jaar coiffeuse geweest. Een ijzersterke prestatie,
wist burgemeester Marc Vanden
Bussche.

De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool
Koksijde brachten op vrijdag 11
mei met directeur Lander Van
Hove, juf Iris Allewerelt en meester Peter Puype een smakelijk
bezoek aan de Hotelschool ter
Duinen. De zesdeklassers mochten er voor hun eindexamen
OVSG-techniek en schrijven gebruik maken van de uitgebreide
infrastructuur. Ze creëerden een
lekker, origineel dessert, een topgerechtje, dat hun smaakpapillen deed tintelen van genot.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Ties Van Thienen

Berlin-Tempelhof-Schöneberg (D),
9 maart - Zonen van Jan en van Ilka
Saal uit Oostduinkerke

Anton Ooghe

Anselm en Tristan Lensen

Eloise De Coster

Veurne, 6 april
dochter van Alain en van Michèle
Vanhoutte uit Koksijde

Pauline Vanbillemont

Oostende, 8 april
dochter van Dominique en van
Magalien Bruneel uit Oostduinkerke

Lily Delbarge

Veurne, 10 april - dochter van Karl en
van Nele Goens uit Oostduinkerke

Moos Pauwels

Veurne, 24 april - zoon van Servaas en
Shirley Tyteca uit Koksijde

Taychin Satpradit

Veurne, 17 april
zoon van Traichak en van Kitsana
Satpradit uit Koksijde

Vic Van Eeckhout

Ieper, 19 april
zoon van Bram en van Julie
Vanoverberghe uit Oostduinkerke

Mathéo Schreel

Oostende, 19 april
zoon van Serge en van Caroline
Demarée uit Koksijde

Ralph Gistelinck

Veurne, 21 april
zoon van Dempsy en van Tessa Bentein
uit Koksijde

Lowie Battel

Veurne, 27 april
zoon van Niels en van Soetkin Terras uit
Koksijde

Emmy Bourez

Veurne, 29 april
dochter van Olivier en Thida Sae-Tang
uit Koksijde

Veurne, 29 april
zoon van Ina Van Thienen uit
Oostduinkerke
Veurne, 30 april
zoon van Ivo en van Sofieke Van den
Berghe uit Koksijde

Loena Vanderpoorten

Veurne, 1 mei
dochter van Sébastien en van Tine
Bonjé uit Oostduinkerke

Wout D’alleine

Veurne, 1 mei
zoon van Frederick en van Sophie
Halewyck uit Koksijde

Arthur Vervaecke

Veurne, 2 mei
zoon van Anthony en van Caroline
Holsbeek uit Oostduinkerke

Rens Leroy

Ieper, 2 mei
zoon van Stefaan en van Jitske Van
Steenlandt uit Oostduinkerke

Samuel Wydouw

Veurne, 8 mei
zoon van Olivier en van Sandrine
Reeners uit Koksijde

HUWELIJKEN

Dirk Brouckaert en Chantal
Bosschaert, beiden uit Koksijde

(21 april)

Ralph Ansiaux en Caroline
Palumbo, beiden uit Koksijde
(28 april)

Rudy Borremans uit Koksijde
en Carine Vandercappellen uit

Heusden-Zolder (30 april)
Kurt Schroyen en Sonia Vlayen,
beiden uit Koksijde (30 april)
Wim Claeys en Leen Declerck,
beiden uit Koksijde (5 mei)

Tentoonstelling van 23 juni tot 12 augustus

Grijs of wit? Kleurrijke abten
van de Duinenabdij

Bezoek in de Campmanszaal van het abdijmuseum tussen 23 juni en
12 augustus gratis de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Grijs of wit? Kleurrijke abten van de Duinenabdij. De cisterciënzers staan ook bekend
als witte monniken. Al zag hun ongewassen pij er al snel eerder grijs uit,
zoals ze op de befaamde reeks grisailles afgebeeld staan. Deze unieke
reeks panelen, -topstuk van het Vlaams erfgoed-, toont de graven van
Vlaanderen en de abten van de befaamde abdij. Reproducties van
deze grisailles beklemtonen enkele kleurrijke abten die voor de abdij
hun sporen verdienden: Niklaas van Belle, die ca. 1250 bouwde aan
de grote abdij; Lambert Uppenbroek die een eeuw later de financiële
moeilijkheden te boven kwam; Adriaan Cancellier, die na de geuzen
op Ten Bogaerde een nieuwe abdij probeerde te organiseren. Er wordt
daarbij wordt overvloedig geput uit de waardevolle eigen collectie van
het museum. Sommige bijzondere stukken of aanwinsten worden zelfs
voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Deze tentoonstelling is
gratis toegankelijk.

OVERLIJDENS

Marcel Meersseman - 91 jaar
echtgenoot van Marie Desmet
Françoise Eyckmans - 89 jaar
echtgenote van César De Keyser
Angèle Mathys - 98 jaar
weduwe van Jacques Van Buggenhout
Alexis Van Steenkiste - 88 jaar
echtgenoot van Simone Lagneau
Frank Verstraete - 68 jaar
Jean Geeroms - 65 jaar
echtgenoot van Françoise Coreil
Maria Louwie - 69 jaar
weduwe van Herman Spital
Marie Degryze - 97 jaar
weduwe van Gaston Verschuere
Yvonne Märtin - 94 jaar
weduwe van Gustaaf Gantois
Elza Coppejans - 90 jaar
echtgenote van Paul Ongenaert
Lucien Choteau - 83 jaar
echtgenoot van Anne Detraux
Walter Vandenabeele - 70 jaar
weduwnaar van Hilda Noblesse
Françoise Vanneste - 63 jaar
echtgenote van Gilbert Vormezeele
Georges Dereere - 59 jaar
echtgenoot van Marie Meyers
Denise Vanhaesebroucke - 80 jaar
echtgenote van Joël Vandemoortele
Dora Decommines - 87 jaar
weduwe van Germain Beschuyt
Gabriella Vandenberghe - 85 jaar
Defoor Frans - 76 jaar
echtgenoot van Anny Lecompte
Savely Nachmanson - 87 jaar
echtgenoot van Régine Potmans
Gerard Vancraeynest - 69 jaar
echtgenoot van Rosa Bruneel

Kermisprogramma
Koksijde-Dorp
Zaterdag 2 juni

- wielerwedstrijd voor nieuwelingen,
ereprijs Henri Houtsaeger; inschrijvingen, start en aankomst aan
’t Oud Schooltje, prijsuitreiking in
café De Welkom

Zaterdag 9 juni

- 18 u., verzameling aan café Sportcentrum voor de officiële opening
van de kermis, optocht naar de
kermis met muzikale begeleiding
van de Koninklijke Harmonie
Koksijde, opening van de kermis,
optreden van de dansgroep
Oud-IJslandvaarders in aanwezigheid van de prominenten, de
reuzen, Mieke Garnaal en de Belleman, bedeling van toastjes met
garnaal en jenevertje, verdere
wandeling door de kermis. Org.
feestcomité Koksijde-Dorp

Zondag 10 juni

- 10 u., “fransche vornoene” in de
cafetaria van ’t zwembad met
Franse eet- en drinkspeciaaltjes
- 15-17 u., wandelconcert door de
fanfare Hoger Op uit Woumen,
voor de 45ste maal!

Maandag 11 juni

- 10 u., eredienst voor
de overleden parochianen in gebouw
De Mijn van de
hotelschool, na de
dienst receptie aangeboden door het
feestcomité KoksijdeDorp
- 13.30 u., geleide wandeling voor
senioren, vertrek aan het gemeentehuis (Koksijde-Bad), na
de wandeling verfrissing in café
Sportcentrum

Dinsdag 12 juni

- 14 u., ontspanningsnamiddag
voor andersvaliden in ’t Oud
Schooltje, rit met toeristische
treintje , o.a. naar Koksijde Golf ter
Hille, daarna koffie en gebak, org.
feestcomité Koksijde-Dorp

Woensdag 13 juni

- 14 u., kindernamiddag in ’t Oud
Schooltje, gratis drankje en versnapering en om 16.30 u. bezoek
aan de kermis, org. feestcomité
Koksijde-Dorp

Eindejaarstentoonstellingen
van de Westhoek-academie
Naar jaarlijkse traditie presenteert de gemeentelijke Westhoekacademie een reeks tentoonstellingen met werk van de cursisten ter gelegenheid van het einde van het schooljaar.
Middelbare graad Koksijde: in kapel Ster der Zee op vrijdag 1, zaterdag
2 en zondag 3 juni, open van 14 tot 17 u., vernissage op vrijdag 1 juni
om 19 u.
Lagere graad Koksijde: in kapel Ster der Zee op zaterdag 9 en zondag
10 juni, open van 14 tot 17 u., vernissage op zaterdag 9 juni om 11 u.
Ateliers hogere graad: in de academie (Veurnelaan 109), op zaterdag
23 juni, open van 10 uur tot 17 u., vernissage om 19 u.
Specialisatiegraad: in de gaanderij (Veurnelaan 109), van zaterdag 23
juni tot en met 15 september, van maandag tot vrijdag van 14 tot 17 u.,
vernissage op vrijdag 22 juni om 19 u.

- 14 u., geleide fietstocht (ca.
30 km) van de seniorenraad en
de sportraad, op het einde een
drankje in de cafetaria van het
zwembad aangeboden door het
feestcomité Koksijde-Dorp

Donderdag 14 juni

- 17 u., avondmarkt met Dixieland
band in de Zeelaan en de Noordstraat

Zondag 17 juni

- 5-18 u., 29ste grote rommelmarkt,
inschrijvingen en inlichtingen bij
Lucien Deprey, Veurnestraat 18,
T 0479 63 19 01

Zomertentoonstelling in NAVIGO, 8 juni-15 november:

ZEESCHATTEN

Vinden. Veroveren. Verliezen.
Zet u schrap voor een avontuurlijke ontdekkingstocht op de zeven wereldzeeen, voor een duik naar scheepswrakken, schatkisten en verzonken beschavingen, voor een gevecht met woeste zeerovers en vrouwelijke piraten. Reis mee
van Oostduinkerke naar Duinkerke of verre plekken zoals Gdansk. Ontdek de
rijkdom van de zee en de armoede van de mens in deze schatrijke tentoonstelling, waar kunst, natuur en geschiedenis elkaar ontmoeten.

Vinden.
In de oceanen vinden we schatten waarvan we het bestaan niet
kennen. Archeologen en schattenjagers zien de zee als een kerkhof
van scheepswrakken gevuld met
goud. Maar de zee bevat ook een
schatkamer aan natuurlijke kleinoden. Duikers bewonderen de ruwe
parel, een mooi stukje barnsteen
of de pracht van bloedkoraal.
Maar de rijkdom van de zee en de
armoede van de mens zijn soms
onverenigbaar. Denk maar aan de
tonnen afval die we in zee dumpen…

Veroveren.
Het gezicht van de piraat uit de 21ste eeuw is vaak
dat van een Somalische visser. De geschiedenis van
de zeeroverij is er echter een van alle eeuwen en alle
zeeën. In het luik “veroveren” maak je kennis met piraten, kapers en zeerovers van alle tijden en verschillend
allooi! Wist je dat ook vrouwen hun mannetje stonden
in deze ruige verhalen? En dat de actiefste kapersnesten van West-Europa ooit op onze kusten lagen?

Verliezen.
De zee confronteert de mens dikwijls met onze nietigheid. Deze grootse natuurkracht betekent vaak ook
verlies. Verlies van dierbaren, van een schat of zelfs
van volledige beschavingen… De namen Herakleion,
Atlantis Pavlopetri en Tamil Nadu doen velen wegdromen. Deze mysterieuze verdronken steden geven al
eeuwen aanleiding tot fantastische verhalen en onuitputtelijke theorieën. Maar ook persoonlijke verhalen
over de nemende zee zijn hard.
In confrontatie met poëtische kunstwerken, woord en
beeld, roepen enkele moedige getuigenissen over
persoonlijk zee-verlies op tot reflectie.
Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de hulp
van heel wat Koksijdenaars! Het museumteam be-

dankt iedereen die naar het museum kwam met een
bijzondere zeevondst. Kom ze bewonderen tijdens
deze bijzondere expo en sta versteld wat de zee allemaal geeft!

Toegangsprijzen
expo
volwassenen
kinderen en jongeren
6-26 jaar
gezinsticket
groepstarief

5 euro
1 euro

combiticket
(museum+expo)
8 euro
1 euro

10 euro 15 euro
3 euro 5 euro

Prijsvraag: WIN een uitnodiging voor de piratenvernissage van Zeeschatten!
De eerste vijf personen die het correcte
antwoord op onderstaande vraag
bezorgen, ontvangen een uitnodiging
DOE M
E
voor de vernissage. Je kan meedoen
EN WIN E
door jouw antwoord te bezorgen aan de
balie van het NAVIGO-museum, door te
bellen naar 058 51 24 68 of per mail via
info@navigomuseum.be.
Wedstrijdvraag: welke taal sprak Jan Baert thuis?

Weekend 23/24 juni 2012:

63ste Garnaalfeest in Oostduinkerke

ZATERDAG 23 JUNI

ZONDAG 24 JUNI

- 9 u., vertrek in Oostduinkerke-dorp
van de garnaalvissers te paard
onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de
Brandweer
- 9.30 u., Astridplein, start wedstrijd
garnalenvissen voor de garnaalvissers te paard en de kruiersverenigingen De Slepers en De Spanjaardbank, en voor de kinderen
- 11 tot 18 u., Fabiolaplein, snuffelmarkt “De visserij en het vissersleven”
- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en
proeven van de paardenvisserssoep (org. Orde van de Paardenvisser)
- 11.30 u., Zeedijk, koken en verkopen van de garnalen

- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader van de zeewijding
- 10 u., Zeedijk, PLECHTIGE ZEEWIJDING in aanwezigheid van de
paardenvissers, kruiersverenigingen, folkloristische groepen, de
reddingsdienst en iedereen die
leeft en werkt met de zee
- 11 u., uitreiking van de diploma’s
van de garnaalwedstrijd
- 11-12 u., Astridplein, folkloristische
dansen en muziek, gebakken vis
- 14 u., Astridplein, optreden showen drumband El Fuerte, straatartiesten en gebakken vis
- 15.30 u., 63ste GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET - omloop:
Oostduinkerke-Bad - IJslandplein

- Zeedijk - Europaplein -Albert
I-laan - Leopold II-laan – Vrijheidstraat in Oostduinkerke-Dorp (17
u.). De stoet brengt met een 60-tal
groepen een sfeerbeeld van het
vissersleven met verwijzing naar
enkele historische momenten uit
de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de
paardenvissers, de Oostduinkerkse
folkloregroepen, Mieke Garnaal
en eredames, en aan koning
Garnaal. De stoet besteedt ook
aandacht aan IJslandvaart. In de
tweede helft van de 19de eeuw
maakten veel inwoners van Koksijde-Oostduinkerke de overtocht
naar IJsland om er zes maanden
lang kabeljauw te vissen.
Info: T 058 51 29 10

Pennenzakkenrock Beach: 28 juni
op het strand van Oostduinkerke
Op donderdag 28 juni is Pennenzakkenrock voor het eerst te gast op het strand van Oostduinkerke. Op de
18de verjaardag van het festival was de tijd gekomen om, naast Mol, een 2de locatie te zoeken, om het evenement dichter bij de kinderen van West- en Oost-Vlaanderen te brengen. Het werd het strand van Oostduinkerke, onder de naam PZR Beach! De organisatie is in handen van Relax in samenwerking met de VVV en de
gemeente Koksijde, externe partners en sponsors.
PZR Beach is een kidsfestival dat zich in eerste lijn richt naar kinderen tussen 8 en 14. Jarenlang moesten scholen uit de linkerkant van Vlaanderen een urenlange trein- of bustrein uitzitten om PZR mee te maken. Daar
komt nu dus verandering in. En in Oostduinkerke zullen de waarden van het festival hoog in het vaandel gedragen worden: een eerste festivalervaring in een veilige omgeving.

Kate Ryan

AFFICHE
Kate Ryan - Kate (Tessenderlo) startte in 2001 met het succes van Scream for
more. Een Europese tour volgde in 2003 en 2004. Aansluitend bracht Kate haar
tweede album Stronger uit. In 2006 mocht ze met de beruchte kniezwengel in
Je t’adore België vertegenwoordigen op het Eurovisie songfestival.
Kelly Pfaff - Kelly (Brasschaat) is middelste dochter van de bekende doelman
Jean-Marie. In 2006 speelde Kelly en haar gezin, -ze is gehuwd met zanger
Sam Gooris en heeft twee kinderen-, mee in de film Plop in de stad. In het
voorjaar van 2007 was Kelly samen met Walter Grootaers presentator van Big
Brother.
Monky Boys - De Monky boys zijn Tanguy Peers (21) en Yannick Maes (21). Tanguy vind je meestal achter zijn gitaar in de studio of op restaurant. In zijn vrije
tijd gaat hij tennissen en “het beest uithangen…” Ook Yannick zal je regelmatig terugvinden in de studio, zijn favoriete plekje.
Jeronimo - “Ik leef voor de muziek”, en dat blijkt ook uit de levensstijl van deze
singer songwriter uit Brazilië. Het debuutalbum van deze jonge ster ligt binnenkort in de winkels.

Kelly Pfaff

Tom & Anick - Tom en Anick maken normaal deel uit van de Ketnetband. Tom
speelt veel instrumenten waaronder gitaar, piano en mondharmonica. De
Limburgse Anick is een echte spring in ’t veld, dat bewees ze in Big Brother 3.
Abie Flinstone - Met amper 19 lentes maakt Abie Flinstone (Filippijnse in Lommel) deel uit van een nieuwe generatie talenten. Met een combinatie van het
jaren 90-gevoel en de hedendaagse muziek, heeft ze een eigen stijl ontwikkeld.
Emma - Emma Rombaut (Boom) is met haar 12 jaar de jongste spruit van PZR.
Emma stond al eens op het podium met Samson & Gert en speelde mee in de
plaatselijke schoolmusical.
Charlotte - De 15 jaar jonge Charlotte Suijs kroop enkele jaren geleden in de
huid van Anouk voor My name is…. Ondertussen is Charlotte een echte rockchick geworden. Zelf speelt ze piano, gitaar en fluit.
Flor - Flor Busschaert, 14 jaar, komt uit Westouter. Muziek is zijn grote passie.
Samen met zijn drummende broer kan hij zich helemaal uitleven op de muziekzolder.

SPEEL- EN SPORTZONE
Behalve van de optredens kunnen de kinderen ook
een hele dag genieten van spectaculaire animaties.
In de speelzone is er de benji-run en de supermanslide, klauterbaan, voetbalrodeo en mega-trampoline. Of waag je in de avonturenzone met de spectaculaire deadride. Vanuit een kooi op meer dan
60 meter boven de grond glij je via een stalen kabel
naar beneden en kom je op het strand weer tot stilstand ! Op het BMX-parcours leer je de strafste trucs
en coolste moves op een BMX!
Voor het sportieve gedeelte van PZR Beach wordt
samengewerkt met Club Brugge in de vorm van een
Kids-voetbaldorp.
Ben je helemaal gek van Pennenzakkenrock? Wil je
ook een coole T–shirt, een stoere zonnebril, horloge of
enige echte PZR-strandslipper? In de goodieshop kan
je het allemaal vinden.

Tickets
PZR Beach start om 8.30 u. en eindigt om 16.30 u.
Ingang ter hoogte van het Astridplein. Tickets 6 euro.
Inschrijving in groep of individuele tickets via www.
pzrbeach.be. Tickets worden ook verkocht in de toerismekantoren van Koksijde-Oostduinkerke en indien
er nog beschikbaar zijn op de dag zelf aan de kassa
op het Astridplein.
Het bestuur van de VVV Koksijde-Oostduinkerke
zorgde ervoor dat de kinderen (vanaf 3de leerjaar)
van de Koksijdse scholen gratis toegang hebben.
Alle 12- tot 14-jarigen (middelbare scholen) die in
Koksijde wonen en die op donderdag 28 juni geen
school meer hebben, kunnen ook gratis naar PZR
Beach. Hiervoor moeten ze persoonlijk (of één van de
ouders) hun bandje afhalen in het toerismekantoor
van Koksijde-Bad, Zeelaan 303 tussen 1 en 15 juni.
Dit bandje is strikt persoonlijk en staat op naam. Het
geeft gratis toegang tot PZR Beach.

Geen afval op
festivalduin..!
Veel kans dat je samen met je klas naar Pennenzakkenrock gaat? Al eens over nagedacht om zo weinig
mogelijk afval achter te laten op de festivalweide,
in dit geval de festivalduin? Je kan een afvalarme
picknick meebrengen met brooddoos en drinkbeker.
Want wie afval vermijdt, moet het niet kwijt! Nu denk
je waarschijnlijk, met één drankje heb ik niet genoeg
en ik wil niet sleuren aan drank. Geen nood, er wordt
gezorgd voor een gratis waterdrinkpunt. Zin in iets
anders? Weet dan dat bekertjes niet thuishoren bij
PMD. Als je juist sorteert, maar ook als je je drinkbeker opnieuw gebruikt aan de waterstand, word je
bovendien beloond.

Wat kan niet op PZR Beach

Volgende voorwerpen horen niet thuis op een festival en laat je dan ook best thuis : scherpe voorwerpen zoals glas, paraplu, spandoeken, vlaggen, stokken, campingmateriaal, vouw- of andere stoelen,
dieren. PZR Beach is een kidsfestival. Alcoholgebruik
en roken zijn dus uit den boze.

Wat je zeker niet mag vergeten
Beschermende kledij tegen zon en regenweer,
voldoende drinken, zonnecrème, strandlakens en
kleine rugzakken.

Voor alle laatste nieuwtjes,
surf naar www.pzrbeach.be

Vlaams Kampioenschap
Vlottenrace in Wulpen
De KAJ-Wulpen organiseert op zaterdag 30 juni het Vlaams Kampioenschap Vlottenrace op het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke in Wulpen. Dit is de 5de editie van de vlottenrace, vroeger altijd West-Vlaams
Kampioenschap, maar deze keer wordt getekend voor het 1ste Vlaams Kampioenschap, mede dankzij steun
van het feestcomité Wulpen en het gemeentelijk Elfjulicomité in de campagne Vlaanderen Feest.
Met dit evenement wil KAJ-Wulpen de jeugdverenigingen en andere deelnemende groepen een plezante dag verschaffen en de samenwerking in de
jeugdverenigingen verbeteren.
Het kampioenschap vindt plaats aan de kant Conterdijk tussen de Florizoonebrug en de brug van de
Toekomstlaan. De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk: vriendengroepen, jeugdverenigingen, sportverenigingen, gezinnen… Op een vlot moeten minstens
4 personen plaatsnemen die minstens 12 jaar zijn.
Thema is “computergames”. Er is ook de hele dag
randanimatie met o.a. springkasteel, grime enz.
Aanvang om 8 u. voor het bouwen van het vlot. Is het
vlot al gemaakt, dan moet de groep uiterlijk om 11 u.
aanwezig zijn. De eigenlijke race begint om 14.30 u. Er
dient een traject van 1,2 km afgelegd met onderweg
5 praktische proeven. Prijsuitreiking om 18.30 u. Er is
ook een publieksprijs.
Inschrijven tot uiterlijk 24 juni: 2 euro pp.
De dag wordt afgesloten met een kippenfestijn (1/2
kip, frietjes, sausen, groenten) om 18.30 u. Deelname
12 euro pp. Deelnemen aan de vlottentocht + kippenfestijn kost 13 euro pp. Men is pas ingeschreven
(zowel voor vlottenrace als kippenfestijn, tot uiterlijk
24 juni) na storting van het verschuldigde bedrag op

Op zaterdag 30 juni vindt in Wulpen op het kanaal NieuwpoortVeurne de 5de vlottenrace van KAJ-Wulpen plaats, meteen ook het
1ste Vlaams Kampioenschap.

rek. nr. BE78 0835 5938 7986 met vermelding naam +
aantal personen. De namen van alle deelnemers/
eters dienen ook gemaild aan jonas.fabel@telenet.be
of T 0473 96 18 73.
Info: Jonas Fabel (zie hierboven), www.tisten.be/vlottenrace, Meester Vlaemyncklaan 22 Adinkerke.

Daguitstap naar Rijsel en Wambrechies
De dienst Toerisme organiseert op donderdag 28 juni de volgende daguitstap: naar Rijsel en Wambrechies.
Vertrek om 8 u. (OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde), 8.10 u. (brandweer in Koksijde-Dorp) en 8.20 u. (Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke).
Om 9 u. aankomst in het ecomuseum Bommelaers wall in Ghyvelde
voor een ontbijtje met echte boerenboter en een geleid bezoek
over o.a vlas, chicorei, de geschiedenis van het plattelandsleven
van de Vlaamse kuststreek, heksen en kwakzalvers…
Vrij middagmaal in Rijsel, daarna geleide wandeling voor de liefhebbers. Om 17 u. bezoek aan de jeneverstokerij Claeyssens in
Wambrechies. Jenever wordt gestookt uit puur graan en geparfumeerd met jeneverbessen.
Thuis omstreeks 20 u.
Prijs (pp): 42 euro (busreis + ontbijtje + rondleiding & toegang museum + gids + bezoek jeneverstokerij & proeverij + drinkgeld inbegrepen).
Programma altijd onder voorbehoud!
Er is ook een daguitstap naar Utrecht op dinsdag 5 juni.
Info: Info: dienst Toerisme, Erika Leuridan, T 058 51 29 10,
erika.leuridan@koksijde.be.

Agenda JUNI
Bloedafnames Rode Kruis
Koksijde ’t Oud Schooltje: 07/06-30/08,
29/11: 17-20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg: 13/06/, 05/09,
05/12: 16.30-20 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal: 20/06,
12/09, 12/12: 17-19.30 u.
Info: marcvandermeiren@skynet.be

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, Koninklijke West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Markt
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan en elke
dinsdag Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Info: dienst Toerisme

02 zaterdag

06 woensdag

10 zondag

Wielerwedstrijd nieuwelingen,
Grote Prijs Houtsaeger

Ligconcert ‘Klankzee’ 19.30 u.

Cabin Art, schilderen op de
achterkant van 25-tal
strandcabines door plaatselijke
kunstenaars

Koksijde-dorp
Info: dienst Toerisme

15de Open deur 14 u.

Oostduinkerke, Ganzestraat,
opleidingscentrum Vrienden der Blinden
Info: vrienden.der.blinden@skynet.be

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.

Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO
Info: NAVIGO

Rondleiding in de expo ‘Van
Goliarden tot 50 Cent’ (voor
individuele bezoekers, gids
inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands) 14.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling
‘vleermuizengeﬂadder’
(Nederlands) 20-22 u.

Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Info: dienst Toerisme

03 zondag
Rommelmarkt 6 u.

Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Info: Fc Oostduinkerke-Bad, T 058 51 12 47

Voordracht ‘Op zondag in gesprek
met… Acupunctuur 11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Burg,
Ter Duinenlaan 32
Sprekers zijn Peter Jonckheere en
Pat Bruwaert
Info: VOC Westhoek, Veurnelaan 109,
Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands)

Koksijde-Bad, Willem Elsschotzaal, boven
bibliotheek
Zoals golven van de zee en de sterke
branding je overspoelen, zo word je tijdens
dit concert met Tibetaanse klankschalen
overspoeld door heerlijke warme klanken
De associatie met ons ‘zeetje’ zal hierbij
zeker niet ontbreken. Bereid je alvast voor
op een intense onderdompeling van rust en
ontspanning
Inkom: € 10, vooraf inschrijven via
info@boventoon.be of T 0499 18 05 06
U kan zelf ligmatje, fleecedekentje en
kussentje meebrengen.

07 donderdag
Bloedafnames Rode Kruis 17-20 u.

Koksijde-Dorp, t’ Oud Schooltje
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56,
vandewalle.m@telenet.be

08 vrijdag
Bio-markt

Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme

1ste Grote prijs Witte Burg’
editie 2012 - Dorpskoers voor
wielertoeristen 19 u.

Sint-Idesbald, parking Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info: Sportdienst Koksijde

Familiemaal ten voordele van
Roemenië 12 u.

Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Inkom: €�15, kids minder dan 10 jaar € 7
Info: erna.delancker@telenet.be,
T 0479 94 58 49

Rondleiding voor de individuele
bezoeker (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands)
(duur: 1,5 uur) 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling
‘zoektocht naar ezeltjes in de
Houtsaegerduinen-Kerkepannebos’
14.30 u.
Sint-Idesbald, Veurnelaan,
ingang Houtsaegerduinen (infopaneel)
Info: dienst Toerisme

Wandelconcert Woumen 16 u.

Koksijde-Dorp
Info: dienst Toerisme

09 zaterdag

Ontspanningsnamiddag
andersvaliden

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

05 dinsdag

Opening kermis 18 u.

Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Info: dienst Toerisme

11de Motortoertocht
Frans-Vlaanderen 8-12 u.

Oostduinkerke, Witte Burg 92
Inschrijvingen vanaf 18 u.
Deelnemers moeten inwoners zijn van groot
Koksijde of lid zijn van
Coxy cycling, De Meeuw, Onshore Odk,
Octopus
‘een koers om te beminnen, niet om te
winnen’
Info: marcprophete@gmail.com

Cabin Art, schilderen op de
achterkant van een 25-tal
strandcabines door plaatselijke
kunstenaars

Bio-markt

Sint-Idesbald, Zeedijk strand
Info: dienst Toerisme

Sint-Idesbald, Zeedijk strand
Info: dienst Toerisme
Koksijde-dorp
Zie Tij-dingen blz 27
Info: dienst toerisme

12 dinsdag
Eredienst overleden parochianen
10 u.
Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk
Info: dienst Toerisme

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Info: dienst Toerisme

Laatste
nieuws o
www.koks p
ij
be/kalen de.
der

13 woensdag

20 woensdag

24 zondag

Kindernamiddag 14 u.

Garnaalvissers te paard 8 u.

Oostduinkerke,
63ste Garnaalfeesten

Bloedafname Rode kruis 16.30-20 u.

Bloedafname Rode Kruis 17-19.30 u.

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Info: dienst Toerisme
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Info: Monique Vandewalle,
T 0494 81 42 56,vandewalle.m@telenet.be

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

21 donderdag

Oostduinkerke, Leopold II-laan, Mariakapel
(Zomerkapel)
9.30 u. Eucharistieviering voor Zeewijding
10 u. Zeewijding
11-12 u. Uitreiking diploma garnaalwedstrijd
14 u. Optreden showkorps El Fuerte
15.30 u. Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-Dorp, 63ste Grote folkloristische
Garnaalstoet

Bezoek Belle Epoque centrum te
Blankenberge 9.30 u.

Rondleiding in het museum, gids
inbegrepen in toegangsticket

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56,
vandewalle.m@telenet.be

Kroegentocht 19 u.
Koksijde-Dorp
Info: dienst Toerisme

14 donderdag
Workshop over darmgezondheid
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, Duinenhuis 32, zaal
‘de Brug’. Gratis inkom.
Info: A. Vermeylenfonds, T 058 51 98 65

Avondmarkt 17 u.
Koksijde-Dorp
Info en inschrijvingen: Dicadi, T 0477 37 12 18
Optreden Dixieband 19 u.

Koksijde-Dorp
Info: dienst Toerisme

16 zaterdag
Braderie 10-20 u.

Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling
juweeltjes van duinplanten 14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Info: bezoekerscentrum, info@iwva.be,
www.iwva.be, T 058 53 38 33

17 zondag
Rommelmarkt 6 u.

Koksijde-Dorp
Info: Fc Koksijde-Dorp, T 0498 10 69 03

Braderie 10-20 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme
Initiatie Zumba 11 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Info: dienst Toerisme

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands)
(duur: 1,5 uur) 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Gratis geleide wandeling
‘een boeiende bloesem- en
bloemenwandeling in de
Noordduinen waar we allerlei tips
meekrijgen voor het zelf maken
van o.a. siroopjes en zalfjes 14.30 u.

Koksijde-Bad,
J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.de Zuid
Abdijmolen
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Bad, tramhalte
Prijs: €45 (apero, drie gangenmenu, ingang
en gids inbegrepen)
Info en org.: Neos Koksijde, Judith Ranson
T 058 51 40 60

Lijndans voor senioren 14-17 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Dansgroep de Golfbrekers Koksijde
Info: Gilbert Vercamer, T 058 51 23 97

23 zaterdag
Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnalen
op de Zeedijk 9 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme
Oostduinkerke

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

27 woensdag
Garnaalvissers te paard 12.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

HVV Zahir Koksijde – praten over
de dingen des levens
Thema ’Heeft een mens meer dan
5 zintuigen’ 19.30 u.

Sint-Idesbald, VOC Westhoek,
Veurnelaan 109
Gratis deelname
Info en inschr.: Marc Van Muylem,
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

63ste garnaalfeesten

Zie tij-dingen blz 29
9 u. Oostduinkerke-Dorp
Vertrek garnaalvissers te paard onder
begeleiding van de Harmonie Vrienden van
de Brandweer van Oostduinkerke
9.30 u. Start wedstrijd in het garnaalvissen
voor de garnaalvissers te paard, de
kruiersverenigingen de Slepers en
De Spanjaardbank en voor de kinderen
11-18 u. Folkloremarkt ‘de visserij en de
oude ambachten’
11 u. Bereiden en verkopen van de
Paardenvisserssoep door de Orde van de
Paardenvissers
Info: dienst Toerisme

Rondleiding in de expo ‘grijs of wit’
(voor individuele bezoekers, gids
inbegrepen in toegangsticket)
(Nederlands) 14.30 u.

Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 1137
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

28 donderdag
Pennenzakkenrock 8.30-16 u.
Zie Tij-dingen blz 30
Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

29 vrijdag
Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnalen
op de Zeedijk 15 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme
Koksijde, tent Ster der Zee

Wat doe je na de examenfuif
Info: dienst Toerisme

Rondleiding voor de individuele
bezoekers (gids inbegrepen in
toegangsticket) (Nederlands)
(duur: 1,5 uur) 14.30 u.

30 zaterdag

Midzomervuur – dag van de
Vriendschap 19 u.

14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum ten Duinen 1138

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Oostduinkerke-Bad, strand t.h.v. Sint André
Org. : JCI

ALLE
ITEN
T
AC IVITE
P
O IJDE.BE/
KS
WWW.KO DER
KALEN

Rondleiding in de expo ‘Grijs of
wit’ (voor individuele bezoekers
gids inbegrepen, gids inbegrepen
in toegangsticket) (Nederlands)

Vlottenrace 11 u

Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Org. Kaj Wulpen, jonas.fabel@telenet.be

TENTOONSTELLINGEN

09/06-22/07
Oostduinkerke, De Muelenaere & Lefevere Art Gallery

31/03-30/09

Tentoonstelling Francine Van Mieghem - Claudy
Gielczynski

Beaufort04

Verschillende kunstwerken te bezichten
Tevens verschillende activiteiten in de gemeentelijke musea
o.a. knutselworkshops, schattenjacht, voorleessessies ed……..
Info: dienst Cultuur

Info: De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
T 058 51 47 57, www.dmlgallery.be
9 & 10/06
Koksijde, kapel Ster der zee

17/03-17/11/2012

Getij-Dingen02

Kunst op strandpalen. Van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald.
Deelnemende kunstenaars: Adelbert, Anita Fleerackers, Wim
Galicia, Martine Hennebel, Elke Lanno, Herbert Monsieur, Frank
Mortier, Nathalie Pontegnies, Mia Reynaert en Monique
Schaetsaert, Gilbert Tyberghien, Suleika Van de Jeugdt, Guy Van
Leemput, Bert Verstraerte, Gino Verberckmoes, Martine Vyvey

Tentoonstelling lagere graad
Westhoek Academie

Info: WAK, Westhoek Academie Koksijde, Lode Demey,
T 0491 35 62 67
15-24/06
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan

Expo Renée Hermans, schilderkunst aquarel
Info: dienst Toerisme

31/03/2012-06/01/2013
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42

30 jaar Paul Delvauxmuseum

Toegang Paul Delvaux Museum gratis inwoners Koksijde.
Naast de permanente tentoonstelling organiseert het museum
diverse evenementen en tentoonstellingen. Vertrekkend vanuit
het ontstaan van de Paul Delvauxstichting in 1979, vertelt zij over
de talrijke verbouwingen die het museum heeft ondergaan vanaf
1982 tot op heden. Een historisch overzicht van een uniek museum
in België! Het museum brengt ook hulde aan de Stichting en haar
realisaties sedert de oprichting ervan
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29
15/05-24/06
Sint-Idesbald, YES ART GALLERY, Strandlaan 239c

Tot 15/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne,
Doornpannestraat 2

De Doornpanne Breed

Een fototentoonstelling van panoramische zichten op het natuurgebied ‘De Doornpanne’ van fotograaf Eddy Wellens
Info: Bezoekerscentrum, T 058 53 38 33
Tot 17/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne,
Doornpannestraat 2

Tentoonstelling Kijk eens binnen bij Spinnen

Overwin de angsten en stap mee in het levensweb van de spin
Gratis toegang
Info: bezoekerscentrum De Doornpanne, info@iwva.be,
www.iwva.be

Thema: ‘de zee’ met Jean-Pierre Zinjé (BE):
schilderijen olie op doek, hedendaags
Patrick le Hodey (BE): fotografie
Catherine Cantel (FR):
sculpturen uit sprokkelhout

17/06-02/09 - Elke dag 14-18 u.
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12

Expo Brody Neuenschwander - kalligrafie

Info: Yes Art Gallery, patrick@yesartgallery.com
In juni viert Yes Art haar 2-jarige bestaan. De galerij gebaseerd op
hedendaagse werken brengt om de anderhalve maand drie
kunstenaars. Voor het eerst wordt thematisch gewerkt. De zee
wordt er belicht door 2 mensen die aan de kust wonen.
1, 2 & 3/06
Koksijde, kapel Ster der zee

Info: dienst cultuur

23/06
Sint-Idesbald, Academie, Veurnelaan 109

Tentoonstelling ateliers hogere graad

Info: WAK, Westhoek Academie Koksijde, Lode Demey,
T 0491 35 62 67
23/06-15/09
Sint-Idesbald, Academie, Gaanderij, Veurnelaan 109

Tentoonstelling middelbare graad Koksijde
Westhoek Academie

Tentoonstelling specialisatie graad

Info WAK, Westhoek Academie Koksijde, Lode Demey,
T 0491 35 62 67

Info: WAK, Westhoek Academie Koksijde

23/06-12/08
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138

01/06-30/06
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan

Tentoonstelling Meert Roland, keramiek en kunstwerken in hout, Waterlo
Info: Kapsalon Lievino

08/06-15/11
Oostduinkerke-dorp, NAVIGO/ Nationaal Visserijmuseum

Zeeschatten: Vinden. Veroveren. Verliezen.
Info: NAVIGO

Grijs of Wit?: kleurrijke abten van de Duinenabdij
Info: Abdijmuseum

23/06-06/01/2013
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De Doornpanne

Tentoonstelling Kriebelbeestjes

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

CONTACT

Info: Abdijmuseum

Info & tickets:

Info & organisatie:

Info:

Info:

Info:

Ten Duinen 1138

c.c. CasinoKoksijde

Bibliotheek Koksijde

dienst Toerisme

Het Bedrijf

Jeugddienst

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

info@tenduinen.be

www.casinokoksijde.be

koksijde@bibliotheek.be

toerisme@koksijde.be

reservatie@hetbedrijf.be

jocdepit@koksijde.be

www.tenduinen.be

cc.casino@koksijde.be

www.koksijde.be

www.hetbedrijf.be

Info:
NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum
Oostduinkerke,
T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be
www.navigomuseum.be

