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Foto van de maand

dag

Vijfentwintig koene fietsers uit Koksijde en omgeving trokken in juli naar de
Italiaanse Alpen om er enkele legendarische cols te overwinnen. In de groep
o.m. Chris Vanheule, Alain Puystiens, Hendrik Dierendonck, Olivier Vanisacker, Tijs
Loones, Marc Prophete, Michel Paquet, Frans Buyse, James Butaeye e.a. Ze beklommen o.m. de Mortirollo, de Passo di Gavia en de verschrikkelijke Passo del
Stelvio. Stefaan Vermast zond onze redactie deze tegelijk rustige en triomfantelijke foto, die de jury de maandprijs waard vond.
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk vrijdag 7
september. 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 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 –
september-december 2012”
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01.57 en 14.11
02.34 en 14.49
03.13 en 15.28
03.53 en 16.08
04.32 en 16.45
05.09 en 17.21
05.43 en 17.56
06.18 en 18.39
07.12 en 19.53
08.40 en 21.16
09.59 en 22.33
11.08 en 23.35
11.58
00.19 en 12.36
00.56 en 13.11
01.32 en 13.48
02.10 en 14.26
02.49 en 15.06
03.30 en 15.48
04.13 en 16.32
04.58 en 17.20
05.50 en 18.18
06.58 en 19.35
08.19 en 20.57
09.39 en 22.21
10.58 en 23.36
11.58
00.27 en 12.41
01.05 en 13.07
01.40 en 13.52

08.44 en 21.07
09.21 en 21.45
09.58 en 22.23
10.35 en 23.00
11.10 en 23.35
11.43
00.08 en 12.13
00.42 en 12.50
01.31 en 14.05
02.47 en 15.27
03.55 en 16.36
04.59 en 17.48
06.06 en 18.46
06.59 en 19.28
07.40 en 20.07
08.20 en 20.46
09.02 en 21.27
09.44 en 22.09
10.26 en 22.52
11.09 en 23.36
11.53
00.22 en 12.42
01.15 en 13.43
02.19 en 14.55
03.32 en 16.18
05.04 en 17.47
06.21 en 18.45
07.09 en 19.29
07.48 en 20.08
08.24 en 20.45

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.

09

Verkiezingen
Op zondag 14 oktober vinden
opnieuw de zesjaarlijkse verkiezingen
plaats voor de provincie- en
gemeenteraden. In ons kanton stemt
men al jaren elektronisch. Het systeem
heeft echter belangrijke wijzigingen
ondergaan. Daarom organiseert de
gemeente weer oefenbeurten in het
gemeentehuis: van 10 september tot
10 oktober! Doe mee!

6-8
Golf

Het grote moment is aangebroken.
Op zaterdag 8 september vindt
de officiële opening plaats van
wellicht het grootste project van de
voorbije 18 jaar: Koksijde Golf ter
Hille. Weliswaar wordt thans enkel
de driving range (oefenterrein)
geopend, maar niettemin gebeurt dat
men vlag en wimpel en een heuse
openingsdriedaagse!

10-11

Koket Koksijde - Floralia
In opvolging van de vroegere
Bebloemde Praalstoet is Koket Koksijde
– Floralia klaar om zich met even grote
pracht en praal te presenteren aan
inwoners, streekgenoten en toeristen!
Van donderdag 6 tot maandag 10
september! Een gratis toegankelijk
meesterlijk artistiek bloemenfestival
zonder weerga. Kom ruiken, genieten
en bewonderen!

12-13
Nazomerbruis
Na een druk hoogseizoen staan ook in
de nazomer bruisende evenementen
op de affiche: Open Monumentendag
op 9 september, kermis in SintIdesbald, Oostduinkerke en Groendijk,
Oostduinkerke Kids op 22 september en
Stormfeesten op 6 en 7 oktober.

34-40
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Snippers uit de raad van 26 juni
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.

Varia

Aankopen

Brandweer - De aankoop van kledij en klein interventiemateriaal voor de brandweer Koksijde is nodig ter
vervanging van versleten uitrustingen en voor nieuwe
hulpverleners. Alle materiaal (o.a. een videobewakingssysteem) wordt aangekocht om de verouderde
toestellen te vervangen of als uitbreiding. Raming
50.000 euro. Unaniem.
Plotter/scanner/vouwer - De huidige plotter en scanner zijn vaak defect. Wisselstukken zijn moeilijk te verkrijgen. Bovendien is het gebruik van de toestellen de
laatste jaren enorm toegenomen door alle diensten
van de gemeente en politie voor afdruk van affiches,
plannen,… Ook de huidige manuele vouwmachine
is aan vervanging toe. Raming nieuwe automatische
machine grootformaat 30.000 euro. Unaniem.
Informatica - Voor de gemeentelijke basisschool
Koksijde. Alle huidige computers worden gebruikt
voor de aansturing van de digitale schoolborden
waardoor er per klas geen pc meer ter beschikking is
van de leerlingen. De nieuw aan te kopen computers
zullen dus aangewend worden voor de leerlingen zelf.
Raming 9.000 euro. Unaniem.
Kerstdecoratie – Noodzakelijke jaarlijkse aankoop
om het straatbeeld in de komende eindejaarsperiode
opnieuw te voorzien van sfeerrijke verlichting. Nodig
om nieuwe constructies te maken of om verouderde
elementen te vervangen. Raming 25.000 euro. Unaniem.

Diensten

Technische installaties – Deze dienstopdracht
betreft het uitvoeren van een technisch beheers- en
onderhoudscontract met totale waarborg voor de
technische installaties van het gemeentehuis, het c.c.
Casino, de bibliotheek, het jeugdhuis en alle fonteinen.
Raming 138.000 euro per dienstjaar. Looptijd contract:
tien jaar. Unaniem.

LIVE

Verkoop - De gemeente is eigeT!
TERNGEEN
OP IN
naar van een perceel grond van
IN
TT
ZI
E
VOLG D
TERNET
1.627m², in de Salvialaan dat op
LIVE OP IN
E.BE
V.KOKSIJD
.T
W
W
W
heden geen enkel openbaar nut
VIA
heeft. Daarom zal de gemeente
HERBEKIJK GEN
RIGE ZITTIN !
O
V
DE
het perceel na verkaveling in drie
E SITE
OP DEZELFD
loten openbaar verkopen. De minimumbedragen voor verkoop zijn:
125.000 euro voor lot 1; 137.000 euro voor
lot 2 en 257.000 euro voor lot 3. Unaniem.
Concessie - De concessie voor de uitbating van het
tenniscomplex en de bijhorende cafetaria wordt voor
een periode van 10 jaar toegewezen aan Tennisclub
Koksijde vzw voor een maandelijkse prijs van 5.000
euro. Het eerste jaar wordt kosteloos toegestaan gezien de concessiehouder nog dient te investeren in de
uitbating. Unaniem.
Erfgoed - De villa L’Eolienne, Grasplantenstraat 2 in
Koksijde, wordt toegevoegd aan de lijst met gebouwen met vier sterren in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Koksijde. De woning voldoet aan de 6 criteria die opname op de lijst
rechtvaardigen. Door opname op de lijst kunnen de
eigenaars aanspraak maken op een gemeentelijke
restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd
erfgoed. Unaniem.

De villa L’Eolienne in de Grasplantenstraat staat thans ook op de
gemeentelijke viersterrenlijst van waardevol bouwkundig erfgoed in
Koksijde.

Brandweerpersoneel - Christophe Vanbleu is benoemd tot voltijds brandweerman-ambulancier in
statutair dienstverband. Kenneth Garrez is aangesteld
tot stagiair brandweerman (post Koksijde). Hetzelfde
geldt voor Dimitri Delsael (post Oostduinkerke). Dimitri
Vanbleu (Koksijde) en Neal Baelen (Oostduinkerke) zijn
bevorderd tot korporaal.

De burgemeester aan het woord
Het hoogseizoen zit er weer op. In juli bleken de weergoden met vakantie, in augustus konden ze met veel zonnige dagen gelukkig nog wat meubelen redden… In zijn maandelijks woordje blikt de burgemeester vooruit
op een bijzonder drukke eerste helft van september met Koket Koksijde Floralia en de opening van het eerste
deel van Koksijde Golf ter Hille als absolute hoogtepunten.

T-d: “Burgemeester, de drukke
zomeragenda krijgt duidelijk een
vervolg in september!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Inderdaad! We vliegen er
meteen in! Op zaterdag 1 september worden onze nieuwe inwoners
naar jaarlijkse gewoonte met een
ontbijt in c.c. CasinoKoksijde ontvangen. Ze krijgen uitleg over de
werking van de gemeentelijke organisatie en worden ook met gidsen
in het gemeentehuis rondgeleid.
De bedoeling is uiteraard dat onze
nieuwe inwoners zich snel thuisvoelen in hun nieuwe woonplaats.”
T-d: “Het hoogtepunt valt in het
tweede weekend van september?”
Burgemeester: “Ja, de topweek
loopt van 6 tot en met 10 september. We openen met Koket Koksijde
Floralia, de opvolger van de bebloemde praalstoet. We hebben
de plannen van Ides Leys, hoofd
Groendienst kunnen bewonderen
en het ziet er veelbelovend uit. Ides
heeft zijn sporen natuurlijk al verdiend! Met dit evenement brengt hij
liefst 18 bekende meesters-floristen
uit West-Vlaanderen en uit eigen
streek samen, met o.m. ook de
Belgische kampioen bloemsierkunst
Stephan van Berlo en de vermaarde bloemkunstenaars Geert en Jo
Pattyn. Een en ander vindt plaats
op het Theaterplein en in het gemeentehuis zelf. Bedoeling is om dit
bloemenfestival om de drie jaar te
organiseren.” (Nvdr, zie blz. 12 en 13)

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat
de golfsport er echt is voor iedereen.”

openen opnieuw de deuren, ook
recente zoals de nieuwe tennishal
in Koksijde-Dorp.”

T-d: “Maar top of the bill is wel de
opening van het langverwachte
project?”
Burgemeester: “Inderdaad, het
begin van een groot verhaal! Op
zaterdag 8 september wordt de
driving range, of het oefenterrein,
van Koksijde Golf ter Hille officieel
geopend. Een soort pre-opening
natuurlijk want met Pasen 2013
openen we de short course en met
Pasen 2014 de long course en het
clubhuis. Intussen telt de golfclub
al bijna 100 leden. We merken veel
interesse bij de mensen. Ik kan
niet genoeg benadrukken dat de
golfsport er echt is voor iedereen.
Inwoners en tweede residenten genieten 15% korting op de prijzen. Er
T-d: “Maar er valt nog meer te bele- zijn speciale tarieven voor senioren
en jongeren.”
ven in dat tweede weekend?”
Burgemeester: “Wel, er is ook de
T-d: “Hoe ziet het openingsweekjaarlijkse Open Monumentendag
end eruit?”
op zondag 9 september! Thema
van deze editie is de integratie van Burgemeester: “Iedereen kan met
het golfterrein kennismaken. Van
kunst en cultuur in waardevolle
zaterdag 8 tot zondag 10 septemgebouwen. In die zin gaat de aanber kan men een stuk van de golf
dacht naar woningen en ateliers
inwandelen en een balletje slaan
van kunstenaars, bv. in Sint-Idesop de driving range. Een uitgelezen
bald... Heel wat mooie gebouwen

kans om eens van golf te proeven.
De 5e en 6e leerjaren van alle
scholen worden op maandag
10 september op een begeleid
bezoek aan de golf getrakteerd,
want we willen ook onze jeugd
warm maken voor deze mooie
sport. We voorzien ook elk jaar een
opendeurdag zodat alle inwoners
van dat mooi stuk aangelegde natuur kunnen genieten. Voor het programma en alle info over lidmaatschap verwijs ik naar de artikels in
dit nummer (nvdr, zie blz. 10 en 11)
en naar de website
koksijdegolfterhille.be.”
T-d: “Nog een afsluiter?”
Burgemeester: “Op zondag 14
oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In onze gemeente wordt
al jaren elektronisch gestemd. Dat
blijft zo, maar het systeem heeft
enkele belangrijke wijzigingen
ondergaan. Vandaar dat de dienst
Burgerzaken weer oefenbeurten
voorziet, van 10 september tot
10 oktober, in het gemeentehuis
tijdens de openingsuren. Het is niet
moeilijk maar ik raad iedereen aan
om toch eens te oefenen, vooral
voor wie niet vertrouwd is met de
computer! Doen, zou ik zeggen…”
(nvdr, zie blz. 6 en 8)

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Oefensessies met nieuwe
elektronische stemapparatuur

Ons gemeentebestuur organiseert oefensessies voor het publiek met de nieuwe elektronische stemapparatuur die zal gebruikt worden bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. U zal
merken dat het elektronisch stemmen gewijzigd is t.o.v. vroeger.
De oefensessies vinden plaats van maandag 10 september tot woensdag 10 oktober in een daartoe ingericht
stembureau dat zich bevindt in het gemeentehuis, voor de loketten van de dienst Burgerzaken (Zeelaan 303 in
Koksijde) tijdens de openingsuren, behalve op zaterdagvoormiddag.
Verschillende stappen die de kiezer moet doorlopen in een digitaal stembureau

STAP 1: Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van
de pijl tot aan de streep

STAP 2: Volg de instructies op het scherm

STAP 3: Breng uw stem uit

STAP 4: Bevestig uw stem

STAP 5: Neem de kaart terug

STAP 6: Neem uw stembiljet

STAP 7: Kijk uw stembiljet na

STAP 8: Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel
met de gedrukte tekst naar binnen

STAP 9: Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

STAP 10: Ga naar de stembus en scan uw stembiljet
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STAP 11: Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het
aan de bijzitter aan de stembus

STAP 12: De bijzitter stopt uw toegevouwen stembiljet in de
stembus

Over volmachten bij de verkiezingen
Soms moet u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. U kan een andere kiezer in uw naam
laten stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.
Twee documenten zijn nodig:
- het volmachtformulier A95 (“de volmacht”) - zie website www.vlaanderenkiest.be
- U kunt de formulieren ook bij de dienst Burgerzaken bekomen.
- het gevraagde attest waarmee de kiezer bewijst dat hij niet zelf kan gaan stemmen.
U kan een volmacht geven in een aantal gevallen:
1.

2.

3.

4.

U bent omwille van medische redenen niet in
staat om te gaan stemmen. Medisch attest bijvoegen bij de volmacht. Opgelet: een arts die
zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.
U bent om beroeps- of dienstredenen in het
buitenland. Ook de leden van uw gezin of
gevolg die met u in het buitenland verblijven
en die moeten stemmen, kunnen een volmacht
geven. Attest van de werkgever bijvoegen bij
de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 oktober 2012 om beroeps- of
dienstredenen niet kan stemmen.
U bent in België, maar moet op de dag van de
verkiezingen werken. Attest van de werkgever
bijvoegen bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 oktober 2012 om
beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
U of iemand van uw gezin, met wie u samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Attest waaruit de

5.

6.

7.

8.

uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven
door de burgemeester van de gemeente waar
de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht.
U verkeert ten gevolge van een rechterlijke
maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij de volmacht.
Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te
gaan stemmen. Attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht.
U bent student en kan om studieredenen niet
gaan stemmen. Attest van de directie van de
school bijvoegen bij de volmacht.
U verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland. Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van de
gemeente waar u in het bevolkingsregister bent
ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht. Dit
kan tot en met 13 oktober 2012.

Enquête bij de handelaars van
de Westkust over winkeldiefstal
“Winkeldiefstal in België op een na grootste cijfer van West-Europa” “60% van diefstallen in winkels wordt nooit
aangegeven”. De krantenkoppen spreken voor zich…
In 2010 werden binnen de politiezone Westkust meer dan 100
winkeldiefstallen vastgesteld. Dat is
een niet verwaarloosbaar aantal.
Aangezien een groot deel van de
diefstallen niet wordt aangegeven,
mag men ervan uitgaan dat het
werkelijke cijfer een stuk hoger ligt.
Dit zette onze politiezone en de
diensten Veiligheid en Preventie
van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort ertoe aan onderzoek te
doen rond winkeldiefstal. De doelstellingen zijn de volgende: zicht
krijgen op de omvang van de problematiek bij handelaars van De
Panne, Koksijde en Nieuwpoort, de
aangiftebereidheid verhogen en
nagaan of de handelaars interesse
hebben voor steunmaatregelen
van de lokale overheid. Een 200tal winkels werd hierover via een
enquête bevraagd.
Er werd vastgesteld dat 60% van de
respondenten de laatste twee jaar
slachtoffer van winkeldiefstal was.
Drie vierden van de handelaars
neemt zelf al beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen variëren
van labels op producten tot spie-

Om de aangifte voor de handelaars te vergemakkelijken werd
bovendien ook een registratieformulier voor persoonsbeschrijving
van verdachten opgemaakt. Het
betreft een formulier waarop mogelijke uiterlijke kenmerken opgesomd staan die aangestipt moeten
worden. Daarna kan dit afgegeven
worden aan de politie. Opgepast,
het invullen van een registratiegels, slimme plaatsing van producformulier vervangt de aangifte
ten, camera’s en het opleiden van
niet, het geldt als een geheugenpersoneel. Iets meer dan de helft
steuntje voor de handelaar. Bij een
van de ondervraagden verwittigt
telefoontje naar of een bezoek
de politie bij winkeldiefstal. Zestig
aan de politie met melding van de
procent daarvan is tevreden met
winkeldiefstal, kan u op een snelle
de tussenkomst.
en vlotte manier alle persoonskenDe respondenten waren het meest merken van de dader meedelen.
geïnteresseerd in een folder met
Zo bespaart u tijd en kan sneller
praktische tips rond beveiliging.
naar de dader gezocht worden.
Er werd dan ook voor geopteerd
Indien u de dader niet gezien hebt,
deze piste te bewandelen. In de
kunt u altijd op een eenvoudige
folder wordt aandacht geschonken manier een aangifte doen van
aan mogelijke beveiligingsmaatrethuis uit, via www.policeonweb.be.
gelen, de rechten van een handeDe folder en het registratieformulier
laar, hoe u het best kunt reageren
worden in de loop van september
als u toch slachtoffer wordt van
aan de lokale handelaars bezorgd.
winkeldiefstal, nuttige contactgegevens, enz.

Brochure Verenigingen 2012
Half september verschijnt de editie 2012 van de brochure Verenigingen, samengesteld door de dienst
Cultuur. De publicatie bevat informatie over zo’n 200 verenigingen die in Koksijde een actieve werking ontplooien. Het boekje is voor (nieuwe)
inwoners een handig instrument om
gegevens over verenigingen op te
zoeken en aldus eventueel lid van een
vereniging te worden. Koksijde kent
een bruisend vrijetijdsaanbod! Toch
zijn nogal wat verenigingen onvoldoende gekend. De brochure kan
daar een mouw aan passen en lezers
ertoe aanzetten van dat gevarieerde
aanbod te proeven.
De dienst Cultuur richt meteen een
oproep naar alle verenigingen die
nog niet in de brochure opgenomen
zijn om ook hun gegevens te willen
meedelen. Vanaf half september ter
beschikking in de toeristische onthaalkantoren.

Van 8 tot 10 september:

Openingsdriedaagse
Koksijde Golf ter Hille
Hebben de golfkriebels u te pakken? Of bent u benieuwd hoe groen het gras van het splinternieuwe golfterrein is? Kom dan in primeur een bezoek brengen aan Koksijde Golf ter Hille op 8, 9 en 10 september 2012. Het
wordt een feestelijk openingsweekend met als hoogtepunt de officiële opening van de driving range (d.i. het
oefenterrein) en de eerstesteenlegging van het clubhuis. U kan er bovendien in de huid kruipen van golfer
Tiger Woods en zelf een balletje slaan. En ook de allerkleinsten worden verwend met plezante kinderanimatie.

Programma
openingsdriedaagse

Drie dagen lang kan u kennismaken met het golfterrein van Koksijde
Golf ter Hille. De driving range is
speelklaar en dat wordt gevierd.
De opendeurdagen vinden plaats
op zaterdag 8 (van 13 tot 18 u.),
zondag 9 (van 10 tot 18 u.) en
maandag 10 (van 10 tot 18 u.)
september. Vertrekpunt is de sporthal Hazebeek waar een infofilm u
inwijdt in de golfwereld.
Daarna kan u een uitgestippeld
deel van het nagelnieuwe golfterrein bezoeken. Verspreid over het
terrein staan gidsen (aanspreekpunten) die u informeren over de
specifieke elementen van de golfsport en de verschillende onderdelen van het golfterrein. Tentoonstellingsborden met duiding helpen
u verder op weg om een echte
golfkenner te worden. Voor personen in een rolstoel of voor wie met
een kinderwagen komt, is er een

Een eerste verkennende vergadering werd inmiddels ook al gewijd aan de oprichting
van een hengelsportvereniging Koksijde Golf ter Hille in de vele vijvers van de site. V.l.n.r.
projectcoördinator Jan Deramoudt, Gilbert Devroe, Peter Mouton, Patrick Stragier, ir. Siska
Stockelynck, burgemeester Marc Vanden Bussche, Maurits Boucquez, werftoezichter Bart
Hubrecht en Walter Vanhoutte.

alternatieve route uitgestippeld.
Naast het golfterrein, vlakbij het
toekomstige clubhuis, is er ook een
croquetveld aangelegd. Tijdens de
wandeling op zaterdag en zondag

kan u even stilstaan bij een demonstratie van deze balsport. (Bij croquet
moet een speler de bal als eerste
door een aantal poortjes jagen en
een welbepaald parcours afleggen.)

Win een gratis
jaarabonnement!
Bij het binnenkomen van de
beurs krijgt iedere bezoeker
1 gratis drankbonnetje, een
wedstrijdformulier en een
tombolaticket.
Wedstrijd: Ga op zoek naar
een originele naam voor de
long- en shortcourse van de
golf en wie weet komt u als
winnaar uit de bus. De formulieren kunnen bij de K-stand
gedeponeerd worden.
Tombolaticket: Ook hiermee
maakt u kans op een gratis
jaarabonnement voor 2013.

Burgemeester Marc Vanden Bussche in gezelschap van de golfpro’s (leraars) David Petrie
(l.) en Graham Pearce. De golfpro’s Patrick Van Oye en George Mackechnie konden niet
aanwezig zijn.

De perfecte houding om de bal succesvol tientallen meter ver te slaan…, dat leert u in de driving range die opent op 8 september.

Op zondag 9 september kan u om
11 u. een golfdemonstratie bijwonen van Peter “Pete” Cowen, een
Engelse golfcoach met wereldfaam.
Na uw bezoek aan het terrein kan
u in de petanquehal Bolledroom
een drankje nuttigen op de golfbeurs. Op deze speciaal uitgebouwde beurs komt u o.a. alles te
weten over de Koksijdse golfclub
(lid worden, tarieven,…). Wie zich
tijdens het opendeurweekend lid
maakt van de club Koksijde Golf ter
Hille, krijgt er een leuk golfgadget
bovenop.

Wilt u graag lid worden van de golfclub?
Koksijde Golf ter Hille is een unieke
locatie om te sporten. Bent u jong of
oud, beginner of geoefende speler?
Er is voor elk wat wils. Inschrijven voor
het jaar 2012 kan via het clubsecretariaat. De lidmaatschappen van
2012 lopen vanaf 8 september tot 31
december en geven u gedurende

4 maanden (sept.-dec.) onbeperkte
toegang tot de driving range. Deze
is elke dag open van 8.30 tot 21 u.
(met avondverlichting). En ook wie
de golfinitiatie wil bijwonen, is bij het
secretariaat aan het juiste adres.
(secretariaat@koksijdegolfterhille.be;
T 058 53 27 10).

Meer info over Koksijde Golf ter Hille?
Alle informatie -van de ontstaansgeschiedenis van het golfterrein tot
hoe u lid kan worden en de bijhorende tarieven- kan u terugvinden
op www.koksijdegolfterhille.be

Zwaaien met de golfclub op een groen grastapijt, onder een blauwe wattenhemel… het langverwachte golfgenot in Koksijde en aan
de Westkust is er eindelijk.

Van donderdag 6 tot maandag 10 september:

Koket Koksijde - Floralia
Meesters - floristen aan zee..!
De eerste editie van Koket Koksijde - Floralia, een nieuw bloemenfeest in onze gemeente, wordt een schot in
de roos! Het kleurrijke evenement vindt plaats op het Theaterplein en in het gemeentehuis van donderdag 6
tot en met maandag 10 september. De toegang is gratis.
Bloemen, bomen, houtbussels, duinen helmplanten en grote hopen
zand… dat worden de ingrediënten
voor het kleurrijke bloemenfestival
Koket Koksijde - Floralia. De medewerkers van de gemeentelijke groendienst (o.l.v. Ides Leys) en de dienst
Technieken (o.l.v. Neal Baelen) slaan
de handen in elkaar om het Theaterplein volledig om te toveren tot een
levensecht duinenlandschap.

werkjes. Monumentale, vreemde en
bewegende bebloemde objecten
geven een andere dimensie aan het
begrip bloemsierkunst. Unieke, kolossale spinnen, zes reuzenpaddenstoelen en fraai versierde bloemenkokers houden het gemeentehuis vijf
dagen lang in de ban.

Het zwevend bloemwerk in de Kokpit, het hart van het gemeentehuis,
zal een van de blikvangers worden
Achttien meester-floristen, waaronvan deze bloemenexpo. Voor al
der zes uit eigen gemeente, zorgen deze creaties worden meer dan
voor een sfeervolle verrassing. Zij ne- 8.000 snijbloemen gebruikt. Het vermen de gepersonaliseerde strandsieren gebeurt door de gerenomcabines volledig onder handen en meerde bloemkunstenaars Geert
gaan er hun eigen creatieve gang Pattyn en Jo Pattyn.
met bloemen. Ze fleuren niet alleen
het geheel op, ze pakken ook uit
Liefhebbers van hedendaagse
met eigentijdse, tot de verbeelding florale kunst zullen ogen te kort
sprekende bloemencreaties.
komen op deze meerdaagse bloemensymfonie.
Koksijde wordt een oase van bloemen en planten. En ook het geGeert Pattyn is al 20 jaar zelfstandig
meentehuis wordt rijkelijk gevuld met bloembinder én een van de meest
enkele prachtige bloemenkunstvooraanstaande floral designers

in België. Hij is gepassioneerd door
vormgeving en architectuur en
heeft een heel natuurlijke en persoonlijke stijl. De internationale bekendheid heeft hij o.m. te danken
aan het schitterend aankleden van
ruimtes waarin geleefd, gevierd,
gefeest, vergaderd of tentoongesteld wordt. Pattyn bundelde zijn
florale topcreaties in de bestsellers
Florale Kunst Binnenshuis en Twinkling Christmas. Thuis en tuin zijn z’n
bron van inspiratie en vormen ook
het canvas voor alle creaties en
decoraties.
Jo Pattyn is al 39 jaar bloembinder. “Achter eenvoud schuilt de
meester”, zo zegt hij. “Kunst is een
verhaal dat geen begin of einde
nodig heeft. Een definitie is er niet
aan besteed. Het is voortdurend
in beweging en iedere kunstenaar
maakt er deel van uit. Wat is kunst?
Dat is niet belangrijk. Het enige wat
telt is hoe elk verhaal, ieder stukje
apart, wordt verteld.”

PROGRAMMA
Openingsuren:
donderdag: 18.30 tot 22 u.
vrijdag & zaterdag: 10 tot 22 u.
zondag: 10 tot 18 u.
Muzikale omlijsting:
donderdag: 19 tot 21 u.
vrijdag: 19 tot 21 u.
zaterdag: 15 tot 17 u.
Zaterdag 8 en zondag 9 sept.
(10 tot 12 u. & 14 tot 16 u.):
De gemeentelijke ambachtslieden hadden een belangrijk aandeel in de voorbereidingen
van Koket Koksijde - Floralia !

Bloemschikdemonstraties
verzorgd door KUFB-florist
Dries Vandewoude in het
gemeentehuis
Zondag 9 sept.
(om 11 en om 15 u.)
Gratis rondleiding (Nederlands)
in het gemeentehuis met
bezoek aan Koket Koksijde Floralia in het kader van Open
Monumentendag. Vooraf inschrijven bij de dienst Toerisme,
Zeelaan 303, T 058-51 29 10

GRATIS TOEGANG

Meewerkende meesters-floristen
Cauwelier Vincent, Koksijde – Artistic Flowers – strandcabine Rachelle
De Lille-De Rijcke Barbara en Alain, Assebroek – Bloemblad – strandcabine Reinhilde
Desmet Ann, Otegem – Eglantier – strandcabine Villa des Roses
Fonteyne Koenraad, Oostende – bloemenzaak Duindistel – strandcabine Germaine
Huyghe Tania, Lauwe – Hoeve de l’Art – strandcabine Elisabeth
Jonckheere Valerie, Koksijde – Tijdloze bloemencreaties – strandcabine Josephine
Lippens Peter, Oostrozebeke – Faits Divert – strandcabine Alphonsine
Maddelein Stijn, Kortrijk – ’t Groene – strandcabine Denise
Petillion Olivier, Poelkapelle – strandcabine Blanche
Pladys Conny, Oostduinkerke – De Groene Hoek – strandcabine Antoinette
Van Berlo Stefan (Belgisch kampioen bloemschikken 2010), Zwijndrecht – Bloem-Illusie – strandcabine Griet
Vandewoude Dries, Oostduinkerke – Terra Unica – strandcabine Juliette
Van Malderen Wien, Oostduinkerke – Soluna – strandcabine Margriet
Vanneste Julie, Ieper-Dikkebus – Bloemen Julie – strandcabine Stien
Vansteenkiste Johan, Rumbeke – Bloemen Vansteenkiste – strandcabine Bertha
Verdonck Kristof, Nieuwpoort – strandcabine Elza
Verhelle Hilde, Bellegem – Bloemenateljee – strandcabine Louise
Vermandere Thierry, Koksijde – Artiflora – strandcabine Rosa

Quartiér Sénégalais: info-avond toekomst
Het Quartiér Sénégalais werd in 2002 door de Vlaamse overheid als dorpsgezicht beschermd. Dit dorpsgezicht
situeert zich grofweg binnen de oksel van de Zeelaan-Lejeunelaan-Pierre Sorellaan waar nog een grote concentratie aan cottages en interbellumarchitectuur aanwezig is.
Met de bescherming als
dorpsgezicht gaan een aantal
beperkingen gepaard voor
verbouwingen en uitbreidingswerken. Eigenaars genieten
echter niet van de subsidiemogelijkheden die er wel zijn
voor monumenten. Om dit
onevenwicht te herstellen is
het instrument van het herwaarderingsplan in het leven
geroepen. Voor beschermde
dorpsgezichten met dergelijk
goedgekeurd plan kunnen
voor specifieke instandhoudings- en onderhoudswerken
wel subsidies van de Vlaamse
overheid verkregen worden.
Ons gemeentebestuur heeft
dan ook een studiebureau
aangesteld om dergelijk herwaarderingsplan op te stellen.
Alvorens het plan goed te keuren wil het bestuur de betrokken inwoners, eigenaars
en huurders hierover informeren op een info-avond op

Winterbrochure 2012-2013
Ook tijdens het najaar en in de winter valt er in onze
gemeente veel te beleven. De dienst Toerisme heeft
daarover een nieuwe brochure klaar, Winter 20122013.
In deze brochure vindt
de lezer een overzicht
van de bezienswaardigheden in Koksijde
en alle grote evenementen tot eind maart
2013. De publicatie
bevat ook het volledige logiesaanbod met
diverse specifieke winterarrangementen die
garant staan voor een
ontspannend winterverblijf in Koksijde. Ook
het ruime aanbod
van restaurants is erin
opgenomen.
Gratis te verkrijgen bij
de dienst Toerisme of
te downloaden via
www.koksijde.be.

donderdag 20 september om 19 u. in de theaterzaal
van c.c. CasinoKoksijde.

Aerofoon:
open inspeelrepetitie
Aerofoon, de jeugdafdeling van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde (KGHK), houdt
voor de tweede keer een open inspeelrepetitie
op zaterdag 22 september van 17 tot 18 u. in het
lokaal Noordduinen (Helvetiastraat 47 in Koksijdedorp). Speel je een blaas- of slagwerkinstrument?
Wil je graag in groep leuke muziek spelen? Dan is
jeugdharmonie Aerofoon misschien iets voor jou.
Probeer het eens uit op de open inspeelrepetitie.
Aerofooon staat garant voor muzikaal plezier
onder leiding van dirigent
Luc Note. De jeugdgroep
repeteert elke zaterdag in
de Noordduinen van 17 tot
18 u. Aerofoon is ook een
jeugdvereniging die allerlei
leuke activiteiten organiseert. Neem een kijkje op
het fotoboek op de website
www.kghk.be.
Info: Tine Huyghe,
aerofoon@kghk.be.

Cursussen in de bibliotheek
TABLET-internet training

De bibliotheek organiseert in samenwerking met Belgacom (lesgever) op donderdag 25 oktober van 9 tot 12
en van 13 tot 16.30 u. een Tablet-internet training. Hoe
werkt zo’n tablet? Hoe ga je ermee op het internet?
Hoe werkt het aanraakscherm? Hoe lees je mails? Op
al deze vragen geeft deze cursus antwoord.
Tijdens de middagpauze broodjeslunch. Kostprijs 6 euro
(broodjes inbegrepen). Max. 15 deelnemers. Lid zijn of
worden van de bibliotheek. Inschrijvingen enkel persoonlijk aan de biebbalie vanaf dinsdag 4 september.

Basiscursus: hoe werkt een
computer?

Ideale start voor een beginner en een goede basis
voor wie een cursus Word en/of internet overweegt.
Kennismaking met klavier, muis en computer, eerste
handelingen, teksten typen, verbeteren, bewaren, enz.
Kostprijs 15 euro. Op vrijdag 7, donderdag 13 en
dinsdag 18 september, van 13.30 tot 16 u.
Op de pc’s wordt gewerkt met Windows 7.

Basiscursus digitale fotografie

Compacte camera - Overbrengen van beelden naar
de computer en printen van foto’s! Dat is het onderwerp van de cursus compacte camera op donderdag 13 en 20 september, van 13.30 tot 16 u. Er is een
tweede reeks op donderdag 15 en 22 november.
Kostprijs: 10 euro.
Hobbyfotografie - Voor wie weinig ervaring heeft met
digitale fotografie, maar toch beschikt over een camera met veel mogelijkheden wat dus een minimum
aan basiskennis vereist. Op maandag 10, 17 en
24 september, van 13.30 tot 16 u. Er is een tweede
reeks op vrijdag 9, 16 en 23 november. Ook nuttig voor
wie een camera wil aankopen. Kostprijs: 15 euro.

Hoe orde houden op je pc?

Vroeger stopten we foto’s in een schoenendoos die
in de kast bleef liggen. Die dozen zijn vervangen door
pc’s die de mogelijkheid bieden om foto’s te ordenen
zodat ze altijd eenvoudig te vinden zijn. In deze les leer
je hoe je mappen aanmaakt, foto’s klasseert, namen
geeft aan je foto’s enz. Lesnamiddagen op donderdag 20 en vrijdag 21 september, van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 10 euro.

Cursus internetinitiatie

Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen,
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Het uitgangspunt van deze initiatie is het persoonlijke,
praktische gebruik van het internet. Na een korte
theoretische introductie wordt er veel geoefend. Lessen op dinsdag 25 en donderdag 27 september, dinsdag 2, donderdag 4 en dinsdag 9 oktober, van 13.30
u. tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Cursus Word 2010

In deze cursus komt de basis van het tekstverwerken
en het opmaken van teksten uitgebreid aan bod.
Start met een initiatie om het programma Word te ontdekken en in te stellen naar eigen wens. De volgende
cursusnamiddagen verdere kennismaking met een
nieuwe manier van werken in Word 2010. Voorkennis: pc basisvaardigheden en vertrouwd zijn met het
toetsenbord en de muis. Op donderdag 18, vrijdag 19,
dinsdag 23 en maandag 29 oktober, van 13.30 tot
16 u. Kostprijs 20 euro.

Adobe Photoshop Elements

Werken met Photoshop Elements is moeilijker dan het
lijkt maar met een goede start kan veel bereikt worden. De cursus wordt gegeven op maandag 8, donderdag 11, maandag 15 en donderdag 18 oktober.
De eerste week handelt vooral over het “organiseren”
van foto’s. Tijdens de tweede week wordt aangetoond hoe je met “verbeteren” op een simpele manier
meer waarde aan je foto’s geeft. Breng de laptop
mee met een versie 7, 8, 9 of 10 van PSE.
Kostprijs 20 euro.

GSM cursus

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

Inschrijven voor de cursussen enkel aan de biebbalie met onmiddellijke betaling.
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Nieuwe spelregels in de bieb!
Op zaterdag 15 september
veranderen de “spelregels” in
de gemeentelijke openbare
bibliotheek. Een overzicht:
- 2,50 euro inschrijvingsgeld
vanaf 18 jaar; gratis lidmaatschap onder 18 jaar.
- De uitleentermijn van alle
materialen wijzigt naar 4 weken i.p.v. de huidige 3 weken.
- Mogelijkheid om de uitleentermijn één maal voor
4 weken verlengen als het
stuk niet door iemand anders
aangevraagd was. De maximale uitleentermijn bedraagt dan 56 dagen.
- Het leengeld is afgeschaft. Alle materialen kan men
gratis lenen. Dat was al zo voor de boeken, cd’s en
jeugddvd’s. Dat is nu ook zo voor dvd’s voor volwassenen, taalcursussen en +12 games.
- Te laat terugbrengen van boek, dvd, cd of game
kost vanaf zaterdag 15 september 0,10 euro maningsgeld per dag te laat. Ook de kosten voor het
verzenden van maningsbrieven vallen ten laste van
de lener.
Vanaf 15 september is het nieuwe “Reglement voor de
gebruiker” en het “Tarievenblad” verkrijgbaar in de bieb.

Verkoop van
kookboeken
Op zaterdag 15 september
is er een koopdag van afgevoerde kookboeken aan
2 euro per kookboek. De
bibliotheek zet die dag ook
de golfboeken in de kijker ter
gelegenheid van de opening
van het golfterrein op 8 september. Je kan deze boeken
inkijken, meenemen en alvast
alle regels van het golfspel nalezen.

Uitzonderlijk gesloten
De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op donderdag
20 september wegens vorming voor het personeel.

Klaskaarten
Op 3 september herbegint het schooljaar.
Alle klaskaarten worden dan weer geactiveerd,
mits men een nieuw contractje aan de balie komt
invullen.

Jaarboek Abdijmuseum
krijgt facelift
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 heeft haar elfde jaarboek in een nieuw jasje
gestoken. Voor het eerst brengt het museum de wetenschappelijke lezingen
van haar jaarlijks colloquium dichter bij het grote publiek. De teksten in dit
nieuwe jaarboek zijn dan ook veel beter verstaanbaar dan voorheen. Het
centrale thema van het 11de colloquium was het domeinbeheer van kerkelijke instellingen.
De reeks Novi Monasterii van het abdijmuseum is ondertussen aan z’n 11de
editie toe van. Voor het eerst werden de wetenschappelijke speeches onder
toeziend oog van wetenschappelijk medewerker Jan Van Acker herwerkt
naar eenvoudige teksten voor een ruim doelpubliek.
Directeur Dirk Vanclooster: “Met de vorige edities hebben we onze pijlen vooral op de wetenschappelijke
wereld gericht. Nochtans zal er volgend jaar ook een Engelstalige wetenschappelijke uitgave van het 11de
colloquium verschijnen. Daarmee willen we de academische wereld verrassen.”
Het museumjaarboek bevat telkens artikels over onderzoek en studie rond de eigen abdijsite en zijn bezittingen. Gemeentearcheoloog Alexander Lehouck beklemtoont anderzijds het belang van vergelijkend
onderzoek: “Belangrijke bijdragen rond andere (cisterciënzer)contexten in Europa die interessant zijn voor
de Lage Landen worden ook opgenomen. We kijken ook over de grens heen. De geografische aandacht
gaat naar de oude Nederlanden, met de nadruk op het middeleeuwse graafschap Vlaanderen.”
Het jaarboek kan voor 15 euro aangekocht worden in het abdijmuseum (Nadine Vanhove boekhouding@tenduinen.be) of in de boekhandel. De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met
Academia Press (www.academiapress.be, zie onder “reeksen”).
Info: directeur Dirk Vanclooster, T 058 53 39 50, dirk.vanclooster@koksijde.be

Tentoonstelling 8 sept.-9 dec.

Schatten van de Duinenabdij
Van 8 september tot en met 9
december loopt in de Campmanszaal van het Abdijmuseum ten Duinen de bijzondere tentoonstelling
Schatten van de Duinenabdij.

Onbegrepen schatten zijn de
vele objecten, archeologische
vondsten uit de voorbije opgravingscampagnes, bewaard in
de depots van het museum. Ze
brengen het dagelijkse leven van
vroeger naar boven. Geduldige
In deze tentoonstelling pakt het
onderzoekers zijn uren in de weer
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 uit
om deze moeilijk leesbare stukmet topstukken uit zijn depots en
unieke bruiklenen. Tegelijk kan men ken opnieuw te laten spreken. Ze
intrigeren, verbazen en verrassen!
in de vaste opstelling kennismaken
Ze geven niet alleen informatie,
met de 25 topstukken die tijdens
maar roepen tegelijk nieuwe
de voorbije maanden door de
vragen op.
museumbezoekers geselecteerd
werden. Meer nog, men kan ook tot Onbekend zijn de vaak raadselachtige en tot de verbeelding
en met zondag 28 oktober stemmen op wat men zelf als ultiem stuk sprekende volksverhalen, sagen
en legenden. Verhalen over de
beschouwt. Het resultaat van de
verdwenen abdij en gebeurteverkiezing wordt in de herfstvakannissen werden door generaties
tie bekendgemaakt.
meegedragen en zijn een eigen
De gegeerde stukken in de expo
leven gaan leiden. Deze immateSchatten zijn de kostbare handriële getuigenissen en de verhaschriften, en kunstige gebruiks-en
len over de opgravingen lijken
siervoorwerpen. Gegeerde collecgedoemd om te verdwijnen in
tiestukken voor verzamelaars! De
de mist van de geschiedenis.
luxueus versierde en geraffineerde
Gratis toegang voor inwoners
getuigenissen van een vergane
van Koksijde
glorie spreken voor zich.

Info:
www.tenduinen.be, T 058 53 39 50

NAVIGO ontvangt kwaliteitslabel!
Vlaams minister van Cultuur Joke
Schauvliege heeft aan NAVIGONationaal Visserijmuseum Oostduinkerke een kwaliteitslabel
toegekend. Met het label erkent
de Vlaamse overheid sinds 1996
de kwaliteitsvolle werking van
erfgoedinstellingen. Door het
toekennen van kwaliteitslabels
draagt de Vlaamse overheid bij tot
een duurzame en kwaliteitsvolle
cultureel-erfgoedwerking. De organisaties tonen met dit label aan
dat ze hun verantwoordelijkheid
als beheerder van het cultureel
erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen
de vier basisfuncties (verzamelen,
behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan
het publiek) op een evenwichtige
wijze uit en geven garanties op het
vlak van het management. Het
label creëert ook mogelijkheden
voor (internationale) bruiklenen,
collectiemobiliteit en informatie-

Burgemeester Marc Vanden Bussche, directeur Maja Wolny en schepen van Cultuur Jan
Loones, allen terecht fier op het verworven kwaliteitslabel.

uitwisseling. Tegelijk ontvingen ook
volgende musea het label: STAM
(Gent), MAS (Antwerpen), Museum
van Oudenaarde en de Vlaamse
Ardennen (Oudenaarde), Stedelijk

Museum (Hoogstraten) en Plantentuin Universiteit (Gent).
Info: directeur NAVIGO Maja Wolny,
T 058 51 24 68, F 058 51 08 17,
maja.wolny@navigomuseum.be

NAVIGO zoekt de mooiste Zeeschatten-foto’s
NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum gaat nog tot eind oktober 2012 op
zoek naar landrotten met fototalent. Fotografen kunnen hun zeeschatten-foto’s digitaal opsturen en maken zo kans op een iPad. Een
professionele jury zal de beste foto’s aanduiden. Ook het publiek kan
meestemmen via facebook.
Met de tentoonstelling Zeeschatten duikt NAVIGO diep de geschiedenis in, op zoek naar verloren schatten en verdronken beschavingen. Daar stopt de zoektocht voor het museum niet. Sinds begin juli
loopt een fotowedstrijd. Vanaf 18 jaar kan je deelnemen door maximum 3 foto’s in te zenden.
Het museum mocht al heel wat foto’s ontvangen. Die lokten ook al
veel positieve reacties uit op facebook. Wie de winnaar wordt, weten
we in november. Ondertussen moedigt het museum fotografen aan
om op pad te gaan en unieke kiekjes op te sturen via digitale flessenpost (zeeschatten@koksijde.be). De foto’s hebben te maken met
de Noordzee én met haar rijkdom en/of armoede (vervuiling). Als
inspiratie geldt de tentoonstelling (verplicht!). Deelnemende fotografen bezoeken de tentoonstelling gratis na een registratie aan het
onthaal.
Meer uitleg en het volledige reglement op www.navigomuseum.be.

WIN

Moderne kunst in tentoonstelling
4thcoming
Nog tot en met 16 september loopt in Kapel Ster der Zee, Koninklijke
Baan 266, de tentoonstelling 4thcoming. Deze expo is een initiatief van
het kunstenplatform S.Y.A.N. (Share Your Art Now), in samenwerking
met de gemeentelijke dienst Cultuur. Acht jonge, pas afgestudeerde
kunstenaars, staan borg voor een verrassende en frisse hedendaagse
kunsttentoonstelling.
Een summier overzicht van de deelnemende kunstenaars en hun werk.
Tine Robbe - Potlood op papier, het formaat niet groter dan een memoblaadje. Maar elk puntje grafiet is met zorg op het papier terechtgekomen.
Pieter jan Martyn - Portretkunst die ervan uitgaat dat een schilderij eerder
een portret is voor iemand dan een portret van iemand. Minimale picturale gezichten met inbreng van vlak en lijn.
Sven Boel - Een stroom aan beelden, indrukken en belevenissen. Deze
directe omgeving en al zijn facetten zijn de inspiratiebronnen waarmee de jonge kunstenaar rondloopt. Grote diversiteit aan materialen.
Lea Vidakovic - Sisters (7.31 min.), een installatie van drie animatiefilms over drie zussen die een 4de zus missen. De drie verhalen worden verspreid over diverse schermen, geen rechte verhaallijn, maar een opeenvolging van brede en dichte shots.
Lynn Cox - Ze reconstrueerde haar realiteit aan de hand van een aantal fragmenten die in verschillende
combinaties samengesteld kunnen worden.
Joeri De Mulder - Zijn werk, Copyright Infringement, is te omschrijven als een internetdagboek. Eén jaar
downloadde hij elk filmpje dat hij op het internet bekeek. Deze beelden bundelde hij tot één geheel. Het
resultaat is een storm aan (nutteloze) informatie uit ons collectieve geheugen.
Eira Enkvist - Best.Movie.Ever. is een opeenstapeling van de 100 beste films ooit gemaakt volgens het Internet Movie Database (IMDB.com). Alle 100 films spelen tegelijk door elkaar, wat een bizarre brij vormt.
Charlotte Standaert - Filosofische en psychologische reflectie over de mens, het leven en de wereld, over de
plaats van de mens in onze laatkapitalistische samenleving die erg gericht is op individualisering.
Info: Share Your Art Now, Sint-Janswegel 1 in Beauvoorde, T 0495 85 19 31 of T 0476 42 97 80,
www.shareyourartnow.com

EHBO-cursus en barbecue Rode Kruis
De Rode-Kruisafdeling Koksijde organiseert een EHBOcursus voor eerste hulp en voor helper. De lessen zijn
gratis met uitzondering van de syllabus. In de cursus
wordt aangeleerd hoe men eerste hulp toepast, zowel
in levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties. Alle lessen vinden plaats op woensdagen van 19 tot
22.15 u. in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-Dorp.
Reeks eerste hulp op 26 september, 3, 10 en 17 oktober,
evaluatie op 24 oktober. Reeks helper op 7, 14, 21 en 28
november, evaluatie op 5 december.
Info en inschrijvingen: Anneke De Saeger, verantwoordelijke vorming, T 0473 33 12 11, andesaeger@telenet.be

Barbecue

De tweede grote barbecue van het Rode Kruis Koksijde vindt plaats op zaterdag 29 september vanaf 19 u.
in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. De kaart vermeldt aperitief, braadfestijn met 4 soorten vlees, groenten, aardappelen in de pel, cava- en jeneverbar. De opbrengst wordt besteed aan een mooi kerstdiner
voor de minderbedeelden, kansarmen en eenzamen van Koksijde.
Kinderen tot 4 jaar gratis, tot 12 jaar 10 euro, anderen 15 euro. Kaarten in vvk bij Huis Pascale,
Koninklijke Baan 100 in Koksijde en in Dagbladhandel Aktua, Langestraat 74 in Nieuwpoort.

Internationale
kookworkshop
De dienst Internationale Samenwerking organiseert op
de donderdagen 20 en 27 september om 17 u. (start van
de voorbereiding) in zaal Witte Burg in Oostduinkerke een
kookworkshop. Nieuwe gemeentegenoten van verschillende nationaliteiten zullen hieraan deelnemen: Senegal,
Ghana, Kameroen, Guinée, Ivoorkust, Sierra Leone, Angola, Nigeria Cuba, Rusland. De maaltijd zal bijvoorbeeld
voorafgegaan worden door een Senegalees aperitief en
afgesloten worden met een Russisch dessert.
Tijdens het koken en de maaltijd zullen zij vertellen over het leven in hun land van oorsprong, over hun motivatie om naar Koksijde te komen en over de inspanningen die ze leveren om van onze gemeente een thuis
te maken. Het wordt dus een avond in het kader van mensen die zich in Koksijde willen integreren.
Belangstellenden melden zich bij Mieke Mutton, dienst Internationale Samenwerking, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke, T 0486 91 02 98, mieke.mutton@koksijde.be.

Het Dommelplekje…
In het nummer juli-augustus verscheen een artikel over
het Dommelplekje, initiatief van de gemeentelijke dienst
Onthaalouders. Het Dommelplekje start in september zijn
derde jaar. In het artikel werd de dienst Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO) enkele keren ten onrechte in het
artikel vermeld.
Het is zo dat het Dommelplekje ondergebracht is in de
lokalen van de BKO de Speelplekke in Oostduinkerke,
maar de volledige administratie valt integraal onder de
dienst Onthaalouders.
Volgende correctie dient dan ook vermeld: een aanvraag richten, info inwinnen en de bijdrage betalen
gebeurt allemaal uitsluitend via de dienst Onthaalouders (Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke, T 058 51 80 74
of onthaalouders@koksijde.be).

Openbare werken:
stand van zaken
Diverse kleine werken
1. Diverse nieuwe deklagen
in Koksijde

Na de Duinenkranslaan en de
Ranonkellaan komen weldra de
Geitenweg, de Leeuwerikenweg en
de Jan Pootlaan aan de beurt.
Eerst worden de regenwaterafvoerstelsels (RWA), bestaande uit
slik- en bezinkputten, aangelegd.
De bezinkputten zijn infiltratieputten
zonder verharde bodem om tijdens
(hevige) regenvlagen het water te
bufferen en vertraagd af te voeren
in de grond. Opritjes worden dan
stelselmatig mee vernieuwd. In een
later stadium worden al die straten
van een nieuwe asfaltlaag voorzien.

2. Schoolomgeving
Veurnelaan

Dit project (100 m) omvat verkeerstechnische ingrepen om de
veiligheid bij de school Mathilde
Schroyens te verhogen, zoals o.m.
aanleg van een verhoogd voetpad
om gemakkelijk uit de bus te kunnen stappen en te wandelen tot op
het schoolterrein. Er wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om
de huisvuilriolering te vernieuwen
en bijkomend de regenwaterriool
aan te leggen. De uitvoering zal op
3 september beginnen. Dan zijn er
geen zeeklassen. Dit werk zal een
tweetal maanden in beslag nemen.
Er wordt gestart met de uitbraak,
daarna volgt de vernieuwing van
de vuilriool en de aanleg van het
regenwaterriool. Na 14 dagen
dienen deze ingrepen (op diepte)
voorbij te zijn, en blijven dan enkel
nog oppervlaktewerken over.

Weg- en rioleringswerken
Vredestraat/G.
Lejeunestraat

Aansluitend op de vernieuwing
van de Rousseaulaan, volgt thans
de vernieuwing van de riolering
in de Vredestraat en daarna in
de Gaston Lejeunestraat. Na de
aanleg van de riolen zullen de
nutsmaatschappijen hun leidingen
vernieuwen.

Ook deze straten ondergaan een
volledige facelift. De rijweg wordt
aangelegd in asfalt. De voetpaden en parkeerstroken worden in
kleinschalig waterdoorlatende materialen aangelegd. Start met de
uitbraak op 17 september. Omwille
van de grote diepte voor aanleg
van de rioleringen is voltooiing
tegen de winter moeilijk haalbaar.
Als de temperatuur het toelaat, is er
een kleine kans dat de onderlaag
nog voor de winter aangebracht
kan worden. In elk geval zal het
wachten zijn tot het voorjaar 2013
voor de aanleg van de toplaag.

Bosquetiastraat in Koksijde

Een eerste deel van dit project
(Vlaanderenstraat) werd nog
kort voor de zomer tot en met de
asfaltonderlaag afgewerkt, wat
bijdraagt tot een vlotte verkeerscirculatie in deze buurt.
De herinrichting van de Bosquetiastraat omvat een aantal technische
werkzaamheden zoals het vernieuwen van de nutsleidingen, alsook
de aanleg van een regenwaterriool
voor opvang van het regenwater
op de openbare ruimte. Het huidig
gemengd stelsel was onvoldoende
gedimensioneerd door de dichtere
bebouwing. De flatgebouwen en
aaneengesloten woningen krijgen

hierop een aansluiting zodat de
overloop van het regenwater niet
langer in het vuilstelsel maar in het
RWA-stelsel terechtkomt.
Voor de verdere aanleg van de
nutsleidingen begint in de eerste
week van september de uitbraak
van de voetpaden in de Bosquetiastraat, vanaf de Bliecklaan richting
Vlaanderenstraat. Vanaf dit moment zullen garages aldaar niet
meer toegankelijk zijn.
Halverwege september wordt het
wegdek uitgebroken voor aanleg
van het regenwaterriool. De volgende stap is het aanbrengen van
de funderingen voor het nieuwe
asfalt. Voor heel het project geldt
uiteraard ook de vernieuwing met
afwisselend een voetpad en een
parkeerstrook.
Om de afvalcontainers te kunnen
ledigen tijdens de uitvoering van
de werken, zal een verzamelplaats
voorzien worden op de hoek van de
Lalouxlaan met de Bosquetiastraat.
Als de uitvoering goed vordert en
de temperaturen het toelaten, zou
dit project, op de toplaag na, voor
de krokusvakantie beëindigd kunnen zijn.
Na de realisatie van de bovenbouw zal de verkeerscirculatie
wijzigen naar eenrichtingverkeer,
telkens naar de Lalouxlaan.

Persleiding Sint-Idesbald

Het doel van dit dossier is de
optimalisatie van de persleiding
van het pompstation op de hoek
Myriamweg/Zeepannelaan (over
de Strandlaan, Kerkepanneweg,
Christiaenlaan) tot de Koninklijke
Baan (ca. 600 m) om aan te sluiten
aan de collector (verzamelriool)
die het afvalwater geleidt naar de
zuiveringsinstallatie in Wulpen.
Langsheen het traject van de
nieuwe persleiding worden ook bezinkputten voorzien om het hemelwater in de ondergrond te laten
infiltreren.
Om voldoende ruimte te hebben
voor de aanleg van de nieuwe
persleiding is het noodzakelijk om
de vuilwaterriool tussen de Koninginnelaan en de Koninklijke Baan
te vernieuwen.
In het stukje Zeepannelaan van de
Myriamweg tot de Strandlaan zal
aan één zijde ook een nieuw voetpad en aan de andere zijde ook
een parkeerstrook aangebracht
worden.
Tot slot wordt ook overal in al de
betrokken straten het wegdek door
Aquafin vernieuwd.
De coördinatievergadering moet
nog plaatsvinden. De planning
volgt in een volgend nummer.

Zeelaan in Koksijde-Bad

Half oktober wordt gestart met
de vernieuwing van het gedeelte
Zeelaan (fase 2) tussen de Koninklijke Baan en de Westendestraat.

Een belangrijk deel van het project zal bestaan uit de heraanleg
van alle nutsleidingen (water, gas,
elektriciteit, diverse sturingskabels).
Hiervoor werd met de aannemer
overeengekomen om enkel de
parkeerstroken uit te breken zodat
de handelszaken langer comfortabel toegankelijk blijven.
Het project omvat de vernieuwing
van o.a. de bovenbouw door een
rijweg in lichtgrijze asfalt, brede
voetpaden in blauwe hardsteen,
aan het kruispunt met de Westendestraat vier bomen.
Globale planning:
- vanaf 15 oktober: uitbraak sleuf
voor de nutsleidingen (parkeerstrook)
- vanaf 15 november: uitbraak van
de rijweg, en start met de aanleg
van de buizen voor opvang van
het regenwater
- Op 30 november, na de voltooiing van alle nutsleidingen, kan
er begonnen worden met de
aanleg van alle funderingen
voor de rijweg en de voetpaden.
Tegen de kerstvakantie zal er op
deze funderingen dan al betere
toegankelijkheid zijn.
- Onmiddellijk na Nieuwjaar volgt
de start van de aanleg van de
voetpaden in blauwe hardsteen.
Pas daarna kan asfalt op de rijweg aangebracht worden. Algemene voltooiing is voorzien bij de
aanvang van de paasvakantie
2013.

Dageraadstraat tussen
Marie-Joséstraat en
Veurnelaan

De aannemer van de verkavelaar zal in september het stukje
Dageraadstraat tussen de MarieJoséstraat en Veurnelaan uitbreken
voor verlenging van de riolen.

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

Gas en elektriciteit:
durf vergelijken!
Het is niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste
formule te kiezen voor gas en elektriciteit. De gemeente werkt
daarom mee aan de nationale informatiecampagne van de FOD
Economie. Op dinsdag 25 en woensdag 26 september zijn er in het
gemeentehuis tussen 15 en 20 u. spreekuren om u te helpen de
beschikbare vergelijkingstools op het internet te gebruiken. Daar
leert u de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers vergelijken zodat u zelf met kennis van zaken
een keuze kunt maken (prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, …).
Om de gewenste informatie te krijgen, moet u uw laatste jaarlijkse
factuur (globale afrekening, eindafrekening) van uw huidige leverancier meebrengen.
Info: http://economie.fgov.be of dienst Milieu en DO, T 058 53 34 64,
heidi.vollon@koksijde.be.

15% korting
voor studenten en scholieren
in Kringloopwinkel
Sedert 14 augustus loopt opnieuw de Studenten- en Terugnaar-schoolactie in de Kringloopwinkel. Naar jaarlijkse traditie
kunnen studenten die hun kot inrichten met kringloopgerief
genieten van een korting van 15%. Ook leerlingen uit het lager
en middelbaar onderwijs krijgen 15% korting.
Info: Kringloopwinkel West, Koksijdestraat 10 (industriezone II),
Veurne, T 078 15 50 05, www.kringloopwinkelwest.be.

Zwerfkattenactie najaar 2012
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseert, met
steun van de Vlaamse overheid, van begin september tot eind
oktober opnieuw de zwerfkattenactie om de populatie verwilderde katten te beheersen en de hinder te beperken. De overbevolking van zwerfkatten brengt, –naast ziektes en ontbering
bij de dieren zelf–, immers heel wat overlast met zich mee (geurhinder, lawaai, zwerfvuil…). Het voederen van deze verwilderde
dieren is dan ook verboden.
Om het probleem aan te pakken plaatst de gemeente vangkooien met vis als lokaas. De gevangen dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd bij een dierenarts. De behandelde zwerfkatten krijgen een knip
in hun oor zodat duidelijk is dat ze behandeld zijn en worden nadien in hun leefomgeving teruggeplaatst.
Wie verwilderde katten in zijn omgeving opmerkt en bereid is een vangactie op zijn eigendom toe te laten,
contacteert de dienst Milieu en DO (T 058 53 34 65 of milieu@koksijde.be).

Correctie afvalkalender
In de afvalkalender van de toeristische zone (zone 1) sloop een fout. Het huishoudelijk restafval wordt er niet
opgehaald op zaterdag 15, 22 en 29 september zoals vermeld staat. De ophaaldienst komt wel een dag
eerder langs, nl. op vrijdag 14, 21 en 28 september.

Afvalarm
winkelen
winnaars
juli/augustus
In de maand juli werd
Carlo Kempenaers met de K-zak
gespot op het Guido Gezelleplein. In augustus werd Ludovicus
Van Bostraeten in de Zeelaan
met de K-zak gespot. Beide
gelukkigen winnen aankoopbonnen van onze lokale handelaars,
elk ter waarde van 25 euro.

juli

Actie Afvalarm winkelen:
haal je gratis K-zak in huis!

De K-zak is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Koksijde.
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling lanceert, met steun van de
Vlaamse overheid, voor de zevende keer een nieuwe, duurzame boodschappentas. Deelnemen kan in vier stappen.
1. Ruil vanaf woensdag 26
september uw ingevulde bon in voor een
gratis boodschappentas in het gemeentehuis
(vergeet uw identiteitskaart niet).
2. Gebruik uw duurzame
boodschappentas
tijdens het winkelen
en weiger plastic
wegwerpzakjes. Vanaf
maandag 8 oktober
belonen alle deelnemende handelaars u met een stempel op uw spaarkaart. Uiteraard
blijven ook de boodschappentassen van de vorige acties geldig. Een
overzicht van de deelnemende zaken staat op de gemeentelijke website of is te bekomen bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling.
3. Volle spaarkaarten deponeert u in de urne aan het onthaal van het
gemeentehuis (Zeelaan 303), de bibliotheek (Casinoplein 10) en alle
toerismekantoren (Zeelaan 303, Zeedijk 26a en Astridplein 6). De urnen
staan er van maandag 8 oktober tot maandag 3 december om 16 u.
In december worden de winnende kaarten getrokken.
4. Gebruik uw boodschappentas verder na de actie. Maandelijks valt er
één afvalarme winnaar in de prijzen.
Prijzenpot - Wie de voorbije jaren tot de gelukkigen behoorde, kan getuigen van de talrijke en zeer waardevolle prijzen van onze lokale handelaars en gemeentebestuur, met een citytrip naar Parijs als hoofdprijs. Let
wel: iedere winnaar moet persoonlijk aanwezig om de prijs in ontvangst
te nemen.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 058 53 30 98,
dorine.decoster@koksijde.be

Bon gratis boodschappentas
JA, ik wil graag een gratis boodschappentas in ruil voor deze bon.
Vanaf 26 september in te ruilen, zolang de voorraad strekt, in het
gemeentehuis, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 12 u. en op
maandag en woensdag ook van 13.30 tot 16 u.
Naam & voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
augustus

Jonge kunstenaars gezocht
Voor de expo Transcript is JOC de
PIT op zoek naar beeldhouwers,
dichters, schilders fotografen,
grafici, kortom naar jong artistiek geweld. Kan je goed schilderen? Heb
je een paar unieke foto’s genomen?
Staat er een “installatie à la Delvoye” op je
kot? Tijdens Transcript, van 2 tot 10 november, kan je
je werk aan het publiek tonen. Alle kunstvormen zijn
welkom. Niets is te gek! Aan de wedstrijd zijn mooie
prijzen verbonden: de prijs van de jury (200 euro),
2de prijs (100 euro), de publieksprijs (50 euro), de
prijs voor de ‘beste bezoeker’ (50 euro).
Info en/of inschrijven:
jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Dub 2 school
September betekent niet voor iedereen plezier.
Maar de pitters laten dat niet aan hun hart komen.
Het nieuwe schooljaar wordt ingeluid met een dubfeestje. De kick off van het najaarsprogramma vindt
op zaterdag 8 september plaats. Dub 2 school start
om 21 u. in jeugdhuis de PIT.
Info: www.depit.be of de facebookpagina.

Najaar 2012 in de PIT
Het nieuwe programmaboekje komt in september
uit. Haal je exemplaar bij de jeugddienst. Of bemachtig er eentje op één van de verdeelpunten.
Tien uitgaven van de boekjes zijn gesigneerd door
Thomas van de jeugddienst en geven recht op een
gratis toegangskaart! Meer info op www.depit.be
met links naar de verschillende muziekgroepen.
Of op de facebookpagina.

Inschrijvingen bij
jeugdbewegingen
Scouts Casa - De leiding verwelkomt de nieuwe
leden op zaterdag 22 september om 14 u. in hun
lokalen, Duinparklaan 41b in Oostduinkerke.
Het groots openingsspel vindt plaats op
zaterdag 29 september.
Contactpersoon: tuurdeltomme@hotmail.com
Scouts Zeedustra - Inschrijven in deze scoutsgroep
kan op zondag 30 september van 14 tot 17 u., in het
lokaal Kerkstraat 34 te Koksijde-dorp.
Contactpersoon: nicolai_louagie@hotmail.com
KAJ Wulpen - KAJ vindt ook zijn stek in de Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. De KAJ organiseert
activiteiten voor jongeren van 12 tot 30 jaar.
Je kan het hele jaar door inschrijven bij
stijn.lycke@gmail.com
Tandemwest - Tandemwest biedt activiteiten voor
personen met en zonder een beperking.
De groep vindt onderdak in het centrum Taf Wallet,
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
Inschrijven online via www.tandemwest.be.

Stonernight
De stoners zijn terug! Op zaterdag 29 september
kan je in de PIT enkele stonerbands aan het werk
zien. Bands die de fakkel kunnen overnemen van
Kyuss of Monster Magnet. “Stonerrock moet het
hebben van de zware meeslepende gitaarriffs die
een groot ritmisch karakter hebben. Het ritme speelt
dus een heel grote rol bij stonerrock, en daarmee
zijn basgitaar en drums ook zeer belangrijk. Er wordt
veel gewisseld in dit genre tussen hard en zacht.”
(Uit Wikipedia) Wie kiest voor de praktijk, zakt best af
naar de PIT op 29 september om 21 u. Toegang
3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden.
Info: www.depit.be of de facebookpagina.

Jong geleerd is oud gedaan…

Enkele jongeren van De Speulveugel vonden de betekenis achter het gezegde “het leven
zoals het is”… Een leerrijke ervaring!

De bewoners van woonzorgcentrum Dunecluze kregen er van de
zomer een aantal jonge gasten
bij. Elke dinsdag kwamen de
kinderen van speelpleinwerking
de Speelveugel langs om te gaan
wandelen, om te knutselen (vb.
met klei) of om samen te koken.
Deze “brug”-activiteiten vonden
voor de eerste keer plaats! En zowel de kinderen als de bewoners
waren tevreden!
Tijdens het schooljaar zouden de
jeugddienst en Dunecluze dit project willen voortzetten. Doelgroep
zijn kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Wie hieraan wil deelnemen, kan
zich melden bij de jeugddienst,
jocdepit@koksijde.be of
058 53 34 44.

Koksijdse jongeren ontvangen
buitenlandse vrienden
Van 20 tot 27 juli vond in Koksijde
het jumelagekamp plaats. Konz
(Duitsland), Wanze (België), Bad
Schallerbach (Oostenrijk) en
Briénon-sur-Armançon (Frankrijk)
stuurden een delegatie jongeren
naar Koksijde. Zo’n 60 jongeren
en hun begeleiders konden een
week genieten van Koksijde en
de Vlaamse kust.
Een greep uit het eivol programma-aanbod: een bezoek
aan NAVIGO, karaoke, een dagje
Blankenberge (Sealife, Atlantikwall, zandsculpturen), toeren met
de billekarre, een afsluitfuif. Zelfs
een sessie garnaalkruien ontbrak
niet op het menu. Volgend jaar is
het de beurt aan Briénon-sur-Armançon om de grenzen te doen
vervagen.

De Koksijde jongeren die deelnamen aan het jumelagekamp: onder vlnr Isaura Joye, Freya
Stekelorum, Jolien Oyaert, Coline Nowé, Celine Butaye, Mira Sinnaegel en Tiara Clauw. Boven
Noël Vinquier van het jumelagecomité Koksijde, coördinator Carine Baert, Michael Moerman,
begeleider Nathalie Thuy, Jasper Stekelorum, Lucas Neuser, en begeleider Jorell Beyens.

Showkorps El Fuerte wint drie medailles op
Europese Kampioenschappen in Rastede

Als enig Belgisch korps nam het Koksijdse Showkorps El Fuerte op 30 juni en 1 juli voor de 2de maal deel aan de
Europese Kampioenschappen in het Duitse Rastede. Het korps oogstte hoge lauweren: zilver in de discipline
marching, brons in de discipline marching parade en goud voor de tamboer-majoor Sofie Hennebel.
Deze Europese Kampioenschappen staan heel hoog aangeschreven binnen de “kleine” wereld van de muziek.
Het is dus een eer voor een korps om aan het tornooi te mogen deelnemen. In totaal namen 59 korpsen deel
uit 10 landen. Na deze kampioenschappen staat El Fuerte 9de op de Europese ranglijst. Dit jaar vertegenwoordigt El Fuerte Koksijde meer dan twintig maal: op prestigieuze stoeten, tornooien en taptoes in eigen land, maar
ook in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. De gemeente Koksijde heeft een vereniging waar het meer
dan ooit trots op mag zijn. Showkorps El Fuerte en Jong El Fuerte zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde
leden. Iedereen is welkom en alles is gratis. De repetities vinden elke zaterdag op Ten Bogaerde plaats.
Info: Jurrie Delporte, jurrie@telenet.be, www.elfuerte.be

Week van de Sportclub
Van 8 tot 16 september organiseren Bloso en de
Vlaamse Sportfederatie hun vierde editie van de
Week van de Sportclub waarin duizenden Vlaamse
sportclubs hun deuren openzetten. De gemeentelijke sportdienst werkt uiteraard mee aan dit initiatief.
De voordelen van de sportclub op een rijtje:
- het is de plek om levenslang te sporten onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever
- iedereen is er welkom, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd
- men maakt en ontmoet er vrienden, waarmee
men samen een gezellige tijd doorbrengt
In de eerste week van september worden brochures
verdeeld in alle Koksijdse scholen. Daarin staan alle
meewerkende sportclubs, de dagen en uren waarop men gratis kan deelnemen aan een trainingssessie, hoe inschrijven en de contactgegevens van
elke club. Men kan proeven van volgende sporten:
atletiek, badminton, basketbal, budokai-do, bridge,
paardrijden, duiken, karate, judo, golf, hondenafrichting, netbal, nordic walking, petanque, schermen,
scrabble, lijn- en koppeldans, zeilwagenrijden, tennis,
tafeltennis en volleybal. Info: (volledig programma
ook) op www.sport.koksijde.be.

Jeugdsportacademie
Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs
organiseren de sportdienst en sportraad op
woensdagnamiddag jeugdsportacademies in de
sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Voor elke
sport is er een lessenreeks van drie weken. De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden plaats
van 14 tot 15.15 u., voor het 4de tot 6de leerjaar
van 15.15 tot 16.30 u. Volgende sporten staan op
het programma: balsporten (voetbal, basketbal,
netbal/volleybal) op 10, 17 en 24 oktober / toestelturnen op 14, 21 en 28 november / tennis op 5, 12
en 19 december / hockey op 9, 16 en 23 januari /
dans op 30 januari en 6 februari / tafeltennis op 20
en 27 februari / atletiek op 13, 20 en 27 maart. De
deelnameprijs per reeks bedraagt 4,50 euro (behalve dans en tafeltennis: 3 euro), verzekering en
sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven kan op de
sportdienst, Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01).
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en je bent
pas ingeschreven ná betaling!

Scholenveldloop
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke
sportdienst de jaarlijkse veldlopen op het sportpark
van Oostduinkerke:
- op dinsdag 25 september van 13.45 u. tot 16
u. voor de kinderen uit het lager onderwijs van
Koksijde
- op woensdag 26 september van 14 tot 16 u. voor
de leerlingen van het middelbaar onderwijs van
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
In twee dagen tijd geven ca. 2.000 sportievelingen
het beste van zichzelf. De inschrijvingen worden via
de scholen geregeld en zijn gratis.

Sluitingsprijs in
Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op dinsdag 9
oktober een autobus in naar Putte-Kapellen, waar
jaarlijks, aan de grens met Nederland, de laatste
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt.
Het is keer op keer een waar volksfeest waarvoor
de renners het onderste uit de kan halen. De bus
vertrekt om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek te
Oostduinkerke. De renners starten om 12.45 u. en
moeten 12 ronden (177 km) rijden. De aankomst
is voorzien omstreeks 16.30 u. De bus vertrekt om
18.30 u. weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10
euro (wordt na het vertrek teruggegeven op de
autobus), inschrijven bij de sportdienst (sporthal
Hazebeek). Het aantal plaatsen is beperkt.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Strand-, duin- en poldertoertocht
Op zondag 23 september vindt in Oostduinkerke de 12de strand-duin-poldertoertocht plaats met keuze
tussen 45 of 58 km. De omloop omvat o.a. 3 km single track op het militair domein, een stuk van het WKcyclocrossparcours en een passage over het strand. Starten kan tussen 8 en 11.30 u. aan sporthal Hazebeek.
Er zijn douches en bikewash voorzien.
Org.: Bart Pieters, Stefan Werner, Frank Steen, Pieter Popeye, Nico Syryn, Peter Viaene, Johan Recour en
Geert Desaever.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt van 5 oktober tot en
met 31 mei 2013. Elke vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag. Het
sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.

1.083 deelnemers aan de Beach Run
Op woensdag 18 juli organiseerden de gemeentelijke sportdienst en de sportraad voor de 32ste keer de
jaarlijkse strandloop. Sportraadvoorzitter Johan Provost gaf om 18.30 u. de start van de jeugdjogging, waarvoor zich 208 kinderen jonger dan 14 jaar inschreven voor een afstand van 2,5 km op het strand van SintIdesbald. Om 20 u. schoot schepen van sport Dirk Dawyndt de 875 deelnemers van de 5 en 10 km op gang.
Onder de deelnemers was er een grote diversiteit aan talent en ambitie. Er waren zowel de competitielopers, de deelnemers aan het loopcriterium van de kust en de getrainde joggers als de start to runners en
de sportieve toeristen die zich tijdens hun vakantieperiode sportief wilden meten en vooral meededen voor
de ambiance. Alle deelnemers kregen na afloop een paar sportsokken, een aquarius sportdrank en een
koekje . De besten per reeks kregen bovendien ook een naturaprijs.
Na de jogging bedankte de organisatie de sponsors, het feestcomité van Sint-Idesbald, de VVV Koksijde,
M.A.C. Westhoek en alle medewerkers.

Winnaars
Jeugdjogging 2,5 km jongens -14 jaar:
1. Simon Blanckaert uit Koksijde in 8’36’’; 2. Johan
Goossens uit Rijkevorsel; 3. Tom Willaert uit Koksijde
Jeugdjogging 2,5 km meisjes -14 jaar:
1. Josefien Rondelez uit Brugge in 9’28’’; 2. Amber
Dawyndt uit Koksijde; 3. Sarah Dekien uit Koksijde
Heren 5 km:
1. Valentin Poncelet uit Lillois-Witterzee in 18’23’’
Dames 5 km:
1. Michele Vandevyvere uit Stavele in 21’40’’
Heren 10 km:
1. Francis Vansteenbrugge uit Zingem in 38’17’’
Dames 10 km:
1. Charline Vanheste uit Izegem in 44’03’’
Volledige uitslag op www.sport.koksijde.be.

Sportraadvoorzitter Johan Provost en sportfunctionaris
Willy Degraeuwe bij het ereschavotje van de 10 km heren met
winnaar Francis Vansteenbrugge, 2de Karel Moerman en
3de Serge De Blauwe.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Victor Vantuyne - Veurne, 4 juni

zoon van Stijn en van Charlotte
Derycke uit Oostduinkerke
Yaqoob Aziz - Veurne, 5 juni
zoon van Muhammad en van Danuta
uit Koksijde

Achiel Van den Brande

Veurne, 5 juni
zoon van Stijn en van Nathalie
Dehaene uit Oostduinkerke
Arnaud Decloedt - Veurne, 6 juni
zoon van Stijn en van Hanne Leye uit
Oostduinkerke
Kiara Peeters - Veurne, 8 juni
dochter van Kevin en van Vanessa
D’hoop uit Koksijde
Yaron Portier - Veurne, 12 juni
zoon van Bruno en van An Wynant uit
Koksijde
Lucca Meire - Veurne, 20 juni
dochter van Nicolas en van Cindy
Dewaele uit Oostduinkerke
Julien Darras - Veurne, 22 juni
zoon van Jochen en van Catherine
Anrys uit Oostduinkerke
Hafi Muhammad - Veurne, 23 juni
zoon van Rehman en Aisha Rehman uit
Koksijde
Anna Vantomme - Ukkel, 28 juni
dochter van Karel en van Maria Bilotte
uit Oostduinkerke

Noah De Deken

Rio de Janeiro/Brazilië, 31 januari
zoon van Jan en van Mabel Olivera
Navarro uit Oostduinkerke
Julie Dekeerle - Veurne, 25 juni
dochter van Filip en van Stefanie
Descamps uit Oostduinkerke
Arthur Van De Walle - Veurne, 5 juli
zoon van Danny en Nele Conaerts uit
Oostduinkerke
Lucas Lahmar - Veurne, 6 juli
zoon van Aïssa en van Cindy Sarrazyn
uit Oostduinkerke
Tiana Monteny - Veurne, 11 juli
dochter van Kelly Monteny uit xx
Mélodie Declerck - Elsene, 14 juli
dochter van Geoffrey en Odile
Lequeux uit Koksijde
Marie-Lou Swinnen - Veurne, 14 juli
dochter van Johan en van Tine
Vandenberghe uit Oostduinkerke
Charlie Paepe - Tielt, 15 juli,
zoon van Ellen Paepe uit Oostduinkerke
Noortje Willems - Oostende, 18 juli
dochter van Carlos en van Wietske van
den Berge uit Oostduinkerke

Rahib Ishaq - Veurne, 20 juli

zoon van Mohamed en van Sofia
Mahjoub uit Koksijde

Seppe D’hont

Veurne, 23 juli
zoon van Bruno en van Charlotte
Magherman uit Koksijde

Lisa Polet

Veurne, 31 juli
dochter van Filip en van Ann-Sofie
Ameloot uit Oostduinkerke
HUWELIJKEN
Alexander Balcaen uit Gent en
Freekje Viaene uit Koksijde (23 juni)
Joel Vanderhelst en Vera Burm,
beiden uit Koksijde (26 juni)
Pieter Cobbaert en Yessica
Debruyne, beiden uit Koksijde (29 juni)
Michel Chamelot en Christine
Delhez, beiden uit Quaregnon (30 juni)
Pedro Vandenberghe en Shirley
Platteeuw, beiden uit Koksijde (30 juni)
Peter Haemers uit Koksijde en Julie
Jacob uit Deinze (7 juli)
Pieterjan Tailly uit Aalter en Katrin
Martens uit Koksijde (14 juli)
Geoffrey Ingouf en Els Lingier,
beiden uit Koksijde (14 juli)
Christophe Deleu en Bianca
Hamiaux, beiden uit Koksijde (17 juli)
Danny Vieren en Veronique
Vermeylen, beiden uit Koksijde (20 juli)
Mario Pouchele en Wim Colle,
beiden uit Koksijde (23 juli)
Joeri Van Impe uit Veurne en
Tiffanie Coffyn uit Koksijde (28 juli)
Willem Dejonghe en Caroline Pill,
beiden uit Koksijde (30 juli)
Sven Vollon en Nancy Van Daele,
beiden uit Koksijde (1 augustus)
OVERLIJDENS
Maurice Schrooten - 92 jaar
weduwnaar van Francine Lagneau
Rojo Candido Jimenez - 79 jaar
Gino De Decker - 54 jaar
echtgenoot van Pascaline Havenith
Denizia Godderis - 89 jaar
weduwe van Leon Levecque
Marcel Poissonnier - 67 jaar
echtgenoot van Sonnia Simoen
Daniel Lambotte - 61 jaar
echtgenoot van Anne-Marie Cogge
Louise Lienard - 91 jaar
weduwe van Maurice Henrion
Maria Vandecasteele - 91 jaar
weduwe van Valentinus Duhein
Edmond Tyteca - 78 jaar
echtgenoot van Noëlla Vandamme

Marie Fobert - 86 jaar
Maria De Jonge - 92 jaar

weduwe van Joseph Debelva
Jacques Meurisse - 82 jaar
echtgenoot van Nicole Voet
Maurice Depozzolo - 65 jaar
weduwnaar van Godelieve Naeyaert
Hubert Moreau - 73 jaar
echtgenoot van Nadine Bogaert
Jeanne Corteel - 89 jaar
weduwe van Camiel Aeles
Bernice De Loof - 87 jaar
weduwe van Arsène Van den Branden
Jean Van Wert - 80 jaar
echtgenoot van Henriette Pardon
Johannes Mostert - 87 jaar
weduwnaar van Anne Onland
Alfons Reniers - 79 jaar
echtgenoot van Marie Olemans
Lucien Deprey - 65 jaar
echtgenoot van Anita Decrop
Luiz Treville - 75 jaar
echtgenote van Barbara Juszczak Marzena
Yvonne Viane - 85 jaar
weduwe van Maurice Williquet
Oscar Pleysier - 78 jaar
weduwnaar van Marie Bekaert
Joseph Massart - 91 jaar
weduwnaar van Joséphine Dheur
Marie Barbier - 87 jaar
weduwe van Valère Depaepe
De Maria Smedt - 87 jaar
echtgenote van Louis Meeus
Marc Berkein - 80 jaar
echtgenoot van Frieda Verbelen
Madeleine Stevens - 84 jaar
echtgenoot van Guido Goudsmedt
Maria Comein - 85 jaar
weduwe van Fernand Van Elslande
Andréas Vanhoutte - 101 jaar
weduwnaar van Sophie Piasta
Godelieve Delanghe - 83 jaar
weduwe van Robert Defoer
André Thieren - 93 jaar
echtgenoot van Simonne Vermoote
Simone Renée Demon - 76 jaar
echtgenote van Albert Eerebout
Estelaa Vanhille - 83 jaar
weduwe van Livin Vermeersch
Arnold Callenaere - 75 jaar
echtgenoot van Geertruide Aelvoet
Emmanuel Decruyenaere - 65 jaar
Jeanne Vermeersch - 85 jaar
weduwe van Marcel Riem
Léon Coomans - 85 jaar
echtgenoot van Paula Mees
Sabine Levecke - 48 jaar
Johan Devos - 55 jaar

Watergewenning en kleuterzwemmen
De Gezinsbond Koksijde-Oostduinkerke organiseert vanaf eind september zowel een cursus watergewenning als kleuterzwemmen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De lessen
vinden plaats in het Hoge-Blekkerzwembad in Koksijde-Dorp van 17
tot 17.45 u. voor de groep watergewenning, en van 17.45 tot 18.30 u.
voor de groep kleuterzwemmen. Volgende data zijn gepland: 25 en 28
september, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 en 26 oktober. Leden van de Gezinsbond
betalen 35 euro, niet-leden 45 euro (verzekering inbegrepen).
Info en inschrijvingen: Marianne Vandenberghe, Svinkxstraat 10 in
Koksijde, T 058 51 86 55

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Pladys-Sarrazijn

Zaterdag 16 juni was een gezellige feestdag voor het echtpaar Valere Pladys (°Wulpen) en Angeline Sarrazijn
(°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Oostduinkerke, 16 juni 1962).
Valere was metser en Angeline werkte in de horeca en bekommerde zich om het huishouden. De jubilarissen
hebben een dochter, een zoon en vier kleinkinderen.

Echtpaar Lambaerts-Crols

Op zaterdag 16 juni was het ook de beurt aan het echtpaar Franciscus Lambaerts (°Morkhoven) en Jacqueline Crols (°Herentals) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 6 juni 1962 in
Herentals. Frans was verificateur bij het ministerie van Financiën, Jacqueline was verkoopster en bediende. Ze
hebben een zoon en twee kleinkinderen.

Echtpaar
Wydoodt-Brouckaert
Op zaterdag 23 juni waren er gouden palmen voor de echtgenoten
Camille Wydoodt (°Poperinge) en
Irma Brouckaert (°Heist) die huwden op 23 juni 1962 in Koksijde.
Camille werkte in de bouw en ook
bij de technische dienst van onze
gemeente. Irma was huisvrouw. Ze
hebben drie kinderen (waarvan
twee jammer genoeg gestorven)
en drie kleinkinderen.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Somers De Wever

Lucien Somers (°Deurne) en Paula De Wever (°Westerlo) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Wiekevorst, 9 mei
1962) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 23 mei
in het gemeentehuis ontvangen. Lucien was zelfstandig makelaar en spaarbankhouder. Paula stond hem bij
in het zakenleven. Ze hebben een dochter.

Echtpaar Vermoesen-Emmerechts

Op zaterdag 30 juni was het de beurt aan de echtgenoten Hendrik Vermoesen (°Opwijk) en Susanne Emmerechts (°Merchtem) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (13 juli 1962, Merchtem). Gilbert
verdiende de kost een loopbaan lang bij de watermaatschappij TMVW, Susanne was huisvrouw. De jubilarissen hebben twee dochters, twee zonen en vijf kleinkinderen.

Een eeuwelinge: mevr. Jeanne Van Waeyenberghe!

Honderd jaar geleden, op 2 juli 1912, zag Jeanne Van Waeyenberghe in Waarschoot het levenslicht in het
gezin van postontvanger Camillus en Marie-Christina Vuylsteke. In WO I verbleef het gezin in Engeland en
Frankrijk, en na de oorlog studeerde Jeanne voor onderwijzeres in Gent. Op 28 oktober 1939 huwde ze met
onderwijzer Albert Goethals die echter al in oktober 1946 zou sterven op 31-jarige leeftijd. Na een moeilijke periode werd ze schoolhoofd in Eeklo en later inspectrice van het lager onderwijs in Gent. In 1972 ging
Jeanne met pensioen en verhuisde naar haar villa in de Dahlialaan in Oostduinkerke. Jeanne is nog opmerkelijk fit: ze oefent op de hometrainer en wandelt in de straat. Ze kookt nog altijd graag en blijft van alles op
de hoogte! Jeanne, haar zoon Franklin en zuster Margareta werden op zaterdag 14 juli in het gemeentehuis
gefeliciteerd door een delegatie van ons bestuur!

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Luypaert-Dejaeger

Goud was er op zaterdag 4 augustus juni voor het echtpaar Etienne Luypaert (°Ieper) en Solange Dejaeger
(°Gent) die huwden op 28 juli 1962 in Ieper. Etienne was fabrikant in breigoed en medische textielartikelen.
Solange hielp uiteraard in de zaak en zorgde voor het huishouden. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Vereecken-De Roos

Zaterdag 4 augustus was ook een mooie feestdag voor het echtpaar Hilaire Vereecken (°Kemzeke) en
Simonne De Roos (°Kemzeke) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Kemzeke, 4 augustus 1962). Hilaire was rijkswachter, Simonne uitbaatster van een kinderopvang. Later runden ze samen ook
een zaak voor kleine restauratie. Ze hebben twee kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Maes-Goens

Zaterdag 4 augustus was een gezellige feestdag voor het echtpaar Antoon Maes (°Diksmuide) en Jeannine
Goens (°Booitshoeke) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Booitshoeke, 9 augustus
1962). Antoon was eerst slager maar vanaf 1982 samen met Jeanine populaire uitbater van restaurant De
Dreve in Veurne. Ze hebben vier kinderen en acht kleinkinderen.

De voorbije maand in woord en beeld

Het college van burgemeester en schepenen bracht op zaterdag 30 juni hulde aan Jan Van Cauwenberge
omwille van zijn vele culturele verdiensten. Jan is sinds 1990 lid van de bibliotheekraad, waarvan voorzitter
van juni 2001 tot heden. Hij is ook lid van de cultuurraad en van de raad van beheer van c.c. CasinoKoksijde.
Verder is hij jarenlang bestuurslid van het feestcomité Koksijde-Bad, medewerker van het folklorefestival Een
venster op de Wereld en van het tennistornooi Flanders Ladies Trophy.

Nadat de gemeenteraad wereldkampioen
cyclocross Niels Albert op 27 februari de titel
van ereburger van Koksijde verleende, vond
de eigenlijke aanstelling plaats tijdens een gezellig volksfeest op maandag 2 juli. Niels werd
tegelijk vereeuwigd op “zijn” Albertduin!
Maandag 2 juli was ook het
moment om Walter Maes aan te
stellen tot sportief ambassadeur.
Walter (onderaan, 2de van links)
werd de titel verleend omwille
van zijn vele verdiensten voor de
wielrennerij in Koksijde. Hij kreeg
ook de Trofee van Sportverdienste.
Op de plechtigheid werden ook
de jaarlijkse sportlaureaten gehuldigd. Bij de individuelen laureate
Ellen Mercier (atletiek), eervolle
vermeldingen voor Ward Mercier
(atletiek), Frank Dawyndt (atletiek) en Joep Cambier (judo). In
ploegverband werd de 1ste ploeg
van de judoclub heren laureaat.
Tandem West werd laureaat bij
de andersvaliden (zwemmen en
voetbal). Sportvrouw en sportman
van het jaar zijn Julie Saubain (zeilwagenrijden) en Lieven Pieters (spartathlon). De Trofee van Sportverdienste
is voor Johan Provost (al 18 jaar sportraadvoorzitter), Jos Exteens (tennis) kreeg een eervolle vermelding.

De voorbije maand in woord en beeld

Op vrijdag 6 juli was er de feestelijke opening van de nieuwe accommodatie voor
de buitenschoolse kinderopvang de Speelplekke in de Toekomstlaan in Oostduinkerke-Dorp. Niet ver van het centraal kruispunt
zijn tijdelijke gebouwen opgetrokken in
afwachting van de realisatie van een volledige nieuw kinderopvangcentrum in de
Dorpsstraat.

Het vierde Koksijdse ecotuinteam is van
start gegaan. In zeven tuinen leert het
team de principes van de ecologische
siertuin aan. Van links naar rechts: teamleider Claude Willaert, Nathalie Haentjens,
Christine Lauwers, Lieve Leenknecht-Vasseur, Louise Secret, Veroniek Engelbrecht,
Sabine Dewilde, Maria Slosse-Vanderelst.
Konden niet aanwezig zijn: Olga Zakharova
en Catherine Deweirdt.

Een omvangrijke groep fietsers van Coxy Cycling
verbleef van 7 tot 14 juli in de Ardeche voor de jaarlijkse fietsreis. In zes dagen fietsten ze 750 km bijeen,
waarvan elke dag 2.500 m klimmen. We zien ze op
de foto met zicht op de Pont d’Arc bij l’Argentière.
Ook de schepenen Dirk Dawyndt en Herwig Vollon
waren van de partij.

De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling maakte
de tuin het hof tijdens juni compostmaand. Willy
D’Hont, Robert De Gucht, Christian Goedtgheluck,
Noëla Vilain, Martin Delanghe en Torben Deschoolmeester vielen in de prijzen op de compostnamiddag.

Programma
Open Monumentendag
Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 9 september. Het thema van
deze editie is “Woord-Muziek-Beeld”. Een prikkelende vraag: werden of worden er in
onze gemeente in waardevolle gebouwen nieuwe vormen van kunst en cultuur gecreëerd? De vraag richt zich op kunstenaarswoningen, ateliers, werkplaatsen,...
In Koksijde ging de dienst Cultuur op zoek naar gebouwen waar vroeger kunstenaars
en schrijvers woonden/wonen. Uiteraard komt de eigen Westhoekacademie, waar jong
en oud in kunst en cultuur worden onderricht, aan bod. In het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 waan je je even
een schrijvende monnik en in het NAVIGO-museum wordt gefeest en gedanst met de vissers.

Gegidste erfgoedroute “Schrijvers in Sint-Idesbald” (per treintje)
Tot na WO II was Sint-Idesbald niet veel meer dan een vrij afgelegen gehucht. Net die achterstand en
ongereptheid trok veel kunstenaars aan, waaronder ook schrijvers en dichters. Stap op het treintje en luister
naar de gids die unieke verhaal vertelt.
Start om 10, 13 en 15.30 u. aan de dienst Toerisme in Sint-Idesbald, Zeedijk 26a / mogelijkheid tot afstappen
en bezoek aan c.c. Taf Wallet/Home Pêcher / res. nodig via dienst Toerisme Koksijde, T 058 51 29 10.
De centrale ingang van het c.c. Taf Wallet,
vroeger Home Edouard Pécher.

In de Sint-Pieterskerk krijgt de bezoeker uitleg over de
reconstructie van de muurschilderingen.

Primeur: rondleidingen in de
neogotische Sint-Pieterskerk

Zo zag u Home Eduard Pêcher/
c.c. Taf Wallet nog nooit!

In primeur voor Open Monumentendag rondleidingen met bezichtiging van de restauratiewerken,
vooral van de muurschilderingen, die in de 19de
eeuw werden aangebracht en nu gereconstrueerd worden.
Tegelijk speelt het 19de eeuws orgel. Om 10 u.
lezing door restaurateur Hugo Vandenborre
(res. via toerisme@koksijde.be of 058 51 29 10) /
doorlopend rondleidingen van 11 tot 18 u.

C.c. Taf Wallet heette 15 jaar geleden Home
Eduard Pêcher en was toen een vakantiecentrum.
Vandaag is de gemeentelijke Westhoekacademie
er gehuisvest. Het gebouw wordt weldra in zijn oorspronkelijke stijl gerestaureerd. Een expo, rondleidingen en animatie leren u meer over dit gebouw
en het restauratieproject. Vooral de kleine hoekjes
zullen u verbazen… Aanspreekpunten + mogelijkheid tot wijnproeven bij de wijngilde

Workshop + rondleidingen:
kom vissersliederen zingen in
NAVIGO

Workshop geschriften
+ aanspreekpunten in
Abdijmuseum Ten Duinen

Laat je vanaf 15 u. meevoeren en zing uit volle
borst mee met de muziekgroep Het Narrenschip.
Om 11 en 16 u. gratis thematische rondleidingen
over feest, dans en muziek in de visserijwereld.
Res. NAVIGO T 058 51 24 68, info@visserijmuseum.be

Aanspreekpunten in het museum en op de site
zullen vertellen over de meesterlijke schrijfkunst van
de duinheren. Kinderen (van 9 tot 12 j.) kunnen om
14 u. deelnemen aan een workshop geschriften
res. abdijmuseum, tenduinen@koksijde.be,
T 058 53 39 50

Zuid Abdijmolen, Van
Buggenhoutlaan, Koksijde-Bad
Vrij toegankelijk van 10 tot 18 u. Geniet er van een
natje en een droogje. ’s Namiddags vanaf 14 u.
oude ambachten en muzikale ambiance door
volksmuziekgroep VierN.

Duinenhuis (Bettystraat 7,
Koksijde): cultuur in onze natuur
Laat je inspireren in de Schipgatduinen en ontdek,
luister en schilder mee in het Duinenhuis. Christa
Defour verzorgt een korte initiatie over het schilderen
op aquarel (sessie om 14 en om 16 u.) en ga zelf aan
de slag met zicht op de zee en de duinen. Herman
Spruytte zorgt intussen voor de poëtische en muzikale
inbreng. Kom tot een gedicht of een lied via cryptische omschrijvingen. Gratis. De Bettystraat (kusttram
halte Lejeunelaan) is autovrij. Parkeren kan op het
Elisabethplein.
Centraal infopunt: Bezoekerscentrum Abdijmuseum Ten Duinen, T 058 53 39 50, tenduinen@koksijde.be.
Alle info ook in de lokale OMD-brochure of op www.cultuur.koksijde.be

Kermisprogramma Sint-Idesbald
Zondag 2 september

- 7.45 u., strand, garnaalkruiersdemonstratie, koken
en uitdelen van de garnalen op de Zeedijk
- 10 u., Sint-Idesbalduskerk, plechtige dienst voor de
Canadese soldaat Charles Richards en voor de
overleden parochianen (jaargetijde)
- 10.45 u., bloemenhulde aan de gedenkplaat aan
de ingang van de kerk
- 11 u., optocht met de gemeentelijke harmonie
en de vaderlandslievende verenigingen door de
Strandlaan tot op de Zeedijk en defilé ter hoogte
van het Grardplein
- 11.30 u., aperitief en kermisambiance met hapje
en drankje op het Grardplein, optreden door The
Nortsea Dixielandband

Maandag 3 september

Zaterdag 1 tot maandag 3 september
- Grardplein, kermisattractie

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

Kermisprogramma Oostduinkerke-Dorp
Zaterdag 1 september:

- 19.30 u., café Leopold, kermisprijskamp op de golfbiljart, geldprijzen en tombola, inschrijvingen vanaf
18.30 u.

Vrijdag 7 september

- Themadag rond de gebeurtenissen van
8 september 1944 (68e verjaardag van de executie) met de leerlingen van de 5de en de 6de
klas; om 11 u. neerleggen van bloemen aan de
gedenkplaat gemeenteschool, en om 11.15 u. aan
de gedenkplaat in de Vrijheidstraat
- 19 u., café Leopold, kaas- en wijnavond, 13 euro,
inschrijven tot uiterlijk 5 september bij Fred en
Nicole

Zaterdag 8 september

- 13-18 u., opendeur op Koksijde Golf Ter Hille,
n.a.v. de officiële opening van de Driving Range
- 12 u., garnaalkruiersdemonstratie voor vrouwelijke
kruwers (tot 13 u.) op het Sint-Andréstrand aan de
Schipgatduinen, daarna koken van de garnaal op
het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum,
org. kruwersclub de Spanjaardbank
- 18 u., avondmarkt
- 19.30 u., oud-gemeentehuis, officiële opening van
de kermis door de gemeentelijke overheid en Mieke Garnaal met haar gevolg, onder begeleiding
van de harmonie Vrienden van de Brandweer en
de dansgroep Oud-IJslandvaarders, aansluitend,
kermisworp in samenwerking met de foorkramers
- 20-22.30 u., Estaminet In de Peerdevisscher, cafébal
en accordeonavond met Marc Muys en zoon

Zondag 9 september

- 68ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke: om 9.15 u. plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaats; om 10 u. herdenkingsmis in de
Sint-Niklaaskerk opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde; om 11.15 u. bloemenhulde aan het
monument voor de gesneuvelde verzetslieden en
omgekomen burgers
- 10-18 u., opendeur op Koksijde Golf ter Hille
- 10 u., café Leopold, kaas- en boterkaarting van
10 u. tot “uitputting”
- 12.30 u., garnaalkruiersdemonstratie voor mannelijke kruwers (tot 14 u.) op het Sint-Andréstrand aan
de Schipgatduinen, daarna koken van de garnaal
op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, org. kruwersclub de Spanjaardbank

Maandag 10 september:

- 10-18 u., opendeur op Koksijde Golf ter Hille
- 10 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige herdenkingsdienst
voor de overleden parochianen (jaargetijde)
- 17 u., café Leopold, kaas- en boterkaarting van
17 u. tot “uitputting”

- 18 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving & uitbetaling
van het clubkampioenschap voor wielertoeristen
(org. WTC De Meeuw)

Woensdag 12 september

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

Donderdag 13 september

- 9 u., Sint Niklaaskerk, plechtige vissersmis, na de
dienst bloemenhulde op het erepark van het
Nationaal Visserijmuseum
- 11 u., gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij in café ’t Visserswelzijn, aangeboden door het frietkraam Gezondheidsapotheek
en het feestcomité van Oostduinkerke-Dorp
- 14 u., Witte Burg, 22ste editie Herfstontmoeting
Seniorendans, gratis toegang voor alle senioren
(org. Seniorendansgroep De Golfbrekers)
- 15 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften, 30ste Grote Prijs Autohandel Vanoverbeke en
Legein

Groendijkkermis
Zaterdag 1 september

- 19 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Zondag 2 september

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

Brussels Sinfonietta
concerteert met
streektalent-pianist
George Tyriard

De 17-jarige gemeentegenoot George Tyriard
die op zaterdag 6 oktober als solist concerteert
met het Brussels Sinfonietta-orkest.

Het Brussels Sinfonietta orkest brengt op zaterdag 6 oktober om
20 u. in de OLV-ter-Duinenkerk een concert met drie klassieke
meesterwerken. Solisten zijn de 15-jarige violiste Mona Verhas uit
Anderlecht en de 17-jarige George Tyriard uit Koksijde.
Het Brussels Sinfonietta-orkest telt 42 muzikanten. Het is het kamerorkest van de Scholengroep Brussel. Dit ensemble brengt professionele musici samen met jong muzikaal talent uit het Brusselse
deeltijds en kunst-secundair onderwijs in een bijzonder artistiekpedagogisch project. Luc Bartholomeus, afkomstig uit Poperinge
en directeur van de muziekacademie van Anderlecht, is er sinds
2006 dirigent van. De klassieke muziekavond start met het 2de
vioolconcerto van Mendelsshohn met Miona Verhas als soliste. In
2012 werd ze laureate van de Rotary-Breughelwedstrijd in Brussel.
Streekgenoten zullen vooral uitkijken naar de uitvoering van het 20ste pianoconcerto van Mozart met
Koksijdenaar George Tyriard als solist. Geboren in Antwerpen verhuisde hij toen hij drie was naar De Panne,
en woont nu al enkele jaren in Koksijde. Zijn studies in de hogere graad piano rondde hij af met maar liefst
100%. Hij won o.m. al de Steinway-pianowedstrijd, en was 2de in de Cantabilewedstrijd en 3de in de Stephan De Jonghewedstrijd. Na de vakantie start hij zijn pianostudies aan het conservatorium in Antwerpen.
Na de vertolking door de twee solisten zal het orkest afsluiten met de uitvoering van de Holberg Suite van
Grieg. Toegang: 10 euro (studenten 6 euro) in vvk bij de dienst Toerisme Koksijde / aan de kassa 12 euro.
Info: Peter en Valérie Tyriard, T 0475 55 36 35, info@hotelmontana.be

Walter Vilain presenteert
Delvauxiana Suite
Walter Vilain, componist en ondervoorzitter van de Koninklijke
Harmonie Koksijde, presenteert
zijn Delvauxiana Suite op zaterdag 22 september om 18 u. in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde. De uitvoerders zijn Els Crommen (zang)
en Willy Appermont (piano). Het
concert vindt plaats in het kader
van de culturele activiteiten van
Kunst in de Mullewol, het Vanneuvillehuis en de collectie Walter
Vilain. Na het concert biedt de
gemeente een receptie aan.
Inschrijven bij de dienst Cultuur,
T 058 53 21 03 of
valerie.vandamme@koksijde.be.

Walter Vilain aan de concertpiano

Ontdek op 22 september hoe
cool Oostduinkerke is voor kids!
Na de succesvolle edities van Koksijde Kids tijdens de
paasvakantie, pakt de dienst Toerisme op zaterdag
22 september uit met Oostduinkerke Kids.
De Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en het
binnenplein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
worden omgetoverd tot één grandioos en gratis
speeldorp.
Van 10.30 tot 18 u. kan het jonge volkje, van kleuters
tot tieners, er zich uitleven. Zo is er een kleuterdorp met
springkastelen, fietsjes, rodeo-voetbal, klauterparcours,
draaimolen en grimestand. De vele opblaasbare attracties zorgen voor uren speelplezier. Er is een speeltrein van 25 m lang, een jungle run, een opblaasbare
klimtoren en een rodeostier. Of beleef dolle pret op de
gekke fietsen!
Breng zeker een bezoek aan de grote stand van
kinderkrant Plezand: maak er een coole tekening, trek
gekke bekken in de fotocorner en doe mee aan de
Plezante wedstrijd en win een Ple-zand goodybag!
Op het binnenplein van NAVIGO-museum kan je
echte circustechnieken aanleren of probeer je tegenstander te verslaan bij de reuzengezelschapspelen of
de volksspelen. Je kan er ook zeepbelleninstrumenten
en reuzenzeepbellen maken.
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen: er is de
4-in-1 acro-benji, waag een sprong op de supercoole
hangbrug base jump, versla je tegenstander op de
benji-run of het gladiatorspel. Tel het aantal loopings
dat je kan maken op de sky-swinger, daal de helling af
in de spectaculaire zorb-bal of zoek je weg langs het
blindloopparcours.

Ook in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is er die
dag ook heel wat te beleven. Het museum is doorlopend open van 10 tot 18 u. Het gezinsparcours S.O.S.
Zeemonsters wordt aan elk gezin gratis aangeboden
en om 15 u. is er een echte piratenworkshop en rondleiding voor kinderen van 5 tot 10 jaar.

Wedstrijd thema Brandweer

Kom alles te weten over het leven van een echte
brandweerman tijdens de opendeur bij de brandweer
van Oostduinkerke. Maak een mooie tekening “thema
Brandweer” en win een leuke prijs! Breng je tekening
binnen bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde of
Astridplein 6, Oostduinkerke vóór 22 september met je
naam, adres, telefoonnummer en leeftijd op. Alle tekeningen zullen te bewonderen zijn tijdens Oostduinkerke Kids in het brandweerarsenaal van Oostduinkerke,
prijsuitreiking om 11.30 u.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 in, T 058 51 29 10,
F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

4de toeristenen streekproductenbeurs
De VVV/dienst Toerisme organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 oktober voor de 4de maal de toeristen- en streekproductenbeurs in de
feestzaal en mezzanine van c.c. CasinoKoksijde en in het atrium van
het Gemeentehuis.
Tijdens deze tweedaagse beurs kan je bij de vele standhouders proeven van lekkere streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, foiegras, vis en nog zo veel meer. Je vindt er ook toeristische informatie over
de Westkustgemeenten en Noord-Frankrijk. Ook toeristische diensten uit
het binnenland zullen er zijn, evenals de jumelagegemeenten. Eregasten dit jaar zijn de provincie Henegouwen en de stad Bergen.
Op zaterdag open van 10.30 tot 18 u., op zondag van 10.30 tot 17 u.
Gratis toegang.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

De coming man van de Vlaamse stand-up comedy

De elastieken mimiek van Steven Mahieu
Op vrijdag 21 september stapt komiek Steven Mahieu om 20 u. in de ring van c.c. CasinoKoksijde. Dat
doet hij met verve. De Morgen riep Mahieustueus,
z’n eerste avondvullende show, meteen uit tot meest
beloftevol debuut van 2011. De Standaard plaatste
de voorstelling zelf in zijn top 5-comedy voorstellingen
van 2011. Als klap op de vuurpijl won hij in 2011 ook
het Humorologie-concours. Valt Koksijde ook voor de
grappige West-Vlaming?
Een hoofdthema van zijn meeslepende conference
is het leven als dertiger. Vrijgezellen worden dan plots
alleenstaanden, vrouwen beginnen aan kinderen te
denken en hun borsten krijgen een andere functie. Zijn
gitzwarte humor is gestoeld op haarscherpe observaties. Voor maatschappelijke problemen als armoede
en de asielcrisis suggereert Mahieu fantasierijke, bevrijdende oplossingen.
De rode draad doorheen de voorstelling is de oplossing voor maatschappelijke problemen op een wijze
waarvan je soms denkt: “Waarom zijn onze politici
daar niet opgekomen?”
Steven heeft het graag over onderwerpen waar wat
spanning op zit. Stevig, maar niet gratuit. Hij is eigenlijk
hard en zacht tegelijk. Wat hij doet is een beetje schizofrenie met een micro, maar dan grappig.
Karen Michiels van De Standaard ziet het zo: “De
concurrentie is groot in de Vlaamse stand-up comedy,
maar met Steven Mahieu dient zich toch weer een

Steven Mahieu, in 2011
winnaar van het
Humorologie-concours.

nieuwe topper aan. Het zou me verbazen als zijn volgende voorstelling geen vier sterren waard zou zijn.”
Tickets kosten 12, 10,50 en 9 euro,
via www.casinokoksijde.be, of T 058 53 29 99.

Swingende teksten, poëtische saxofoonkreten

Hommage aan Paul Van Ostaijen
Op zaterdag 22 september brengen acteur Tom Van Bauwel en topsaxofonist Ben Sluijs om
20 u. in c.c. CasinoKoksijde een ode aan de Vlaamse dichter Paul Van Ostaijen. Van Bauwel
geeft zich vol passie over aan Paul Van Ostaijens swingende teksten, vol ritme en muzikaliteit,
in samenzang met de poëtische saxofoonklanken van Ben Sluijs.
Paul van Ostaijen (1896-1928) was een van de grote vernieuwers van de moderne poëzie in het
Nederlands taalgebied. Zijn poëzie heeft tot op vandaag niets aan zeggingskracht verloren.
Tom Van Bauwel volgde zijn toneelopleiding in Antwerpen. Als acteur speelde hij o.m. bij de KVS en het NTG.
Bij het brede publiek is hij bekend van TV- (Ons Geluk,
Windkracht 10 en Sara) en filmwerk (Ad Fundum). Van
2008 tot 2010 was hij artistiek leider van het Raamtheater dat werd omgedoopt tot BAFF.
Ben Sluijs is groepsleider van verschillende formaties
die zowel in binnen- als buitenland graag worden ontvangen. Hij speel(t)de ook regelmatig soloconcerten
of combinaties van solosax en woord met o.a. Pjeroo
Roobjee, Jan Decleir, Remco Campert. Elke noot uit
zijn hoorn is een zorgvuldig opgepoetste glimmer,
die aan een smaakvolle ketting wordt geregen, met
behoud van het vermogen solistisch te verrassen met
een fantasierijke bocht of omweg.
Acteur Tom Van Bauwel en saxofonist
Tickets: 12, 10,50 en 9 euro via www.casinokoksijde.be
Ben Sluijs brengen een hommage aan Paul Van Ostaijen.
of T 058 53 29 99.

9de Stormfeesten op 6 en 7 oktober

Visparlee op café!

Het boeiende visserijverleden van onze badplaats, het
harde, vaak armoedige bestaan van de vissersfamilies,
is een brok volkscultuur die zeker niet teloor mag gaan.
In deze context riep Ghislain Storme in 2004 de Stormfeesten op de Zeedijk in het leven, gebaseerd op historische feiten en georganiseerd door het feestcomité van
Oostduinkerke-Bad. Onder leiding van Frieda Vanslembrouck (regie) is het volkse initiatief al aan zijn negende
editie toe: op zaterdag 6 en zondag 7 oktober.
Het scenario van het straattheater werd in 2011
grondig hertekend. Nu wordt het accent gelegd op
authentieke vissersverhalen van IJslandvaarders, doorweven met innige ontboezemingen van vissersvrouwen. De verhalen werden opgetekend door gewezen
museumconservator Willem Lanszweert en schrijfster
Katrien Vervaele, en bewerkt door Frieda Vanslem-

brouck. Het geheel speelt zich af in een café en kreeg
de naam Visparlee op café. De editie 2012 is hier en
daar in een nieuw kleedje gestoken.
Naast het straattoneel zijn er ook nog optredens van
straatmuzikanten in het kader van de visserij.
Na de uitvoering van het straattheater wordt aan alle
bezoekers een receptie aangeboden in de tent.
Op zondagmiddag is er op dezelfde locatie van 12
tot 14 u. ook visbuffet (enkel na inschrijving, 25 euro,
drank niet inbegrepen). Kaarten daarvoor te bekomen in de dienst Toerisme (T 058 51 29 10) en bij het
feestcomité Oostduinkerke-Bad (T 058 51 12 47).
Zaterdag 6 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / om
15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
Zondag 7 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet / 14.30 u. straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater en receptie

Daguitstap naar Parijs
op donderdag 18 oktober
De dienst Toerisme organiseert zijn volgende daguitstap
op donderdag 18 oktober met bestemming Parijs.
Vertrek om 6.15 u. (OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde), 8.25 u.
(brandweer in Koksijde-Dorp) en 8.35 u. (Sint-Niklaaskerk
in Oostduinkerke).
In Parijs bezoek aan de begraafplaats Père-Lachaise
waar talloze bekende personen begraven zijn, o.a. Gilbert Bécaud, Edith Piaf, Jim Morrison, Chopin, Annie Girardot…
’s Namiddags wandeling in het Parc de Bercy (2001). Hier was vroeger een belangrijk wijndepot, waarvan
enkele kenmerken bewaard zijn: het stratenpatroon en oude spoorrails. Vervolgens bezoek aan de bibliotheek van François Mitterand. Het complex werd geopend in december 1996, 11 maanden na het overlijden van Mitterand. De verzameling telt ca. 10 miljoen boeken, 350.000 kranten-en tijdschriften, enz.
Prijs per persoon: 45 euro (busreis, ontbijtje, gids, rondleiding bibliotheek Mitterand, drinkgeld inbegrepen)
Thuis omstreeks 23.30 u. Programma altijd onder voorbehoud!
Info en inschrijvingen: dienst Toerisme, Zeelaan 303 in Koksijde, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be

Agenda SEPTEMBER
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan &
elke dinsdag, Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Markt - Info: dienst Toerisme
Elk weekend
WAC, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15
Luchtdopen of initiatievluchten
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90:
April - eind september 2012 - Beaufort 04

Vegetarisch koken, een smaakexploratie voor de nieuwsgierige mens
Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Woensdag 12/09, 19/09 en 26/09
Les 1: vleesvervangers met een exotisch tintje
Les 2: wereldse peulvruchten
Les 3: vegetarisch broodbeleg
Prijs leden Gezinsbond: € 50 (reeks) – € 20 (les) – niet-leden € 60 - € 25
Drankje inbegrepen
Inschrijven kan t.e.m. 5 september via overschrijding op reknnr. 001-3729911-46
Van de Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen, met vermelding naam, lidnummer, telefoonnummer, les 1-2-3, Info: Diane: T 058 31 56 37.

Koksijde-Bad, Bilbiotheek - Cursus basis pc - Basiscursus
digitale fotografie - Cursus Hobbyfotografie - Cursus
‘Hoe orde houden op je pc’ - Cursus internetinitiatielessen
Zie Tij-dingen blz 15
Knuffelturnen (bewegingsopvoeding voor kleuters)
Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke, turnzaal, Dorpstraat 4
Lessenreeks van 5 sessies
Telkens op zaterdagvoormiddag 11-12 u.: 15/09, 22/09, 29/09,
06/10, 13/10.
Deelname: € 10 leden Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen
Inschrijvingen: Freddy Boudt, T 058 51 76 21
Kermis in Sint-Idesbald
van 1 tot 3 september - Zie Tij-dingen blz 35

01 Zaterdag
Koksijde-Dorp, munitiedepot

Velddag

Info: André Gisquière, on2bid@telenet.be

Gratis geleide wandeling ‘Goed
gecamoufleerd: camouflage bij
dieren’ 14 u.

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

Open museumdag: musea gratis
toegankelijk 14-18u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO
Info: NAVIGO

Optreden Jong El Fuerte 15 u.

Oostduinkerke-Bad, centrum
Info: dienst Toerisme

02 Zondag
Rommelmarkt 6 u.

Wulpen, Dorpsplaats
Info: T 0486 97 79 41, T 0478 50 62 40

Westhoek Nordic Walkers
nodigen uit
Zaterdag 15 september 2012 - 10 u.
Beginnerscursus Nordic Walking
Bezoekerscentrum Doornpanne
4-delige lessenreeks: 15, 22, 29 sept. en 13 okt.
Prijs: 48 euro (poles inbegrepen)
Inschr.: Chantal.Loones@telenet.be, t. 058 51 98 08
Koksijde-dorp, Hoge Blekker zwembad, Pylyserlaan 32
Watergewenning en kleuterzwemmen
Zie Tij-dingen blz 28
Kermis in Oostduinkerke
van 8 tot 13 september - Zie Tij-dingen blz 36

Rondleiding in het museum gids
inbegrepen in het toegangsticket
14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Optreden Showkorps El Fuerte Como Antes - Koksijde 16 u.
Koksijde-Bad
Info: dienst Toerisme

03 Maandag
Ontspanningsnamiddag voor
55-plussers van Sint-Idesbald
Met optreden van Clown Rocky &
Andrei Lugovski 14-18 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info en inschrijvingen: Siska Christiaens,
feestcomité Sint-Idesbald, T 0475 89 72 08

04 Dinsdag

Causerie ‘Het genie van Breugel’
door Freddy Vandecappelle.
De spreker belicht de voornaamste
facetten in het werk van de
schilder. 14.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128.
Deelname: € 2 voor leden, € 4 voor niet-leden.
Org. Vl@s, www.vlas.koksijde.be
Info: Mevr. Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

Bloedafname Rode Kruis 16.30-20 u.
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56,
vandewalle.m@telenet.be
Film ‘Tot Altijd’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

Donderdag 06 sept
tot maandag 10 sept
Koket Koksijde Floralia – Meesters
Floristen aan Zee

Garnaalvissers te paard 9.30 u.

Zie Tij-dingen blz 12-13
Koksijde-Bad, Theaterplein en Atrium gemeentehuis Koksijde
Info: dienst Toerisme

05 Woensdag

Zaterdag 08 sept
tot maandag 10 sept

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Dorp, munitiedepot

Velddag

Info: André Gisquière, on2bid@elenet.be

Garnaalkruien 7.45 u.

Uitdelen van de garnaaltjes tijdens het aperitiefconcert op het G. Grardplein om 11 u.
Sint-Idesbald, strand
Info: dienst Toerisme

Garnaalvissers te paard 10 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Open deur Koksijde Golf ter Hille

Zie Tij-dingen blz 10-11
Oostduinkerke, www.koksijdegolfterhille.be
Info: dienst Toerisme

08 Zaterdag

12 Woensdag

18 Dinsdag

Gratis geleide wandeling in
Ter Yde, Hannecartbos 14 u.

Bloedafname Rode Kruis 17-19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Info: Monique Vandewalle, T 0494 81 42 56

Optreden theater Jean Petter
‘Loerde’ 20 u.

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

Rondleiding in de tijdelijke
tentoonstelling ‘Schatten van de
duinenabdij’ 14.30 u.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

09 Zondag
Open monumentendag

Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Info: dienst Cultuur

Rondleiding in de tijdelijke
tentoonstelling ‘Schatten van de
Duinenabdij’ 14.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Optreden Jong El Fuerte 15 u.

Oostduinkerke-Dorp
Info: dienst Toerisme

Nacht van de duitse volks en
schlagermuziek 17 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

10 Maandag
Neos ledenvergadering met BBQ
en voorstelling jaarprogramma en
groepsreis 10 u.

Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Info en organisatie: Neos Koksijde,
T 058 51 40 60

Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnalen
op de Zeedijk 14.15 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Namiddag van de Duitse volks en
schlagermuziek 15 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en kaarten: dienst Toerisme

11 Dinsdag
Breiclub - start voor alle
belangstellenden 14.30 u.

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128 - Indien mogelijk wol, breipatroon en
naalden meebrengen - Gratis deelname
Org.: Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde - www.vlas.koksijde.be
Info: mevr. Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

Garnaalvissers te paard 15.30 u.

Oostduinkerke-Bad, strand
Info: dienst Toerisme

Film ‘Monsieur Lazhar’ - de Andere
film 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

13 Donderdag
De scheiding tussen kerk en staat.
Lezing door Prof. Dr. Michel Magits,
em. Vrije Universiteit Brussel 14.30 u.

Koksijde, Ter Duinenlaan 34, Zaal De Burg (Sociaal Huis). Toegang: € 2,50 (koffie inbegrepen).
Org. UPV-Westkust i.s.m. A. Vermeylenfonds
Info: de heer Marc Mortier, T 0475 97 21 98,
mmortier@base.be

15 Zaterdag
Gratis geleide wandeling
vitamientjeswandeling 14 u.

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

Laïs & Maandacht - Songs We
Embrace 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

16 Zondag
‘Op zondag in gesprek met….’
‘meertalig onderwijs bij kinderen’

11 u.
Koksijde-Bad, zaal De Brug (Sociaal Huis),
Ter Duinenlaan 32
Sprekers: Piet De Craen, Hoogleraar VUB
Info en organisatie: VOC Westhoek/Koksijde,
Marc Van Muylem, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be

Gratis geleide duinenwandeling
‘kom meer te weten over de
snoepjes die op het dagelijkse
menu staan van onze gevederde
vrienden in de Noordduinen’ 14.30 u.

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

Wielerwedstrijd Keizer der Juniores
15 u.
Koksijde
Info: dienst Toerisme

La cité Modern, Vrolijke verhalen
over dodo stadvogels (8+) 19 u.
Oostduinkerke, surfclub Windekind
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info: Markant Sint-Idesbald, Lena Proot,
T 058 51 51 37, jacques-proot@skynet.be

19 Woensdag
Film ‘Shame’ 20 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

21 Vrijdag
Steven Mahieu – Mahieustueus 20 u.

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

22 Zaterdag
Optreden Streetband De Maxima’s
in kader van Dag van de Klant 15 u.

Koksijde-Bad
Info: dienst Toerisme

Doorlopend geopend.
Gezinsparcours ‘S.O.S Zeemonster’
wordt gratis aangeboden aan elk
gezin. 10-18 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO museum
Om 15 u. piraten-workshop & rondleiding
voor kinderen van 5 tot 10 jaar.
Info: NAVIGIO museum

Oostduinkerke Kids 10.30-18 u.

Zie tij-dingen blz 38
Oostduinkerke-dorp, Schoolstraat,
Vrijheidsstraat en binnenplein NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum
Info: dienst Toerisme

Els Crommen en Willy Appermont Delvauxiane Suite 18 u.

Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Info: c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Tom Van Bauwel & Ben Sluijs – Paul
Van Ostaijen 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en Tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 51 29 99

23 Zondag
12de duin- en poldertocht
(mountainbike) 8-11.30 u.

33-45 en 58 km
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
Info: Bart Pieters, pietersbart@telenet.be

Oostduinkerke-Bad, strand SYCOD

27 Donderdag

Wedstrijd op het strand tussen Windekind en
St André. Eerst per 2 strandzeilparcours afleggen, daarna per MTB
Info: beachmaster@sycod.be

Vernieuwd Gents Volkstoneel –
Stemmen 20 u.

Duo-Race Strandzeilen - MTB

Geleide strandwandeling bezoek
kunstwerken Getij-Dingen 13 u.

TENTOONSTELLINGEN
07-16/09
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenlaan
Expo Etienne Rotsaert en Piet Duthoit,
fotografie en beeldhouwwerken.
Info: dienst Toerisme

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Koksijde-Bad, Zouavenplein
Gratis deelname
Info en organisatie: A. Vermeylenfonds,
T 058 51 98 65

28 Vrijdag

Gratis geleide wandeling ‘over
verhalen van het harde
vissersleven en kom meer te weten
over de bessen in de prachtige
Plaatsduinen 14.30 u.

Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: c.c. CasinoKoksijde,
T 058 53 29 99

08/09-09/12
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
De Duinenabdij onder_schatten:
Gegeerd, onbegrepen en onbekend.
Info: Abdijmuseum

29 Zaterdag

17/03-17/11
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald,
strand
Getij-Dingen II-012. Info: dienst Toerisme

Oostduinkerke, Vissersherberg De
Peerdevisscher, binnenplein NAVIGO,
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Info: dienst Toerisme

08/06-15/11
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO museum
Zeeschatten:Vinden. Veroveren.
Verliezen. Info: Navigo

Manuel Hermia Trio
(Jazzlab Series) 20 u.

Oostduinkerke

Optreden Jong El Fuerte 15 u.

2-daagse Kustwandelhappening

Koksijde-Bad, centrum.
Info: dienst Toerisme

Info: Aktivia, Stefaan Bailleur, T 050 40 51 53,
stefaan.bailleur@aktivia.be

Bal van de burgemeester en het
bestuur 20u.

25 Dinsdag
Thema van de avond: Luisteren
wij genoeg naar signalen van ons
lichaam? 19.30 u.

Sint-Idesbald, VOC Westhoek,
Veurnelaan 109. HVV Zahir Koksijde - praten
over de dingen des levens
Info en inschrijvingen: Marc Van Muylem,
T 0498 56 61 30, vanmuylem@skynet.be

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

31/03/2012-09/01/2013
Sint-Idesbald, Paul Delvauxmuseum,
Delvauxlaan 42.
30 jaar Paul Delvauxmuseum.
Toegang Paul Delvaux Museum gratis
inwoners Koksijde.
Info: Paul Delvauxmuseum, T 058 52 12 29

30 Zondag
Dagreis naar Antwerpen
‘Wereldhaven vol smaak’ 7.30 u.

Info en org: Neos Koksijde, T 058 51 40 60
Oostduinkerke

2-daagse Kustwandelhappening

26 Woensdag

Info: Aktivia, Stefaan Bailleur, T 050 40 51 53,
stefaan.bailleur@aktivia.be

Dagreis - Onze-Lieve-Vrouw-Waver
en Lier. Geleid bezoek aan
Ursulinenklooster met wintertuin,
lunch, geleid stadsbezoek Lier,
geleid bezoek aan
paardenmelkerij - zesuurtje 07u.

Koksijde-Bad, parking O.L.V.-ter-Duinenkerk
Vertrek 7 u aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk
Deelname: € 49 pp. Inschrijven voor
15 september. Org. vl@s - Vlaamse Actieve
Snioren - Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Info: Flor Van Rie: t 058 52 28 49

08/09-09/12
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Schatten van de Duinenabdij.
Gegeerd. Onbegrepen,
Onbekend.
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

07/09-06/01/2013
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Kriebelbeestjes.
Info: bezoekerscentrum,
bezoekerscentrum@iwva.be,
www.iwva.be, T 058 53 38 33
september
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino,
Strandlaan
Tentoonstelling ‘een letterkapper bij
de haarkapper’
Jos Brabants stelt tentoon Diepschrift in
Steen. Info: kapsalon Lievino
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28/08-30/09/2012
Oostduinkerke,
Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Expo rondom Georges Grard
Info: Art Gallery De Muelenaere & Lefevere

Film ‘Wuthering Heights’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info: c.c. CasinoKoksijde

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

Burgemeester
Schepenen

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

18 BAL VAN DE
BURGEMEESTER
EN HET BESTUUR
e

zaterdag 29/09/12 // c.c. CasinoKoksijde

Walking dinner + optreden
van Blue Monday People // 20 uur

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

Bal // 22.30 uur

VVK 5 - ADD 7
DJ Wim Rommens

t.v.v.

ring
Vriendenkeer
Brandw Koksijde rke
e
Oostduink

