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2013

Ken je dit beeld?

doe mee
en win

De derde aflevering van onze wedstrijd
“Ken je dit beeld?” werd gewonnen
door Anita Averein uit Koksijde. De foto
in vorig nummer toonde een poëtisch
fragment (van Fernand Florizoone) in
het werk Blij weerzien van beeldhouwster
Jenny Reynaert. Twaalf inzenders dienden
een correct antwoord in. Van die twaalf
benaderde Anita het precieze aantal
inzendingen.
De nieuwe opgave. Uit welk beeld komt
bijgaand reliëf? (Precies omschrijven:
straat, plein, enz.). Antwoorden uiterlijk 10
juni via kenjeditbeeld@koksijde.be, of via
post naar Gemeentehuis, Ken je dit beeld,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één
inzending per persoon.
Schiftingsvraag: hoeveel geldige
inzendingen zal de redactie ontvangen?
Vermeld bij uw antwoord: adres, T-nr. of
GSM-nr. Veel succes! Mooie prijs voor wie
wint!

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 7,50 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen –2013”
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hoogwater
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07.39 en 20.06
08.45 en 21.12
09.53 en 22.19
11.01 en 23.23
12.01
00.18 en 12.49
01.04 en 13.30
01.44 en 14.08
02.22 en 14.43
02.56 en 15.16
03.28 en 15.43
03.56 en 16.09
04.25 en 16.38
05.00 en 17.15
05.42 en 18.00
06.34 en 19.00
07.44 en 20.14
08.55 en 21.22
09.58 en 22.24
10.57 en 23.21
11.53
00.15 en 12.44
01.05 en 13.31
01.52 en 14.17
02.39 en 15.03
03.27 en 15.50
04.16 en 16.39
05.09 en 17.33
06.08 en 18.32
07.09 en 19.33

01.43 en 14.07
02.43 en 15.09
03.50 en 16.29
05.11 en 17.52
06.17 en 18.47
07.07 en 19.32
07.50 en 20.12
08.28 en 20.48
09.02 en 21.22
09.32 en 21.53
09.59 en 22.21
10.27 en 22.52
10.59 en 23.28
11.37
00.11 en 12.24
01.04 en 13.21
02.04 en 14.27
03.06 en 15.31
04.07 en 16.36
05.10 en 17.42
06.13 en 18.46
07.12 en 19.41
08.04 en 20.31
08.52 en 21.18
09.38 en 22.04
10.24 en 22.50
11.10 en 23.38
11.57
00.26 en 12.46
01.17 en 13.37

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomertijd.

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 we u door met de
gewenste dienst.
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Zeeziekte
Last van scheurbuik? Bezorgt de
frisse zeelucht u hallucinaties? Ooit
zeeziek geweest? U komt er alles
over te weten in de tentoonstelling
Zeeziekte. Hoe kolkt de waanzinnige
zee in lichaam en geest..? Van 7
juni tot 17 november in NAVIGONationaal Visserijmuseum. Er is zelfs
een verboden zone enkel toegankelijk voor volwassenen…

11
Groene begraafplaatsen
De gemeentelijke begraafplaatsen
zullen in de nabije toekomst een
ander uitzicht krijgen: een groener
uitzicht! De grote grindpaden
worden er omgevormd tot “grasgrindpaden”, de smallere paden
worden volledig in gras heraangelegd. De open ruimtes, of gewone
aarde, worden eveneens met gras
ingezaaid of beplant met vaste
planten.

16
Ravotten in de zomer
Zoekt u opvang voor de kinderen
tijdens de zomervakantie? Geen
probleem, de Speelplekke, de
Speeldune en de Speelveugel
slaan de handen in elkaar om uw
kind(eren) een onvergetelijke zomer
te bezorgen. Twee maanden lang
kunnen kinderen en jongeren van
2,5 tot 14 jaar voor ontelbare uren
avontuurlijk speelplezier in de drie
centra terecht!

21
Festival op het strand
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Tot vorig jaar sprak men van Pennenzakkenrock, vandaag heet het
kinderrrockfestival Your in beach.
Voor de tweede keer op rij is het
muziekevenement te gast op het
strand van Oostduinkerke. Een
uniek festival om het schooljaar
in stijl af te sluiten met als vaste ingrediënten een resem topartiesten
en een stapel animaties!
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Snippers uit de raad van 15 april
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in,
tenzij anders vermeld.

Live

Afslagstrook

Brandweer

De raad keurde het lastenboek goed voor de
herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat/
Toekomstlaan in Oostduinkerke-Dorp. Er komt
een afslagstrook in de Toekomstlaan richting
Nieuwpoort (zie ook Tij-dingen mei 2013). Dit
gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. De huidige
verkeersintensiteit leidt vaak tot files. Het verkeer zal
er nog toenemen met de opening van Koksijde
Golf ter Hille. Eerste schepen Jan Loones en
de N-VA-raadsleden Adelheid Hancke, Gerard
Vandenbroucke en Andreas Cavyn onthielden
zich. Ze betreuren immers dat er geen creatievere
oplossing kon gevonden worden voor het
behoud van de unieke opstelling van de linde- en
kastanjebomen. Vijf bomen worden verplaatst.
De totale raming bedraagt 292.511 euro, waarvan
85.307 euro voor de gemeente. De rest is ten
laste van de Adm. Wegen en Verkeer, of komt van
betoelaging via module 10. Het project gaat nu in
aanbesteding.

In geheime zitting
werd Dieter Lambert
bevorderd tot korporaal,
post Oostduinkerke.

op internet!

volg de zittingen
live op internet
via www.tv.koksijde.be
herbekijk de vorige
zittingen op
dezelfde site!

Dorpstraat in Oostduinkerke: hier stond de Buitenschoolse Kinderopvang Speelplekke, en in vroegere jaren de jeugdherberg… Voor
uw oriëntatie: bovenaan de Dorpstraat, links de Toekomstlaan. Op
deze plaats komt de afslag Toekomstlaan-richting Nieuwpoort.

Openbaar onderzoek voorontwerp GRUP Zeedijk
Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een aantal gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Van 17 juni tot 16 augustus 2013 is het ontwerp-GRUP Zeedijk in openbaar onderzoek.
Het ontwerp-GRUP Zeedijk beslaat grosso modo de
zone tussen de Zeedijk en de Koninklijke Baan, Ster
der Zee en het Elisabethplein. Het is eigenlijk een
herziening van het huidige BPA Zeedijk van Koksijde.
Het initiatief voor dit GRUP is ingegeven
enerzijds door het feit dat het BPA Zeedijk geen
aaneengesloten zone inhoudt waardoor er geen
eensluidende visie en voorschriften waren voor
deze zone die op zich toch als één grote eenheid
kan worden beschouwd. Anderzijds zijn de

voorschriften van het BPA deels achterhaald wat
leidt tot vele afwijkingsvragen. Met het GRUP wordt
dus beoogd om deze problematiek aan te pakken.
Op zich worden de grote lijnen van het BPA wel
behouden in die zin dat er geen grote wijzigingen
voorzien worden, bijvoorbeeld inzake toegelaten
bouwhoogtes.
Nu het ontwerp-GRUP Zeedijk door de
gemeenteraad voorlopig is vastgesteld, wordt
een openbaar onderzoek georganiseerd van
17 juni tot 16 augustus 2013. In deze periode
kan iedereen tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis (elke weekdag van 9 tot 12 u., op
maandag- en woensdagnamiddag ook van 13.30
tot 16 u.) de plannen inzien aan het loket van de
dienst Stedenbouw, en opmerkingen of bezwaren
indienen. Deze moeten tegen ontvangstbewijs
afgegeven worden aan het loket van de dienst
Stedenbouw of aangetekend verstuurd worden
naar: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Op donderdag 4 juli vindt om 19.30 u. in
c.c. CasinoKoksijde een infoavond plaats over het
GRUP Zeedijk en omgeving.

De burgemeester aan het woord
Juni, einde van de lente, begin van de zomer… Naar vrijdag 21 juni toe lengt het daglicht nog tot zijn
jaarlijks hoogtepunt, culminerend in het zomersolstitium of de tiendaagse zonnestilstand tot ca. 1 juli. Hopen
we maar dat de zon nu eindelijk doorbreekt en blijft, want de zo geprezen bloeimaand mei was met z’n
akelig herfstweer volkomen tegengesteld aan ieders verwachtingen. Maar hoop doet leven, en dat is ook
het devies van onze burgemeester in z’n maandelijkse woordje.
T-d: “Burgemeester, het hoogseizoen
staat voor de deur. In functie van
algemene veiligheid worden voor
de eerste keer elke dag gemengde,
Belgisch-Franse, politiepatrouilles
ingezet?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche:
“Ja, inderdaad. Met de Franse
gendarmerie is overeengekomen
om aan de Westkust elke dag
politiepatrouilles in te zetten die zowel
uit eigen politiemensen als uit Franse
gendarmen bestaan. In het verleden
konden we bogen op een goeie
samenwerking, en ik twijfel er niet aan
dat dit weer het geval zal zijn. Gelegen
dicht aan de grens word je extra
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De gemengde Belgisch-Franse
geconfronteerd met grenscriminaliteit,
dat is gewoon een vaststelling. Welnu, de politiepatrouilles dragen zeker bij tot meer veiligheid voor elke goedmenende
burger van om het even waar.”
aanwezigheid van Franse gendarmerie
in Belgische patrouilles kan malafide
uitnodigen. En dat is wat de Orgelkring Koksijde dan
Fransen afschrikken om naar onze
ook doet: vier prestigieuze recitals in de zomer!”
badplaatsen te komen. Deze patrouilles zullen
(Nvdr, zie bl. 9)
dus zeker bijdragen tot meer veiligheid voor elke
goedmenende en weldenkende burger van om het
T-d: “Wat is het doel van de aanstaande
even waar.” (Nvdr, zie bl. 6)
proefopgraving van potvis Valentijn?”
Burgemeester: “We willen nagaan of het skelet
T-d: “De gemeente heeft een handschrift van Felix
na 24 jaar rust in de aarde in goeie staat is om te
Timmermans gekocht?“
reconstrueren als bijzondere bezienswaardigheid in
Burgemeester: “Terecht, want Felix Timmermans is
het visserijmuseum. Het is de moeite waard om het
een van de belangrijkste schrijvers uit Vlaanderens
erop te wagen. Valentijn is méér dan alleen maar een
verleden! Timmermans, de Fé voor de ingewijden,
potvis. Hij is immers een Koksijdse legende! In die tijd
verbleef in de zomer met zijn gezin vaak in villa
heeft hij Koksijde op de kaart gezet! Een ereburger zal
Laagland in Oostduinkerke. Hij was ook een trouwe
ik hem niet noemen, maar wel een erepotvis!”
klant in het toenmalige hotel Duinenhof aan de
(Nvdr, zie bl. 12)
omgeving Duinpark. Daar schreef hij een kortverhaal
op briefpapier van het hotel. Dat handschrift is een
T-d: “Een der veteranen van het personeel gaat met
prachtige aanwinst voor ons gemeentelijk archief.
pensioen?”
We moeten immers trots zijn op de grote kunstenaars
Burgemeester: “Inderdaad, het hoofd van onze
die onze badplaats verkozen om hun vakanties door
financiële dienst, Claude Meersseman, verlaat op 1
te brengen. Ze tilden het cultureel niveau van onze
juni de gemeentelijke gelederen na een loopbaan
kustdorpen op een hoger peil! Daarom moeten we
ze koesteren. Dergelijke aankoop past dus in die visie.” van 40 jaar en 5 maanden. Lang geleden waren we
op school nog klasgenoten. Claude, altijd minzaam,
(Nvdr, zie bl. 7)
altijd hardwerkend. Ik hou eraan hem in Tij-dingen
hartelijk te feliciteren met zijn loopbaan en hem te
T-d: “Een nieuw evenement op de Koksijdse
danken voor zijn jarenlange plichtsbewuste inzet voor
cultuurkalender: een heus orgelfestival!”
de Koksijdse gemeenschap.”
Burgemeester: “Ja, maar niet helemaal nieuw, want
het betreft al de tweede editie. Met een gloednieuw
T-d: “En om te besluiten..?”
volwaardig concertorgel en professioneel organist
Jan Vermeire heeft de Orgelkring Koksijde uitstekende Burgemeester: “… wil ik graag alle senioren van onze
gemeente hartelijk uitnodigen om in juni deel te
troeven in handen om de liefhebbers van het genre
nemen aan de seniorensportdriedaagse! Stilzitten is
in de OLV-ter-Duinenkerk met orgelconcerten van het
achteruit gaan, sporten is goed voor de ledematen
hoogste niveau te verwennen. Het nieuwe instrument
en voor het hart, het geeft energie. De senioren
in de Koksijdse hoofdkerk is werkelijk een van de
mooiste van de Westhoek. Dankzij dergelijk orgel mag kunnen op deze driedaagse wandelen, fietsen en
petanque. Doen! (Nvdr, zie bl. 15)
je de beste Europese organisten voor een concert

Dagelijks gemengde patrouilles
Van de zomer gaat de Politiezone Westkust in
samenwerking met de Franse gendarmerie
dagelijks gemengde patrouilles inzetten om zo
nog efficiënter in te staan voor de veiligheid van de
burger.
De Politiezone Westkust heeft al jaren een goede
samenwerking met de collega’s over de grens.
Dankzij dit teamwork konden al verschillende
feiten worden opgelost, o.m. de aanhouding door
de Franse gendarmerie van de dader van twee
gewapende overvallen. Ook werden dankzij deze
samenwerking twee brandstichters op heterdaad
betrapt.
Het grote verschil met vroeger is dat er in het
verleden patrouilles ingezet werden in functie van
bepaalde fenomenen, terwijl er nu tijdens de zomer
permanent een gemengde ploeg aan het werk zal
zijn. Beide partijen zullen weer samenwerken over
de grenzen heen.

Met de komst van de dagelijkse samenwerking
wordt een betere informatieuitwisseling nagestreefd
waardoor een nog professionelere en snellere
dienstverlening naar de burger toe verleend kan
worden.

Nieuwe voertuigen voor Politiezone Westkust
Het voertuigenpark van de politiezone Westkust telt
twee nieuwe wagens wat het rollend politiematerieel
op 33 voertuigen brengt. De nieuwe auto’s werden
aangekocht in het kader van het raamcontract met
de federale politie. Ze vervangen twee andere auto’s
die het nodige aantal dienstjaren en kilometers
gepresteerd hebben. Op vrijdag 19 april werden
de sleutels door Ann Soete van Automobilia Veurne
overhandigd aan burgemeester Marc Vanden
Bussche, ook voorzitter van het politiecollege en
aan korpschef Nicholas Paelinck. De wagens zullen
gebruikt worden voor administratieve verplaatsingen
en opleidingen voor politiepersoneel.

Gratis sleutelhangers graveren
Sinds 2011 graveert de dienst Veiligheid en Preventie op vele lokale
evenementen gratis sleutelhangers. Deze actie kwam er nadat
bleek dat er wekelijks gevonden sleutels op het politiekantoor
binnengebracht worden, die nooit opgehaald of terugbezorgd
worden. Het is immers bijna onmogelijk om de eigenaar ervan te
vinden.
Daaruit ontstond het idee om, naar analogie met de fietsgraveringen,
ook sleutelhangers te graveren met het rijksregisternummer. Aan de
hand van dit uniek nationaal nummer kan iedere politiedienst de
eigenaar terugvinden.
De dienst Veiligheid en Preventie kocht dus sleutelhangers aan
waarop de voorgeschreven tekst staat “Gevonden? Breng mij naar de politie.” Op de keerzijde wordt het
rijksregisternummer gegraveerd.
De sleutelhangers zien er heel stijlvol uit, waardoor de actie nu al een groot succes is.
Wie interesse heeft in een gegraveerde sleutelhanger kan zich melden bij de preventiestand op woensdag
26 juni tussen 13.30 en 15.30 u. op het Theaterplein bij het gemeentehuis, Zeelaan 303.
Breng uiteraard uw rijksregisternummer mee, het staat op de identiteits- of SIS-kaart.
Info: Stefanie Weerbrouck, 058 53 38 96.

Gemeente koopt handschrift
van sterauteur Felix Timmermans
Het gemeentebestuur kocht onlangs een manuscript aan van Felix
Timmermans. Het gaat om een onuit-gegeven verhaal met als titel
Vertelling De Bloeiende O.L.Vrouw. Het verhaal is geschreven op
briefpapier van hotel-restaurant Het Duinenhof, destijds gelegen in het
Duinpark, Albert I-laan in Oostduinkerke.
Band met Oostduinkerke
Felix Timmermans kwam jaarlijks naar Oostduinkerke met vakantie. In
augustus huurde hij villa Laagland in de Uitkijkweg. Hij hield niet echt van
de zee, die hem weemoedig en onrustig maakte, maar omwille van de
kinderen was hij toch een regelmatige vakantieganger aan de Westkust.
Werken deed hij zelden in villa Laagland. Hij wilde er vooral uitrusten na
een druk jaar schrijven, tekenen en lezingen geven. Enkel in 1934 werkte
hij door tijdsdruk in Laagland verder aan Boerenpsalm.
Bijna dagelijks ging hij om vers gevangen garnalen bij de
paardenvissers. In Het Duinenhof ontmoette hij andere kunstenaars
met vakantie in Oostduinkerke. Elke donderdagavond was er in hotel
Gauquié een Vlaams feest. Iedereen gaf er om beurt wat te horen, een
voorlezing, een stukje muziek,…
Hulde
Op initiatief van wijlen burgemeester Honoré Loones
zette Oostduinkerke in 1957 een tweedaagse
herdenking voor Timmermans op het getouw
naar aanleiding van de tiende verjaardag van
het overlijden van de schrijver. Toen werd ook een
gedenkplaat aan villa Laagland onthuld.
Felix Timmermans (°Lier, 1886) wilde kunstschilder
worden, maar stilaan begon de schrijver in hem
te rijpen, al heeft hij het schilderen nooit kunnen
laten. In 1910 brak hij door met Schemeringen van
de dood. Vlak voor WO I schreef hij Pallieter, zijn
bekendste werk. Daarna volgden nog een hele reeks
romans, verhalen en novellen. Hij overleed in Lier op
24 januari 1947. Dankzij zijn veelzijdigheid is hij de
meest succesvolle schrijver uit de periode tussen de
twee wereldoorlogen.

De gedenkplaat ter ere van Felix
Timmermans aan villa Laagland in
Oostduinkerke.

Een afdruk van het handschrift
van Felix Timmermans.

Zomer van het
Spannende Boek
Vanaf midden juni tot eind augustus is er
in de bibliotheek weer de Zomer van het
Spannende Boek. Moord, complotten, suspense,
aanslagen, je kan het zo gek niet bedenken
of de bibliotheek heeft er wel een boek over.
Tijdens de Zomer van het Spannende Boek legt
de bib ze allemaal samen op één grote tafel. Wilt
u van de zomer een misdaadbad? Eén adres:
gemeentelijke openbare bibliotheek, Casinoplein
10. Info: 058 53 29 53.

Bib zoekt
vrijwilliger-leraar
De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het geven
van computerlessen aan volwassenen. De bib
biedt aan belangstellenden immers verschillende
kleinschalige cursussen aan, waaronder internet,
Facebook, Word 2010 en Excel.
Beschikt u over een gedegen praktische en
theoretische kennis van computer en en sociale
media? Bent u communicatief, goed in lesgeven en
omgaan met anderen? Dan bent u de persoon die
de bib zoekt.
Meer info: bibliotheek@koksijde.be.

Cabin Art 2013 gaat van start
Van 1 juni tot 30 september vindt op de Zeedijk van Sint-Idesbald de kunstmanifestatie Cabin Art plaats.
Het betreft een wedstrijd waarvoor de jurering achter de rug is. Uit meer dan 70 inzendingen heeft de jury
25 deelnemers geselecteerd. Zij brengen elk een kunstwerk aan op de achterwand van een strandcabine.
De kandidaat-deelnemers moesten een
schets indienen en een presentatie van
eerdere werken. De wedstrijd stond open voor
iedereen, van amateur tot pure professioneel.
Het thema was vrij.
Op zaterdag 1 juni komen de deelnemers
vanaf 9.30 u. hun werken maken, rechtstreeks
op hun cabine. Of ze bezorgen hun paneel
dat ze thuis realiseerden. De meesten kiezen
voor een live-performance op 1 juni.
Ook op 1 juni wordt Herr Seele verwacht, die
dit jaar de peter van het evenement is.
De deelnemers komen uit alle delen van het
land en variëren fors in leeftijd. Er zitten ook
diverse studenten van het KASK in Gent bij,
voor velen dé kunstschool bij uitstek!
Vele takken uit de kunstwereld komen aan
bod: kalligrafie, foto-kunst, scènes uit stopfilms,
strips, hedendaagse kunst, moderne kunst,
grafische ontwerpen, sculpturen, cartoons,

graffiti, illustraties, ….
Een deelnemer kreeg onlangs vijf pagina’s aandacht in het magazine Openbaar Kunstbezit Vlaanderen,
een andere won de Zilveren Hoed Cartoonale Knokke 2013. Vele anderen hebben prachtige referenties.
Cabin Art is een organisatie van de handelaarsbond Sint-Idesbald in samenwerking met de gemeentelijke
dienst Cultuur en YesArtGallery Sint-Idesbald.
Info: Patrick Mortier, YesArtGallery, T 0475.69.02.74

Activiteiten voor 5-art-brochure
en ook voor de UiTdatabank
Het samenwerkingsverband 5-art geeft onder de titel UiT in Westhoek-Noord
halfjaarlijks een brochure uit met daarin de culturele activiteiten in de regio.
Individuele culturele organisaties of openbare culturele activiteiten van uw
vereniging kunnen daar ook in opgenomen worden.
De eerstvolgende brochure bundelt de activiteiten in
de periode tussen 1 september 2013 en 15 april 2014.
Laat deze kans op een ruime en kosteloze publiciteit
niet liggen, en bezorg de dienst Cultuur de nodige
info, of geef uw activiteit in op de UiTdatabank (www.
UiTdatabank.be).
Voorwaarden zijn dat het gaat om een (socio-)
culturele activiteit, die toegankelijk is voor iedereen
(dus ook voor niet-leden).
Respecteer volgende richtlijnen: precieze datum
en uur (vb. optreden), of periode en openingsuren
(vb. expo) / de juiste titel / korte toelichting (max.
5 regels) / de locatie / toegangsprijs / infoadres
(naam, adres, telefoon, e-mailadres) / een foto of
illustratie trekt de aandacht.
Duid ook aan welke activiteiten specifiek bedoeld

zijn voor gezinnen en
kinderen. Zij krijgen extra
aandacht.
De dienst Cultuur verwacht uw materiaal voor
10 juni op cultuur@koksijde.be. Ingeven op de
cultuurdatabank kan tot donderdag 20 juni. Uw
activiteiten komen dan niet alleen in de brochure,
maar ook op www.uitinwesthoeknoord.be en
270 andere kanalen, zoals www.westhoek.be, Het
Nieuwsblad en www.uitinwestvlaanderen.be.
Te laat voor de brochure? U kan altijd terecht op de
UiTdatabank (www.UiTdatabank.be). Dan verschijnt
uw activiteit nog op de website en tal van andere
kanalen.
Info: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40 of het 5-art
secretariaat, info@5-art.be, 058 53 37 60).

Internationaal Orgelfestival
in de OLV-ter-Duinenkerk
Met twee concerten in juli en twee in augustus organiseert de Orgelkring Koksijde van de zomer in
samenwerking met het gemeentebestuur voor de tweede keer het Internationaal Orgelfestival Koksijde.
Na een eerste succesvol concert op 19 mei, vinden tussen 8 juli en 19 augustus nog vier prestigieuze
concerten plaats. Ze worden uitgevoerd in de OLV-ter-Duinenkerk op een van de mooiste concertorgels
van de Westhoek. Aanvang telkens om 20 u.
Sinds 2011 beschikt de OLV-terDuinenkerk over een volledig
uitgebouwd concertorgel, met een
prachtige, kleurrijke en stevige intonatie.
De bouw van het orgel begon in 1991
door de firma Loncke uit Zarren. Deze
eerste fase telde evenwel slechts vijftien
registers, volstrekt ontoereikend voor de
grote kerk.
In 2006 werd beslist om het orgel als
volwaardig instrument uit te bouwen,
niet alleen voor de eredienst maar ook
om een heus orgelfestival uit de grond
te stampen. De gemeente Koksijde
wil zich op cultureel vlak immers sterk
profileren. Uiteindelijk kreeg het orgel
in totaal 43 registers. De inspeling
vond plaats op 15 augustus 2011 en
in de zomer 2012 volgde de eerste
Internationale Orgelweek.

Prorgamma festival 2013

Maandag 8 juli: Maurice Clerc (Fr)
Maurice Clerc studeerde orgel aan het conservatorium in Parijs. Hij is een briljante improvisator. In 1972
werd hij organist aan de kathedraal van Dijon, waar hij ook professor is aan het conservatorium. Hij speelde
bijna 1.000 concerten over de hele wereld. Hij wordt beschouwd als een van de grootste specialisten van
de Franse muziek uit de 19e en 20e eeuw. Programma: Bach, Fauré, Litaize en Langlais.
Maandag 22 juli: Luk Bastiaens
Luk Bastiaens is docent orgel aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en het Lemmensinstituut in
Leuven. Hij is hoofdredacteur van Orgelkunst, het Vlaamse vaktijdschrift voor organisten en orgelliefhebbers.
Hij gaf concerten in diverse landen van Europa en realiseerde opnames voor vele radiozenders en cd’s.
In Koksijde speelt hij werken van Sweelinck, Scheidemann, Buxtehude, Bach en Muffat.
Maandag 5 augustus: Andreas Liebig (Dts)
Andreas Liebig is zowel in oude als nieuwe muziek thuis. Zijn bijzondere voorliefde gaat uit naar het
Noord-Duitse orgellandschap, waar hij zelf actief is als artistiek directeur in Ost-Friesland. Hij heeft een
drukke agenda als internationaal concertorganist en jurylid. Hij geeft meestercursussen en maakt opnames.
Zijn programma in Koksijde: Bruna, Buxtehude, Bach, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy en Guy Bovet.
Maandag 19 augustus – Jan Vermeire
Jan Vermeire is organist van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde. Hij werkt zowel in Vlaanderen als Frankrijk
als artistiek directeur. Hij is een veelgevraagd concertorganist, publiceert in vaktijdschriften en neemt
regelmatig cd’s op, die vaak lovende recensies krijgen. Jan speelt een verzoekprogramma: “U vraagt,
Jan Vermeire speelt”. Wilt u een bepaald werk horen? Vraag het tot enkele weken vooraf aan via
janvermeire@telenet.be.
Toegang: volwassenen: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 30 euro voor 5 concerten
(één concert was al op 19 mei). Tickets: dienst Toerisme en in de OLV-ter-Duinenkerk bij kerkbediende
Helga Dombrecht (sacristie), tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Bernard Lust, Lucie Gerardstraat 2 in Koksijde, T 058 51 42 30,
lust.bernard@telenet.be, www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Orde van de Paardenvisser schenkt
brandglasraam aan OLV-ter-Potterie
De Orde van de Paardenvisser heeft op
Erfgoeddag, zondag 21 april, een prachtig
brandglasraam geschonken aan de
Zustergemeenschap van O.L.V.-ter-Potterie
te Brugge. Dat gebeurde in de O.L.V.-kerk ter
Potterie tijdens de jaarlijkse viering van de zalige
abt Idesbald, patroonheilige van de vissers,
boeren en Vlaamse landadel.
Het geschenk is een reconstructie, -gemaakt
door kunstenaar Henry Moncarey-, van
het glasraam met abt Sint-Idesbald in de
Sint-Pieterskerk te Koksijde. In het schema
van de kerkramen was het oorspronkelijke
brandglasraam geplaatst in venster 10, dat zich
aan de zuidkant van de Koksijdse kerk bevond.
Daar werd de reeks in de wereldoorlogen twee
keer vernietigd. In 1919 werden ze volledig hersteld, in 1951/1952 slechts gedeeltelijk. Zo verdween het
brandglasraam van abt Idesbald. Het geschenk werd overhandigd door Marc Supeley, schoonzoon van
de kunstenaar.
De plechtigheid werd ook door enkele paardenvissers en door commandant luitenant-kolonel Peter Van
Den Broucke van BKoks bijgewoond.
Met dit gebaar dankte de orde de zustergemeenschap voor de goede zorgen die ze sedert 1831 wijdt
aan het schrijn met de stoffelijke resten van de zalige abt uit de Koksijdse Duinenabdij.

Toeristische Lentewandelzoektocht
De Lentewandelzoektocht van het
feestcomité Koksijde-Dorp was een groot
succes. Er namen liefst 309 personen aan
deel, waarvan 189 het antwoordblad
indienden. De activiteit liep van 21 maart tot
14 april in samenwerking met de VVV’s van
Koksijde en Veurne, en met de cafetaria van
de tennishal.
De deelnemers moesten foto’s van bepaalde
onderwerpen, in een traject van 6 km tussen
Koksijde-Bad en –Dorp zoeken en rangschikken.
Er dienden ook enkele hersenbrekers opgelost
in de cafetaria van de tennishal. De prijzen
werden uitgereikt op donderdag 18 april in de
theaterzaal c.c. CasinoKoksijde in Koksijde-Bad.
Hieronder de eerste tien winnaars, allen met het
maximum van de punten.
1. Laura Hebbelinck uit Drongen (bon 30 euro, pizzeria Apostrophe); 2. Christa Vanhaecke uit Ardooie
(bon 30 euro, restaurant ’t Blekkertje); 3. Annie Hebbelinck uit Deurne (bon 30 euro, restaurant ’t Bunkertje);
4. Maria Lambrecht uit Oostrozebeke (bon 30 euro, tearoom/brasserie Siska); 5. Luc Uyttenhove uit Koksijde
(bon 25 euro, brouwerij Houtsaeger); 6. Hadewyn De Meulemeester uit Ooigem (bon 25 euro, Movie Max);
7. Luc Marey uit Koksijde (tienbeurtenkaart Hoge Blekkerbad); 8. Rita Joseph uit Koksijde (tienbeurtenkaart
Hoge Blekkerbad); 9. José De Ruyck uit Oostrozebeke (bon 20 euro, groenten Velle); 10. Davy Valkenborgh uit
Molenstede-Diest (bon 20 euro, slagerij Frank).
De volledige uitslag (met behaalde prijzen) is ter inzage in alle toerismekantoren van Koksijde. De
antwoorden zijn ook te lezen op www.koksijde.be/bezoeker/weetjes. De niet afgehaalde prijzen liggen klaar
in het toerismekantoor in Koksijde-Bad tot half juni.

In het Nationaal Visserijmuseum (7 juni-17 nov.): expo Zeeziek

Hoe kolkt de waanzinnige
zee in lichaam en geest..?
Na de vorige expo’s Zeerotika (2011) en Zeeschatten (2012) pakt Navigo-Nationaal Visserijmuseum voor
de derde keer op rij uit met een spraakmakende tentoonstelling. Directeur Maja Woly opteerde deze
keer voor Zeeziek. Hebt u last van scheurbuik? Bezorgt de frisse zeelucht u hallucinaties? Weet u wat de
reisontsmettingskist ter voorkoming van geslachtsziekten bevat? Een bezoek aan Zeeziek tussen 7 juni en
17 november kan u genezen..!
Zeeziekte begint met duizeligheid en braken en
eindigt soms met de dood. De zee maakt ziek, maar
de zee kan ook genezen. De exporuimte van het
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum verandert tijdelijk
in een ziekenboeg. Ontdek de verschillende vormen
en gradaties van zeeziekte. Er komt een verboden
zone enkel toegankelijk voor volwassenen… Beleef,
zonder enige kans op besmetting, de kracht van
zoutwater en de zwakte van de mens in deze
boeiende tentoonstelling over zee, ziekte en
genezing.
Exclusieve vissersbrunches
Het NAVIGO-museum en Estaminet De
Peerdevisscher slaan de handen in elkaar voor
een gloednieuw museumarrangement. Op
zomerse vrijdagen kunt u een bezoek aan de
expo Zeeziek combineren met een exclusieve
vissersbrunch. Deze vinden wekelijks plaats van
12 juli tot en met 23 augustus tussen 11 en 13 u.
op het binnenplein van het museum. Prijs voor
dit originele arrangement is 20 euro, 16 euro voor
jongeren tussen 12 en 26 jaar en 11 euro voor
kinderen tot 12 jaar. Reservatie is noodzakelijk
en kan in het NAVIGO-museum tot uiterlijk elke
woensdag vòòr de volgende vrijdag.
Bijzondere publicatie
Naar aanleiding van de expo Zeeziek verschijnt
een bijzondere publicatie die verder inzoomt
op het onderwerp. Het boek, uitgegeven door
Stichting Kunstboek, bevat bijdrages van Lisa
Devriese, Filip Geerardyn, Jan Parmentier, Yves
Segers, Ineke Steevens en Maja Wolny. De
teksten worden aangevuld met meer dan
60 originele illustraties. Zeeziek. Hoe kolkt de
waanzinnige geest in lichaam en geest is te
koop vanaf 7 juni voor 19.95 euro. Het telt
96 pagina’s, formaat 24 bij 17 cm.
Toegang: gratis voor inwoners, 3 euro voor tweederesidenten
(= reductie van 2 euro op de basistoegangsprijs).
TIP! Elke zondag gidsbeurt om 14.30 u. (gids is inbegrepen in
het al dan niet toegangsticket).
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 u. In het
weekend en op feestdagen van 14 tot 18 u., op maandag gesloten.
Info: www.navigomuseum.be.

Filmopnamen In Vlaamse Velden
op het strand van Oostduinkerke
De provincie West-Vlaanderen en Eén organiseerden op vrijdag 17 mei een bezoek aan de filmset
voor de reeks In Vlaamse Velden op het strand ter hoogte van de G. Scottlaan in Oostduinkerke. Deze
reeks, die vanaf januari 2014 op Eén wordt uitgezonden, handelt over de Eerste Wereldoorlog in WestVlaanderen, en vooral in de Westhoek.
Het wijde strand en het decor van de
duinen en de Noordzee werden gekozen
als setting voor een aantal scènes uit de
rustperiodes die de Belgische soldaten
(Matthieu Sys, die de rol van Vincent
Boesman speelt, en zijn strijdmakkers)
genoten tussen hun frontdienst door.
Gedeputeerde Guido Decorte van de
provincie West-Vlaanderen beklemtoonde
dat het provinciebestuur de herdenking
van WO I hoog op z’n agenda plaatst. Het
verleent daarom 400.000 euro subsidie aan
de filmreeks en materiële steun ter waarde
van één miljoen euro. “Méér dan een half
Het decor van strand, duinen en Noordzee werd gekozen voor enkele
miljoen slachtoffers van WO I vielen in
scènes uit de rustperiodes die de Belgische soldaten genieten. Op de
West-Vlaanderen, vooral in de Westhoek”,
foto o.m. gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, schepen Lander Van
aldus Guido Decorte. “In de herdenking zijn Hove en West-Vlaamse gedeputeerde Guido Decorte.
authenticiteit, zorgvuldigheid en respect
sleutelwoorden. Als provinciale overheid geloven wij dan ook ijzersterk in de kracht van deze reeks, en in alle
correcte herdenkingen die op het getouw worden gezet.”
Schepen Lander Van Hove herinnerde eraan dat Koksijde altijd een gastvrije gemeente is voor filmopnamen,
zo bv. voor Windkracht 10, David, Hotel 13, enz. Hij hoopte dan ook dat In Vlaamse Velden een beklijvend
succes wordt met de boodschap Nooit meer oorlog als eeuwig motief.

Proefsleuf door Valentijns graf…
Het gemeentebestuur plant binnenkort een onderzoek naar de
toestand van het stoffelijk overschot van potvis Valentijn van SintAndré die op half februari 1989 zijn laatste rustplaats vond op het
domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde.

Half februari ’89: Valentijn is op Ten
Bogaerde met een kraan in zijn graf
neergelegd.

De gemeente wil nagaan hoever de massa verteerd is en of
er mogelijkheid bestaat om het skelet boven te halen en te
reconstrueren. Dit geraamte zou dan een extra attractie kunnen
worden in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke.
Van alle grote zeezoogdieren die in de 20ste eeuw aan de Westkust
aanspoelden was potvis Valentijn wel de grootste “vedette”. Hij
leefde immers nog toen hij zich op 12 februari 1989 klem zwom
tussen de Vlaamse banken ter hoogte van de Schipgatduinen, en
hij kon ook bogen op kolossale waarden: ruim 17 m lang, ca. 50.000
kg zwaar.
Valentijn van Sint-André bracht een potvisbedevaart naar
Koksijde op gang: twee à drie dagen lang lokte hij zeker méér
dan honderdduizend kijklustigen, zelfs vanuit Limburg, Wallonië,
buurlanden…. Toegangsassen waren dichtgeslibd, horeca-uitbaters
zaten door hun voorraden… Potviskoorts heerste alom!
Nadat voor onderzoek tanden, organen en tientallen meters
darmen uit zijn kadaver waren gespit, werd Valentijn naar zijn graf
aan Ten Bogaerde gevoerd, vergezeld van een ondraaglijke stank,
en geflankeerd door alweer duizenden “supporters”.
De proefopgraving, onder leiding van specialisten ter zake, zal
gebeuren door aannemer Vanlerberghe uit Diksmuide voor de prijs
van 8.167 euro.

Ambtelijk werkbezoek in Suriname
voor verdere ontwikkeling Marowijne
Een delegatie van het gemeentebestuur en andere instanties verblijft eind mei opnieuw een week in
Suriname in het kader van de stedenband die Koksijde onderhoudt met de dorpen Galibi en Albina in
het district Marowijne. Deze succesvolle stedenband bestaat al enkele jaren en streeft naar wederzijdse
uitwisseling van bestuurservaring ten voordele van welzijn en welvaart.
De Koksijdse delegatie staat onder leiding
van eerste schepen Jan Loones, ook schepen
van Internationale Samenwerking. De andere
deelnemers van de gemeente zijn: schepen
Albert Serpieters, gemeenteraadslid Frederic
Devos, afdelingshoofd Bjorn Cools van Interne
Zaken en Burgerzaken, stafmedewerker marketing
en promotie Yvonne König, onderluitenant Marc
Villé van de brandweer, hoofd Groendienst Ides
Leys en stedenbandcoördinator Cyriel Caudron.
Verder gaan ook volgende personen van
andere instanties mee: directeur buitenlandse
projecten ir. Frank De Poortere van de
Watergroep, procestechnicus Jan Coemelck
van de Watergroep, onderzoeker windenergie
en voorzitter vzw Marowijne Marc Van
Thienen, voorzitter Christine Monsieur van de
adviesraad Internationale Samenwerking en
Een exotisch beeld van het Marinbopark in Marijkedorp met
perscorrespondent/fotograaf Eric Delanghe.
centraal het monument voor de indiaanse voorouders.
Doelstellingen
Het werkbezoek van 25 mei tot 2 juni heeft een dubbele bedoeling.
Enerzijds wil men de op gang gebrachte processen tussen het district Marowijne en Koksijde ter
plaatse begeleiden en evalueren. Deze draaien voornamelijk rond toerisme, marketing en promotie, ICT,
landschapscreatie, brandweer, afvalbeheer, energievoorziening en waterwinning/-zuivering.
Anderzijds is de officiële werkarm van onze gemeente in het gebied, de vzw Koksijde-Marowijne, er heel
succesvol inzake projectwerking. Realisaties zijn o.m. drinkwatervoorziening door de Watergroep, uitbreiding
en vernieuwing vrouwenhuis annex bezoekerscentrum, bouw onderwijzerswoning, implementatie
studiebeurssysteem, opzet fonds vernieuwing schoolboeken.
Voor alle duidelijkheid wordt meegeven dat de kosten van dit werkbezoek voor maximaal 70% door de
Vlaamse Regering (via VAIS) meegefinancierd worden.

Tien jaar wereldfeest Dunia!
Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 27 juli zijn gastvrije poort
voor de tiende keer open! Dunia staat voor gratis wereldleute,
gezelligheid en plezier, lekker proeven, snuisteren en ontdekken.
Centraal op het wereldfeest staat de feestelijke wereldmarkt.
Verschillende vzw’s en ngo’s geven duidelijke informatie over
hun project en openen voor de bezoekers de wereld via hun
smakelijke keuken, tropische cocktails, toffe hebbedingetjes
en kleurrijke kraampjes met lekkernijen en snuisterijen.
Dunia betekent ook FairTrade streekproducten, eerlijke handel
en bio, allemaal uiteraard overgoten met een overweldigende
portie wereldmuziek. Op het podium dit jaar dans, djembee
en muzikale worldfood met afro-latin, cumbia, reggae en
balkan als hoofdingrediënten.
De jongeren kunnen deelnemen aan gratis workshops over
hoe stoffen kleuren en vilten, henna tattoo en grime voor de
kleinsten.

Fair Trade Dag: “Jij bent koekegoed!”
Secretaressedag was op donderdag
18 april in Koksijde al voor de 7de
keer Fair Trade Dag. Elk gemeente- en
OCMW-personeelslid werd verrast met
een originele traktatie: een heus Fair
Trade-ontbijt met een sinaasappelsapje
in herbruikfles, melkchocoladereep,
hazelnootpasta, 2 boterkoeken met Fair
Trade-chocolade of bio-rijstwafels met
chocolade, mooi verpakt in een Fair
Trade-zakje met de boodschap “Jij bent
koekegoed!” Met dit initiatief wil het
gemeentebestuur Fair Trade of Eerlijke
Handel stimuleren.
Fair Trade garandeert dat de
boeren in het Zuiden in correcte
sociale omstandigheden werken, dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten en dat de
productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Sinds 2007 mag Koksijde zich een FairTrade Gemeente noemen.
Deze titel geeft aan dat onze gemeente, zijn personeel en inwoners eerlijke handel en lokale, duurzame
productie en consumptie een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Eerlijke handel: uit
respect voor mens én milieu!
Het is beslist een aanzet om zelf bij te dragen tot eerlijke handel, een meer duurzame samenleving en een
bewustwording rond de problematiek van ontwikkelingssamenwerking.

Opleiding reanimatie met AED-toestel
De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebestuur opleidingen voor het leren
gebruiken van een AED-toestel. AED betekent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie met een
AED-toestel stijgen de overlevingskansen tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties 6 AED-toestellen. De
volgende opleiding vindt plaats op vrijdag 7 juni van 19 tot 22.30 u. in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.
Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis sessies volgen mits inschrijving met naam, adres,
geboortedatum, T- en GSM-nummer bij Ann Desaeger (vorming@koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 12 11)
en bij secretaris Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

Bloedinzamelingen

Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Elke persoon heeft 70% kans ooit
een bloedproduct nodig te hebben in zijn leven. Maar slechts 3% van
de bevolking geeft bloed. Ontnuchterende cijfers die aantonen waarom
bloedgeven zo belangrijk is! Breng uw identiteitskaart mee.
Donderdag 6 juni van 17 tot 20 u. in ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat 20a in
Koksijde-Dorp
Woensdag 12 juni van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
Woensdag 19 juni van 17 tot 19.30 u. in de Kerkepannezaal in
Sint-Idesbald
Info: 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be, www.bloedgevendoetleven.be

Een fietsdag in Wanze!
Het jumelagecomité van Koksijde organiseert op zaterdag 7 september
een bijzondere uitstap naar de Waalse verbroederingsgemeente Wanze.
Die dag wordt daar de fietstocht (29 km) Le beau vélo de Ravel gereden.
Op 7 september is het de beurt aan Wanze om een van de dertien ritten van de actie Beau Vélo te
verwelkomen. De tocht (start tussen 10 en 13 u.) zal een mooi parcours volgen en ’s avonds is er een
concert. Het jumelagecomité van Koksijde legt een bus in. Niemand hoeft zijn fiets mee te brengen.
Er zullen in Wanze fietsen klaarstaan. Deelname: 15 euro pp., 40 euro per gezin vanaf 3 pers.
Contact: Luc Deltombe, 058 52 06 09 of Greta Cambier, 058 52 04 61, gcambier@telenet.be

Sportdriedaagse voor senioren
De seniorenadviesraad organiseert in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst op maandag 10,
dinsdag 11 en woensdag 12 juni de jaarlijkse sportdriedaagse voor senioren.
Maandag 10 juni: fietsen!
Tocht van ca. 25 km aan een traag tempo
met begeleiding door de dienst Preventie.
Verzameling om 13.30 u. aan de zaal voor
vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp).
Gelieve tijdig aanwezig te zijn om het
verzekeringsformulier in te vullen.
Vertrek om 14 u., tussenstop met drankje
aangeboden door de seniorenadviesraad.
Op het einde is er voor elke deelnemer
nog een drankje, aangeboden door het
feestcomité Koksijde-Dorp.
Dinsdag 11 juni – petanque!
Met gevormde tripletten, start om 14 u.
in de Bolledroom, sportpark Hazebeek in
Oostduinkerke.
Ervaring niet vereist! Petanqueballen
worden voorzien. Eigen materiaal mag natuurlijk meegebracht worden.
Drankje aangeboden door de seniorenadviesraad.
Inschrijven op uiterlijk donderdag 6 juni bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
Woensdag 12 juni - wandeling!
Wandeling in Veurne met gids, start om 14.15 u., duur ca. 2 uur. Bezoek aan de filmset loopgraven
“In Vlaamse Velden” op de site van de vroegere suikerfabriek. Aansluitend de Rachel Ryckewaert-wandeling
in het centrum van Veurne en een bezoek aan het stad- en landshuis.
Afspraak aan het station in Veurne.
65-plussers reizen gratis met De Lijn. Opstapplaatsen voor de bus lijn 69:
- Oostduinkerke-Bad, Albert I-laan (t.h.v. de Leopold II-laan), vertrek 13.18 u.
- Oostduinkerke-Dorp, Leopold II-laan, 13.26 u.
- Koksijde-Bad, Koninklijke Baan, tramhalte, 13.26 u.
- Koksijde-Dorp, Zeelaan, politiekantoor, 13.30 u.
- Sint-Idesbald, Strandlaan (t.h.v. de Tennislaan), 13.37 u.
- Wulpen, Dorpsplaats, belbus Veurne-zuidoost, reserveren op 059 56 52 56
Bij verplaatsingsmoeilijkheden helpt de organisatie zoeken naar een oplossing.
Goeie stapschoenen aantrekken. Na de wandeling drankje en gezellig samenzijn met de
seniorenadviesraad Veurne.
Elke deelnemer ontvangt een verrassing, aangeboden door het gemeentebestuur.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is wel nodig, uiterlijk op 6 juni, bij de seniorenconsulent katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, met vermelding aan welke
activiteit(en) u wenst deel te nemen.

Info-avond
“Help, mijn kindje bijt!”
De dienst Onthaalouders organiseert op dinsdag 11 juni
om 19.30 u. in ‘t Oud Schooltje (Kerkstraat 20a in KoksijdeDorp) een info-avond met als thema “Help, mijn kindje
bijt!” Op deze avond wordt bruikbare informatie gegeven
over het begrijpen en gepast reageren op bijtgedrag van
jonge kinderen. De toegang is gratis. Inschrijven bij de
dienst Onthaalouders, Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke,
T 058 51 80 74 / 058 52 18 73, onthaalouders@koksijde.be,
www.dvo.koksijde.be

Begraafplaatsen worden vergroend
De begraafplaatsen van Koksijde-Dorp, Oostduinkerke en Wulpen zullen in de nabije toekomst een ander
uitzicht krijgen: een groener uitzicht! Dat zal gebeuren in het kader van het decreet van 21 december
2001 inzake het nulgebruik van pesticiden door openbare diensten op openbaar domein. In principe mag
geen enkele openbare dienst nog chemische bestrijdingsmiddelen aanwenden vanaf 1 januari 2015.

Sproeistoffen worden gebruikt om onkruid
en ongewenste begroeiing te bestrijden.
Men moet er dus van bij de aanvang
voor zorgen dat onkruid en ongewenste
begroeiing gewoonweg geen kansen
krijgen om te gedijen. Vandaar dat een
aantal structurele maatregelen nodig zijn.
Ides Leys, hoofd van de beplantingsdienst:
“Onze gemeente kiest resoluut voor
natuurlijk groenbeheer in het algemeen
en op de begraafplaatsen in het bijzonder.
We zullen die dus vergroenen. Dat wil
zeggen de open ruimtes, de naakte
gronden of gewone aarde, inzaaien of
beplanten met vaste planten. Een ander
facet is alle paden met grind inzaaien met
gras.”
Grasgrindpaden en gazonpaden
Een en ander is inmiddels al in uitvoering. In de eerste week van mei werd op de begraafplaats in KoksijdeDorp gestart met het uitbreken van de grindpaden op de oude begraafplaats. De grindpaden (grote
verbindingsassen) worden er omgevormd tot “grasgrindpaden”. Het grind wordt omwoeld en gemengd
met aarde en graszaad. Ze zullen stabieler zijn om te bewandelen. De smallere paden (vb. in cementdallen)
worden uitsluitend in gras heraangelegd tot gazonpaden. In eerstvolgend najaar komt er ook een
bomendreef in het midden van de begraafplaats. Die dreef zal aan weerszijden geflankeerd zijn door bomen
en wintergroene onderhoudsvriendelijke beplantingen.
Particuliere struiken verwijderen
Ides Leys merkt op dat er ook enkele minder aangename maatregelen zullen genomen worden: “We moeten
enkele beplantingen van particulieren opruimen. Mensen hebben vroeger immers bij graven van geliefden
coniferen, struiken enz. geplant die thans aan het verwilderen zijn. Die zullen dus plaatsmaken voor gazon
of andere vaste beplantingen die door de gemeente zullen worden onderhouden. Er zullen ook borden
geplaatst worden om de bevolking te informeren over het doel van deze werken.”
Rustgevend groen
Het vergroenen van begraafplaatsen is niet uniek voor Koksijde, maar is een ontwikkeling die in alle Vlaamse
steden en gemeenten plaatsvindt als gevolg van het decreet dat het gebruik van pesticiden door openbare
besturen verbiedt. Zo is dergelijke operatie
momenteel ook al aan de gang in bv.
Veurne, Roeselare en Brugge.
Tot besluit een beschouwende benadering
over de ingreep: “Er bestaat een collectief
verlangen om begraafplaatsen in te
richten als een groene entiteit. Het groen
op hedendaagse begraafplaatsen
(bomen, hagen, heesters, vaste planten),
heeft een ruimtegevend karakter, veelal
met een symbolische achtergrond.
Het rustgevend of onderlijnend effect,
het spelen met licht en schaduw, het
zachtmoedige van het groen tegenover
de harde steenvlakte, brengt menigeen
dichter bij de natuur in de tuin van de
eeuwige rust.”
(Uit Groencontact 2012, 38, 4)

Compostnamiddag: minimoestuintjes
en alternatieven voor gif in de tuin
Op zaterdagnamiddag 15 juni vanaf 13.30 u.
presenteert de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling,
-met steun van de Vlaamse overheid-, op de
demoplaats van het containerpark ecologisch
tuinieren in bakken en potten. Men kan ook aan
de slag met materiaal om ecologisch (on)kruid te
verwijderen. Uiteraard is er verder aandacht voor het
composteren van GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval).
Infosessies
- Je eigen groentetuin op je balkon, door
Johan Deblaere
- Je eigen groentetuin op 1 m², door compostmeester
André Verheecke
- Handige alternatieven voor een siertuin zonder gif,
door compostmeester Roger Van der Maelen
- Hoe maak je compost? Door compostmeester Luc Verplaetse
- Een belangrijk kruid voor de compostbak: het duizendblad. Als duizendpoter heeft hij vele eigenschappen
én is bovendien nog lekker ook..., door herboriste Renata Bruggeman
Gratis workshops
- Maak je eigen ecologische muggenvanger, door natuurgids Frank Laleman
- (On)kruidvrij houden van verhardingen zonder gif en zonder veel inspanning, door compostmeester
Roger Van der Maelen
- Meng compost en potaarde in de juiste verhoudingen en zaai je eigen verrassingsplantje.
Spel voor jong en oud
- Sla, banaan en tak, samen in één bak. Win waardevolle prijzen. Prijsuitreiking om 16 u.
Praktisch
- Kom tussen 13.30 en 15.30 u., ontvang een zakje Vlaco-compost en maak kans op ecologische
tuinprijzen via spel en tombola.
- Demoplaats thuiscomposteren op het containerpark. Wie met de auto komt, parkeert best in de Kerkstraat.
Info: 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

Slakken weten waarom…
en andere beestig goeie tips
Met deze tips kunt u minder gewenste plantjes en
diertjes in uw tuin vermijden of aanpakken. U voorkomt
bovendien om ongezonde pesticiden te moeten
gebruiken.
Slakken - Slakken eten niet alleen “onkruid’ maar ook
mooie planten. Om schade te vermijden, kunt u gootjes
met water plaatsen rond de zaailingen, of “biervallen”
plaatsen, heel doeltreffend. Graaf een potje in tot de
bovenkant gelijk komt met de grond. Vul het potje voor
een derde met bruin bier en scherm af tegen regen met een dakje. Zet het niet té dicht bij de zaailingen.
Insecten - Veel insecten die overlast veroorzaken en die uw planten verorberen, kunt u aanpakken
door de tuin geschikter te maken voor vogels zoals de koolmees. Deze eet dagelijks de helft van zijn
lichaamsgewicht aan insecten. Om meer vogels aan te trekken, kunt u bes- of vruchtdragende bomen en
struiken planten of nestkastjes hangen.
Vliegen – Ze kunnen lastig zijn, maar ook ziektes overbrengen. Spuiten is echter geen gezonde oplossing.
Plaats goede vliegenramen. Ouderwetse vliegenvangers blijven het meest efficiënt.
Info over pesticiden en gezondheid op www.mmk.be/pesticiden. Meer tips om beestjes en planten
milieuvriendelijk aan te pakken op www.zonderisgezonder.be.

Bakfietsen voor openbare netheid
Ons gemeentebestuur heeft
vier bakfietsen gekocht voor
de dienst Openbare Netheid.
Met deze bakfietsen kunnen de
medewerkers van de betrokken
dienst sneller ter plaatse zijn als
ze een oproep over zwerfvuil
ontvangen. Tegelijk beschikken
ze over meer laadvolume. Het
zwerfvuil kan op die wijze ook
snel naar het depot gebracht
worden. Deze werkwijze lijkt
vooral aangewezen tijdens de
drukke vakantiemaanden en op
druk bezochte plaatsen zoals
de Zeedijk. De bakfietsen zullen
nochtans het hele jaar door
aangewend worden.
Eén dergelijke bakfiets kost
1.700 euro. Als milieuvriendelijke
en Fair Trade-gemeente komt
Koksijde aldus opnieuw met een
innovatief idee op de proppen.

V.l.n.r. Jean Pierre Delancker, Rudy Baelen, gemeentesecretaris Joeri Stekelorum,
Mireille Delcloo, burgemeester Marc Vanden Bussche, Stefaan Van Erkel en
diensthoofd Stephan Wydooghe.

Actie
winkeltas
De winnaar van de
actie boodschappentas
voor de maand mei
is mevrouw Christiane
Artels uit Sint-Idesbald.
Christiane wint een
aantal aankoopbonnen
bij plaatselijke
handelaars! Proficiat!

Gratis energiescans Koksijde
Ja, ik wil graag een gratis energiescan.
Ja, ik heb al een energiescan laten uitvoeren en
wil nu een gratis opvolgscan:
• ik overweeg nog niet onmiddellijk te investeren
in dakisolatie en/of hoogrendementsglas
• ik overweeg binnen 2 jaar te investeren in
dakisolatie en/of hoogrendementsglas
Naam, voornaam: ........................................................................................
Straat en nr.: ........................................................................................................
............................................................................................................................................

Postcode en gemeente: ........................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................
Datum:........................................................................................................................
Handtekening:

Snoei in uw
energierekening
Laat uw huis gratis doorlichten door het
energiesnoeiersbedrijf vzw Duinenwacht.
Eenvoudige aanpassingen kunnen uw
energieverbruik terugschroeven.
De basisscan - Waar nuttig, wordt gratis een
spaarlamp, spaardouchekop, buisisolatie of
radiatorfolie geplaatst. Per kamer krijgt u vlot
uitvoerbare tips. U ontvangt een gepersonaliseerd
overzicht van de huidige energiesituatie, energietips
en besparingsmogelijkheden in kWh en in euro.
De opvolgscan – U krijgt gepersonaliseerde info
over de aankoop en plaatsing van dakisolatie en/
of hoogrendementsbeglazing. Overweegt u om
binnen de 2 jaar hierin te investeren? Dan ontvangt
u een plan met raming van de investeringskost en
ondersteuning bij drie onafhankelijke prijsvragen. Wilt
u zelf aan de slag? Dan krijgt u praktische instructies.
Overweegt u om nog niet direct te investeren? Dan
overloopt u samen het premieaanbod en gaat
u op www.vreg.be op zoek naar de optimaalste
energieleverancier. Indien nuttig, wordt een
nieuw pakket energiebesparende maatregelen
geïnstalleerd, zoals thermostatische radiatorkranen,
timer op een keukenboiler of tochtstrips.
Interesse? Bezorg onderstaande bon aan de dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling, t.a.v. Heidi Vollon
(gemeentehuis 2de verdieping, Zeelaan 303), of
T 058 53 34 64; of mail heidi.vollon@koksijde.be.
Een energiescanner neemt dan contact op om een
afspraak te maken.

Casimir en Jerom in de Doornpanne
Op woensdag 17 april namen de ezels Casimir en Jerom hun intrek in de Doornpanne om samen met
hun vijftien soortgenoten de duinen te begrazen. Zo zorgen zij ervoor dat er meer afwisseling komt in de
structuur van de plantengroei en in de verschillende soorten planten van de duinen.
Casimir is een 6-jarige ruin en kwam samen aan met vriendje Jerom, ook een ruin en een jaartje jonger.
Ze hebben inmiddels al hun plaatsje gevonden in de kudde en worden door de andere ezels goed
geaccepteerd.
Wie geluk heeft kan de dieren observeren langs
het wandelpad dat door de ezelbegrazing loopt.
Er wordt gevraagd om ze niet te voederen en
voldoende afstand te houden. Honden zijn niet
toegelaten.
Tijdens de maandelijkse geleide wandelingen met
een natuurgids wordt over de begrazing uitleg
gegeven.
Op zaterdag 5 oktober is er om 14 u. een speciale
geleide wandeling over de ezels en pony’s in de
Doornpanne.
Info: IWVA-bezoekerscentrum, Doornpannestraat 2,
T 058 53 38 33, bezoekerscentrum@iwva.be,
www.iwva.be/bezoekers

Open tuinen met de fiets
De Gezinsbond Oostduinkerke- Wulpen organiseert op
zondag 9 juni van 14 tot 17.30 u. Open Tuinen. De dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente
verleent zijn medewerking.
Er zijn bezoeken gepland, bij voorkeur met de fiets, aan:
ecologische tuin, Westhinderstraat 16 / boerderijtuin,
Wulpendammestraat 2 / drieledige tuin, Sint Andréstraat 2 /
imker, Weldadigheidstraat 13 - ommuurde binnentuin, Dijk 46
Leden van de Gezinsbond 2,5 euro, gezin 6 euro / niet-leden
6 euro, gezin 14 euro.
Info: www.gezinsbond.be/oostduinkerke, ook bij G. Legein
0479 31 41 20

Uw taxussnoeisel vergroot de hoop!
“Vergroot de Hoop” zamelt zowel snoeisel als geld in om kanker te bestrijden.
Sinds 2006 wordt het ingezamelde taxussnoeisel gebruikt voor chemokuren
én schenken de deelnemende gemeenten de opbrengst van het snoeisel
aan een officieel erkend initiatief of instituut op het vlak van kankerbestrijding.
Dat resulteerde in 2012 in een recordopbrengst van 6.400 m³ taxussnoeisel,
goed voor 320.000 euro.
Hoe klein uw haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die u tussen 15 juni en 31
augustus naar het containerpark brengt, vergroot “de hoop”! Onze gemeente
schenkt de opbrengst van deze taxusinzameling bovendien integraal aan het
Kinderkankerfonds.
Jong - Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat
de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde
snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Zuiver - Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel
vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.
Meer info - www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
058 53 34 39.

Win een fiets met correcte PMD!
Tot 1 juli worden er controles uitgevoerd tijdens de PMD-inzameling. Tijdens deze
actieweken kleven de PMD-ophalers een uitgebreide foutsticker op PMD-zakken
met foute inhoud. Op die sticker staat extra informatie over wat wel en wat niet in
de PMD-zak mag. Vooral de P van PMD wordt extra in de kijker gezet. P staat niet
voor Plastic maar wel voor Plastic Flessen en Flacons.
Foutsorteerders krijgen alvast een tweede kans. Haal het foute materiaal uit de
zak, scheur het eerste luik van de sticker af en bied de PMD-zak opnieuw aan bij
de volgende PMD-ophaling, deze keer met juiste inhoud. Sorteer je wel correct
en is je PMD-zak telkens meegenomen? Dan krijg je uiteraard een dikke pluim.
Surf tijdens de actieweken naar www.ivvo.be, neem deel aan de sorteerwedstrijd
en win een fiets of barbecue-stel!

De nieuwe landbouwraad
In de eerste maanden van een nieuwe
bestuursperiode zijn de gemeentelijke
adviesraden aan een nieuwe samenstelling
toe. Ook de landbouwraad is nieuw. Zittend
v.l.n.r. Paul Casselman, Gerard Vandenbroucke,
Marijke Oyaert-Demuynck, schepen-voorzitter
Albert Serpieters, secretaris Geert Calcoen
en Elie Depotter. Staand: diensthoofd Milieu
& Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme,
Denis Declerck, Joan Depotter, Ronny Galle,
Jean-Pierre Debusschere, Georges Hubrecht,
Wim Degroote, Stefaan Becelaere, Guido
Lammerant, Yuri Verniers en Henk Ghyselen.
Konden niet aanwezig zijn: Jos Depotter en
Johan Ghyselen.

Duurzaam koken
In het kader van de Bioweek pakt ’t Duinenhuis uit met twee culinaire workshops op dinsdag 4 juni van 19 tot 22 u. en op woensdag 5 juni van 10 tot 13 u.
Ga in de nieuwe keukenblok van ’t Duinenhuis aan de slag met
biologische en fairtrade ingrediënten. Bereid een soep, een vegetarisch
hoofdmenu en een passend dessert. Kook een kleurrijke, smaakvolle en
volwaardige seizoensmaaltijd. Leer de producten en hun werking kennen.
De recepten zijn gemakkelijk in te passen in de dagdagelijkse keuken van
gezinnen met kinderen. Deze activiteit is zowel geschikt voor beginners als voor mensen met ervaring. Breng
een schort, mesje en snijplank mee. Lesgever is Peter Vandermeersch van de Vegetarische Kookschool en
Traiteurdienst de Zonnekeuken.
Prijs 7,50 euro (de maaltijd met bio-ingrediënten inbegrepen).
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. Voor beide sessies telkens max. 15 deelnemers.

Midzomerwandeling met ritueel!
Vrijdag 21 juni: de zon op zijn hoogst, de natuur op zijn mooist..! Onze voorvaderen leefden op het ritme
van de seizoenen en vierden 21 juni, de langste dag van het jaar. Tijdens deze avondwandeling o.l.v.
natuurgids Marjan Janssens wordt de zonnewende en het begin van de zomer met een ritueel gevierd.
Einde op het dakterras van het Duinenhuis met zicht op de zakkende zon in de zee, en genieten van een
afsluitend drankje. Start om 21 u. (stipt!) aan het Duinenhuis, zonsondergang om 22 u., avondschemering
tot 22.45 u.
Inschrijven (2 euro) op duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.
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tijdens twee maanden zomervakantie!
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Opendeurdag - Voor
wie de Speelveugel
nog niet kent, is
er opendeurdag
op woensdag
4 juli van 10 tot
12 en 14 tot 16
u. Een ‘special
act’ zal de
kinderen extra
entertainen, en
de monitoren
zorgen voor extra
animatie.
Inschrijven - Vanaf
maandag 3 juni, zowel
in de jeugddienst als in de
BKO, ook online via
www.jeugd.koksijde.be
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problemen in verband
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de jeugddienst terecht,
zowel voor als tijdens de
zomer.
DE SPEELTRAPPERS
De Speeltrappers zijn twee
monitoren van de Speelveugel. Zij
bieden op locatie animatie en activiteiten aan
kinderen aan. Daartoe beschikken ze over het
nodige spelmateriaal.
De Speeltrappers bezoeken twee plaatsen.
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Wat doe jij
na de examens?
Fuiven natuurlijk! Op vrijdag 28 juni vindt aan
Ster der Zee vanaf 21 u. de jaarlijkse scoutsfuif
plaats.
Info: www.zeedustra.be of via facebook.

Archeologiekamp voor jongeren!
Heb je altijd al eens het werk van een archeoloog willen ontdekken? Grijp je kans en schrijf je in voor een
kamp “Archeologie achter de schermen” op de site van de vroegere middeleeuwse Koksijdse abdij van
25 tot 30 augustus. Het kamp staat open voor adolescenten vanaf 13 jaar (geboren in 2000 en vroeger).
Tijdens dit kamp, georganiseerd door JCW
(Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw), maak
je kennis met het werk van een archeoloog.
Je ontdekt wat komt kijken bij bouwhistorisch
onderzoek, waarbij opmeten, intekenen en
fotograferen belangrijk zijn!
Onder begeleiding van professionals van
AWN (Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland) ga je aan de slag om de
Duinenabdij in te tekenen. Je kan dus zelf
het middeleeuwse abdijleven van 1138
herontdekken! Daarnaast zijn er nog tal van
andere activiteiten die binnen het vakdomein archeologie passen: een bezoek aan het abdijmuseum,
een tentoonstelling, een excursie…
Opgelet: dit kamp is geen archeologische opgraving, maar een kans om een nieuw facet van archeologie
te ontdekken!
De overnachtingen gebeuren in Jeugdherberg De Peerdevisser in Oostduinkerke
Prijs: 270 euro (leden 256,50 euro), inschrijven via www.jcweb.be.

Zomersportkampen
In juli organiseren de sportdienst en sportraad twee zomersportkampen in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. Ook
de kinderen die overgaan van het tweede naar het derde leerjaar en van het zesde
leerjaar naar het eerste middelbaar kunnen deelnemen.
Sportkamp 1: van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juli /
Sportkamp 2: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli (niet op 11 juli).
Op het programma: strand-, water- en omnisporten zoals golfsurfen, beachtennis,
vlottentocht, Sportkriebels te Jabbeke, beachsoccer, rafttocht, windsurfen en nog veel meer.
Elke dag krijgt iedereen een drankje en op het einde van de week ontvangt elke deelnemer
een T-shirt. Deelnemen kost 44 euro per deelnemer per kamp (verzekering, vervoer en sportmateriaal
inbegrepen). Elke deelnemer dient vóór aanvang van het kamp een kopie van het zwembrevet van
minstens 50 m aan de sportdienst te bezorgen.
Inschrijven: sportdienst (Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be). Betalen enkel
via overschrijving op rek. nr. 142-0651613-89 van de sportraad-sportkampen met vermelding “naam en
voornaam deelnemer + zomersportkamp 1 en/of 2”.
Info: Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01 of www.sport.koksijde.be

Nieuwe beheerraad sportraad
Op de algemene vergadering van
de sportraad op 17 april werd de
nieuwe beheerraad gekozen. Johan
Provost werd verkozen als voorzitter
en Dirk Sagaer als ondervoorzitter.
Ook de beheerraadsleden van
diverse categorieën of sectoren
werden gestemd, nl. Frank De Rore
en Jan Vandenbroucke voor de
competitiesporten (plaatsvervanger
José Ryckbosch); Walter Maes en Annemie Vanden Hauten voor de recreatiesporten (plaatsvervangers
Gerard Legein en Joeri Traversier); Luc Depotter voor de parasporten; voor het onderwijs Christel Demulder,
Kris Masset en Jenny Dewinter (plaatsvervangers Johan Vanhoorne en Freddy Bockstael). De sportraad
wordt ambtshalve aangevuld met schepen van Sport Dirk Dawyndt en sportdiensthoofd Willy Degraeuwe.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Bosmans-Loens
Op zaterdag 20 april kregen de echtelingen
Jan Bosmans (°Peutie) en Henriette Loens
(°Diegem) in hun woning in Baaldje het
bezoek van burgemeester Marc Vanden
Bussche en schepenen Dirk Dawyndt en
Greta Suber-Delie ter gelegenheid van de
viering van hun diamanten huwelijksjubileum.
Ze huwden op 21 april 1953 in Peutie. Jan
was militair en ook 21 jaar verbonden aan de
organisatie Familie-Jeugd van het ministerie
van Landsverdediging voor de Belgische
militairen in Duitsland. Ze hebben een
dochter en twee kleinkinderen.

Echtpaar Goethals-Baert
Zaterdag 27 april was een gezellige feestdag voor het echtpaar Robert Goethals (°Maldegem) en Viviane
Baert (°Elsene) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Maldegem, 25 april 1963).
De jubilarissen waren uitbaters van een kruidenaarszaak op twee Antwerpse locaties en daarna van een
dagbladhandel. Ze hebben een dochter, een zoon en zes kleinkinderen.

Echtpaar Moerman-Pessemier
Ferdinand Moerman (°Deinze) en Maria Pessemier (°Smeerebbe-Vloerzegem) vierden eveneens op
zaterdag 27 april hun gouden bruiloftsfeest. Ze huwden vijftig jaar geleden op 25 april 1963 in SmeerebbeVlloerzegem. Ferdinand was op het eind van zijn loopbaan financieel directeur van de NV Vandemoortele in
Izegem. Maria was regentes plastische kunsten in Izegem. Ze hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Florizoone-Vanhoutte
Het derde jubilerend echtpaar op zaterdag 27 april was het koppel Raphaël Florizoone (°Wulpen) en Nicole
Vanhoutte (°Koksijde). Deze gouden jubilarissen huwden op 27 april 1963 in Koksijde. Raphaël was professor
scheikunde aan de universiteit van Leuven. Nicole was licentiate Handels- en Financiële Wetenschappen. Ze
werd lerares in Tienen en ook schooldirecteur. Ze hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Deschilder-Corteel
Robert Deschilder (°Oostduinkerke) en Jacqueline Corteel (°Oostduinkerke) beloofden elkaar 50 jaar
geleden (Oostduinkerke, 2 mei 1963) eeuwige trouw! Robert werkte o.a. bij het bouwbedrijf Dorné en bij de
watermaatschappij IWVA. Ze kregen twee kinderen, en vijf kleinkinderen. De ontvangst in het gemeentehuis
vond plaats op zaterdag 4 mei.

Echtpaar Faust-Van Steen
Een tweede gouden feest op zaterdag 4 mei was weggelegd voor de echtelingen Jens Faust (°Altone, Dtsl.)
en Frieda Van Steen (°Berchem). Ze huwden op 4 mei 1963 in Wilrijk. Jens was eerst zeeman (ingenieurmachinist) ter lange omvaart, daarna montage-ingenieur bij BASF in Antwerpen. Jens beoefent de grafiek
en Frie de dichtkunst. Ze hebben twee kinderen.

Echtpaar Ferdinand-Lonneville
Diamanten palmen waren er ook op zaterdag 4 mei voor de echtgenoten Hubert Ferdinand (°Elsene) en
Monique Lonneville (°Elsene) die huwden op 29 april 1953 in Oudergem. Hubert was zijn loopbaan lang
in dienst van de verzekeringsmaatschappij AG in Brussel, Monique was directiesecretaresse bij de Union
Chimique Belge in Brussel. Ze hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Devriese-Vieren
Op zaterdag 11 mei was het ook de beurt aan het echtpaar Romain Devriese (°Assebroek) en Maria Vieren
(°Koksijde) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 7 mei 1953 in
Koksijde. Samen waren ze de bekende uitbaters van het Hotel Vieren op de Zeedijk van Koksijde. Ze hebben
een zoon, een kleinkind en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Delie-Gheeraert
Ereschepen Roger Delie (°Poelkapelle) en Godelieve Gheeraert (°Poelkapelle) vierden op zaterdag 11 mei
de briljanten jubileum of 65ste huwelijksverjaardag. Ze huwden op 11 mei 1948 in Poelkapelle, en vestigden
zich in Baaldje waar ze het bloeiende timmerbedrijf Delie uitbaatten. Beide jubilarissen waren erg actief
in het Koksijdse verenigingsleven. Roger was bovendien 30 jaar gemeenteraadslid waarvan twaalf jaar
schepen, en Godelieve was o.m. 16 jaar CMBV-voorzitster. Ze hebben vijf kinderen, acht kleinkinderen en
dertien achterkleinkinderen.

Echtpaar Deprez-Duyck
En ten slotte werd er op zaterdag 11 mei in het gemeentehuis ook hulde gebracht aan het gouden
echtpaar Roger Deprez (°Leke) en Liliane Duyck (°Oostduinkerke). Roger was eerst diamantslijper in het
bedrijf De Hantsetters in Diksmuide, en later kraanman bij Lithobeton in Snaaskerke. Ze hebben twee
kinderen en een kleinkind.

De voorbije maand in woord en beeld

In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum vond op zondag 21 april de officiële voorstelling plaats van het
boek Zeevisserij aan de Vlaamse Kust. Dit nieuwe werk is samengesteld door gewezen conservator Willem
Lanszweert met bijdragen van Cecile Baeteman, Ann-Sofie Beun, Rudy Declerck, Fien Leerman, Ineke
Steevens en Maja Wolny. Het werk behandelt veel aspecten van de zeevisserij: stormen, IJsland, angsten,
bijgeloof, havens, visleuren, kunst enz.. Het geeft een mooi beeld van de rijke geschiedenis van de Vlaamse
zeevisserij: tien eeuwen staat de zeevisserij voor werk en welvaart, maar evenveel voor verdriet en wanhoop!
192 blz., ca. 150 illustraties, 24,95 euro, te koop in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
In gezelschap van de schepenen
Albert Serpieters, Lander Van Hove
en Dorine Geersens, en aannemer
Guy Seru, knipt burgemeester Marc
Vanden Bussche op zaterdag
4 mei het lint bij de feestelijke
heropening van de nieuw
aangelegde Zeelaan tussen de
Westendestraat en de Koninklijke
Baan in Koksijde-Bad. De trottoirs
zijn er verbreed, parkeren kan enkel
aan de oostzijde, en er geldt nu
eenrichtingsverkeer naar zee toe.
De handelaarsbond organiseerde
een gezellig openingsfeest met
veel dans!

Koksijde beleefde op
zaterdag 20 en zondag 21
twee toptennisdagen in
de nieuwe TCK-tennishal
in Koksijde-Dorp ter
gelegenheid van de Fed
Cup-ontmoeting BelgiëPolen. Twee keer 1.500
toeschouwers bewonderden
er de tenniskunsten
van topspeelsters zoals
o.a. Kirsten Flipkens en
Agnieszka Radwanska die
burgemeester Marc Vanden
Bussche flankeren tijdens de
loting in de Kokpit van het
gemeentehuis. Polen won
uiteindelijk het tweedaagse
duel maar dat kon het
tennisgeluk niet bederven.

Claude Meersseman, hoofd van de
financiële dienst van onze gemeente,
is sinds kort voorzitter van de afdeling
Koksijde van het Rode Kruis. In die
hoedanigheid, en in aanwezigheid
van OCMW-voorzitter Greta SuberDelie, verkocht Claude op 25 april de
eerste sticker van de jaarlijkse RK-actie
aan burgemeester Marc Vanden
Bussche die hem veel succes met
het voorzitterschap toewenste. Tegelijk
voltooit Claude Meersseman ook zijn
beroepsloopbaan. Na een carrière
van 40 jaar en 5 maanden aan ons
gemeentebestuur start op 1 juni zijn
pensioen.

De dienst Openbare Netheid nam
recent een nieuwe huisvuilwagen
in dienst. De wagen voldoet aan
de hoogste veiligheidsnormen,
is zeer comfortabel en
milieuvriendelijk. Het ledigen
van de containers gebeurt
nu automatisch. De kostprijs
bedraagt 201.811 euro (BTW in).
Op de foto o.a. burgemeester
Marc Vanden Bussche en
diensthoofd Rudy Baelen en de
zaakvoerders van de leveranciers
Automobilia uit Zarren en MOL
VDK uit Hooglede.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Camille Van der Meiren

Gent, 11 april
dochter van Wim en van Emilie
Meersschaert uit Oostduinkerke

Eogan Notredame

Veurne, 12 april
zoon van Guy en van Yunika
Osmolovskaya uit Koksijde

Paulette Masscheleyn

Veurne, 15 april
dochter van Floris en van Virgini
Houquet uit Oostduinkerke

Colette Puystiens

Veurne, 17 april
dochter van Alain en van Céline
Vanden Broecke uit Koksijde

Sil Loones

Thibo Pieters

Veurne, 26 april
zoon van Stijn en van Stafanie
Heyninck uit Oostduinkerke

Sara Devriese

Veurne, 30 april
dochter van Danny en van Lindsay
Crunelle uit Koksijde

HUWELIJKEN
Mathieu Veys uit Koksijde en
Lotte Ottevaere uit Kuurne

Louis Renquin - 74 jaar

echtgenoot van Jacqueline Detry

Jacques Liénard - 79 jaar
echtgenoot van Mauricette Cornez
Gerardus Strubbe - 79 jaar

weduwnaar van Maria Vanhee

Robert Desaever - 65 jaar

echtgenoot van Monique Guylinck

Romaine Kimpe - 86 jaar
weduwe van Terigi Catena

(20 april)

Georgette Geryl - 81 jaar

Taysum Albakov en Anzhela
Gadaborsheva, beiden uit Koksijde

Karel Fondu - 72 jaar

(23 april)

OVERLIJDENS
Marie Fafra - 68 jaar

weduwe van Marcel Dujardin

echtgenoot van Annie Diddens

Laura Bucquoy - 94 jaar
weduwe van Guillaume Van
Langendonck

Oostende, 22 april
zoon van Tijs en Lisette in ’t Veld uit
Wulpen

Gerardus Vyvey - 91 jaar
weduwnaar van Marie Van Riebeke

Joseph Bosman - 73 jaar

Georges Vander Paelt

Lucienne Merchiers - 91 jaar

weduwe van Léon Van Herreweghe

André Bovyn - 83 jaar
weduwnaar van Cecile Debisschop

Yevgeniy Vragov - 79 jaar

Teresia Polaszyk - 81 jaar

William Collins - 88 jaar

Julianus Renatus Vanhoucke -

Thérèse Bogaert - 82 jaar

Omer Dobbelaere - 77 jaar

Jules Degraeuwe - 87 jaar

echtgenoot van Yvonne De Bruyne

Andrée Nackaerts - 85 jaar
echtgenote van Marcel Smedts

Raphaël Devloo - 83 jaar

Flore De Mol - 85 jaar

Veurne, 22 april
zoon van Mathieu en van Celine
Mattheeuws uit Oostduinkerke

Florianne Bartholomeus

Veurne, 23 april
dochter van Pieter en van Heleen
Mergaert uit Oostduinkerke

Baziel De Creus

Gent, 16 april
zoon van Frederik en van Tieneke De
Wandel uit Koksijde

echtgenoot van Raissa Ryzhkova
echtgenoot van Godeliva Van der
Stappen

weduwe van Louis Laureys

weduwnaar van Jacqueline
Merlevede

weduwnaar van Rosalie Ullenboom

weduwe van Emiel De Coene

86 jaar
weduwnaar van Blanche Louwie

weduwnaar van Gabrielle Mortier

Jean-Pierre Faict 50 jaar muzikant!

Extra Jazz@Baaltje!
Het jaar 2013 is er eentje van verjaardagen op
kunstvlak in Sint-Idesbald. In maart was er de 200ste
tentoonstelling in de Keunekapel. In juni is er de 40ste
Jazz@Baaltje. In augustus volgt de feestelijke viering van
35 jaar Kunst in Baaltje.
En nog in 2013 viert gitarist Jean-Pierre Faict 50 jaar
beroepsactiviteit als muzikant. Dus meer dan één reden
om op vrijdag 7 juni een extra jazzavond te organiseren
Links gitarist Jean-Pierre Faict,
in de Belle-Vue met Jean-Pierre Faict en zijn compaan
50 jaar beroepmuzikant, en
Johan Bouttery.
rechts zijn jazzcompaan Johan
Voor alle inlichtingen, uitnodigingen en kaarten in
Bouttery. (Foto Luc Dewaele)
voorverkoop (10 euro) en aan de kassa (14 euro):
contacteer Raymond Van Duüren, Strandlaan 273 in Koksijde, T 058 51 30 50.
Ook nu al een tipje van de sluier voor de volgende Jazz@Baaltje. Op vrijdag 13 september (geluksdatum)
komen er vier gospelzangers! Bankrelatie: W.F. Koksijde BE 45280052191289

Your In Beach op strand Oostduinkerke

Festival als feestelijke
afsluiter van schooljaar
Na een succesvolle eerste editie in 2012, met ruim 4.000 bezoekers, is het grootste kinderrockfestival van
het land op donderdag 27 juni voor de tweede maal te gast op het strand van Oostduinkerke. Een uniek
festival om het schooljaar in stijl af te sluiten met als vaste ingrediënten een resem topartiesten en een
stapel animaties.
De afgelopen maanden kreeg het festival een
flinke restyling. Met een nieuwe naam, Your In, wil
de organisatie de nadruk nog meer leggen op het
familiale en toegankelijke karakter van het festival.
Iedereen hoort bij de grote muzikale familie die het
festival voor één dag zal zijn. Ook dit jaar zullen de
artiesten elkaar in hoog tempo afwisselen. Jill Shaw
en Karolien Goris, Laura Omloop, Junior Eurosong
talent Fabian en kakelverse meter van het festival
Maureen zijn de eerste namen die de organisatie
bekend maakte.
Yellow Claw op Yourin Beach
Met de Nederlandse rappers van Yellow Claw staat
er meteen ook een grote internationale naam op
het podium van Yourin beach. De coole rappers
scoorden de afgelopen maanden hits met Krokobil,
Allermooiste feestje en Nooit meer slapen en zijn dan
ook razend populair bij de kinderen.
Ook aan animaties zal het niet ontbreken. Met enkele
unieke en spectaculaire attracties en de verkoeling
van het zwembad valt er voor iedereen iets te beleven
op en rond het festivalterrein. En voor de sportieve
bezoekers is er weer het Club Brugge Kids Dorp. Wie
weet komt zelfs een favoriete speler van de kinderen
naar de handtekeningsessie!?

In samenwerking met De Lijn West-Vlaanderen is het
festival nog beter bereikbaar voor iedereen. Voor
amper 1 euro extra reis je met de Kusttram naar het
festivalterrein en terug.
Milieu
Als je op 27 juni naar Your In gaat, denk dan ook eens
aan het milieu! Laat zo weinig afval achter. Breng
een afvalarme picknick mee met brooddoos en
drinkbeker. Er is een gratis waterdrinkpunt. Zin in iets
anders? Weet dan dat bekertjes niet thuishoren bij
PMD. Als je juist sorteert, maar ook als je je drinkbeker
herbruikt aan de waterstand, verdien je bovendien
een beloning.
Praktisch
Your In Beach, op donderdag 27 juni op het strand
van Oostduinkerke, ter hoogte van het Astridplein. De
deuren gaan open om 8.30 u., het festivaleinde is
voorzien rond 16 u.
Groepstickets kosten 6 euro en inschrijven kan via
www.yourin.be
Combitickets (vervoer met de kusttram +
festivaltoegang) kosten 7 euro en zijn vanaf 1 juni
verkrijgbaar in elke lijnwinkel aan de kust. Groepen
moeten zich registreren via de website.
Info: Geert Torfs, T 0491 73 79 08, info@yourin.be

Kermis in Koksijde-Dorp
Zaterdag 1 juni
- Wielerwedstrijd voor nieuwelingen,
ereprijs Henri Houtsaeger.
Inschrijvingen, start en aankomst
aan ’t Oud Schooltje, prijsuitreiking
in café De Welkom
Zondag 9 juni
- 10 u., cafetaria van het zwembad,
“Fransche voornoene” met Franse
eet- en drankspecialiteiten
- 11 u., Sint-Pieterskerk, eredienst,
daarna bloemenhulde aan het
monument op het Hegerplein en volksfeest op
het Sint-Pietersplein.
- 15 u., 46ste wandelconcert door fanfare Hoger op
Woumen
Maandag 10 juni
- 10 u., Sint-Pieterskerk, eredienst met het
Beauvarletkoor voor de overleden parochianen
- 13.30 u., gemeentehuis (Zeelaan 303), vertrek
van geleide wandeling voor senioren. Na de
wandeling wordt er door het feestcomité
Koksijde-Dorp in café ’t Eindeloos Begin een
verfrissing aangeboden

Dinsdag 11 juni:
- 14 u., ontspanningsnamiddag andersvaliden in
’t Oud Schooltje met rondrit toeristisch treintje
langs golf Ter Hille, daarna koffie en gebak
Woensdag 12 juni:
- 14 u., geleide fietstocht van ca. 30 km. bij
aankomst voorziet het feestcomité een drankje
in de cafetaria van het zwembad (org. sport- en
seniorenraad, m.m.v. het gemeentebestuur en
feestcomité Koksijde-Dorp.
- 17 u., avondmarkt in Koksijde-Dorp
Zondag 16 juni:
- 30ste grote rommelmarkt, inschrijvingen en
inlichtingen bij Monique Vandewalle
(058 62 55 69)

Vrijdag 14 juni Witte Burg

Paardenvissersavond
De vereniging Oostduinkerkse Paardenvissers
nodigt alle vrienden en belangstellenden van de
Oostduinkerkse gaarnaalvisserij te paard hartelijk uit
tot de traditionele Paardenvissersavond op vrijdag
14 juni in zaal Witte Burg.
De afscheidnemende Mieke Garnaal Tine Maesen,
met eredames Lize Maesen en Hanne Cornelis.

Het feest start met een receptie van 19 tot 20.30 u.
met een aperitief, aangeboden door Orde van de
Paardenvisser, en een trio hapjes (waaronder een

garnalenbisque). Verder:
* witte asperges, garnalen van de paardenvissers, huisgerookte zalm en licht mousselinesausje
* 21.30 u., afscheid van Mieke Garnaal 2012 en aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2013 door het
directiecomité van de VVV
* parmantig stukje zeewolf, onder korst van Brugs goud, julienne van groenten, Bretoense saus,
kasteelaardappelen en een glas witte wijn
* 22.30 u., overhandiging van de paardenvisserstrofee 2013 aan een persoon die zich inzette voor de
garnaalvisserij te paard
* verwenkoffie van de paardenvissers: advocaat, ijs cake op bord bij de koffie
* dansgelegenheid
Prijs 46 euro. Dranken aan democratische prijzen.
Kaarten bij de paardenvissers of via de dienst Toerisme, Zeelaan 303, of bestellen via overschrijving
(tot 10 juni) op rek.nr. BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de VVV.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be

Weekend 29/30 juni 2013:
64ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
VRIJDAG 14 JUNI
- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele PAARDENVISSERSAVOND met menu, afscheid Mieke Garnaal en eredames
2012 en aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2013, overhandiging van de paardenvisserstrofee 2013,
dans (zie afzonderlijk artikel op blz. 30)
ZATERDAG 29 JUNI
- 10.45 u., vertrek in Oostduinkerke-dorp van de garnaalvissers te paard onder begeleiding van de
Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer
- 11.30 u., Astridplein, start WEDSTRIJD GARNALENVISSEN voor de garnaalvissers te paard en de
kruiersverenigingen De Slepers en De Spanjaardbank, en voor de kinderen
- 11 tot 18 u., Fabiolaplein, SNUFFELMARKT “De visserij en het vissersleven”
- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van de PAARDENVISSERSSOEP (org. Orde van de Paardenvisser)
- 11.15 u., Fabiolaplein, voorstelling MIEKE GARNAAL 2013 MET EREDAMES
- 12.30 u., Zeedijk, koken en verkopen van de GARNALEN
ZONDAG 30 JUNI
- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader van de zeewijding
- 10 u., Zeedijk, PLECHTIGE ZEEWIJDING in aanwezigheid van de paardenvissers, kruiersverenigingen,
folkloristische groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met de zee
- 11 u., uitreiking van de diploma’s van de garnaalwedstrijd
- 11-12 u., Astridplein, FOLKLOREGROEPEN in binnen- en buitenland, gebakken vis
- 14.30 u., Astridplein, optreden SHOW- EN DRUMBAND El Fuerte
- 15.30 u., 64ste GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET - omloop: Oostduinkerke-Bad - Zeedijk - Europaplein Albert I-laan - Leopold II-laan – Vrijheidstraat in Oostduinkerke-Dorp (17 u.). De stoet brengt met een 60tal groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar enkele historische momenten uit
de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de paardenvissers, de Oostduinkerkse
folkloregroepen, Mieke Garnaal en eredames, en aan koning Garnaal. De stoet besteedt ook aandacht aan
de IJslandvaart. In de tweede helft van de 19de eeuw maakten veel inwoners van Koksijde-Oostduinkerke de
overtocht naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen.
info: T 058 51 29 10

Ticketverkoop c.c. CasinoKoksijde
Wat het seizoen 2013-2014 in petto heeft, verneemt u op maandag 3 juni om 20 u. op de jaarlijkse
seizoenspresentatie. Het abonnementen- en ticketssysteem ondergaat enkele wijzigingen.
Waar er vroeger één soort abonnement was, zijn er nu drie.
Grote abonnementen worden vanaf dit seizoen met een
grotere reductie beloond.
* ABO5: kies minstens vijf voorstellingen uit het aanbod en
geniet van reductietarief 1
* ABO8: kies minstens acht voorstellingen uit het aanbod en
geniet van reductietarief 2
* Jonger dan 26? Kies minstens drie voorstellingen uit het
aanbod en geniet van reductietarief 2
De verkoop van de abonnementen start op woensdag
12 juni om 9 u. De verkoop van losse tickets start op maandag
24 juni om 9 u. Beide kunnen besteld worden op www.
casinokoksijde. Natuurlijk kan u uw formulier ook afgeven aan
het bespreekbureau in InfoKoksijde (dienst Toerisme in het
gemeentehuis).
Info: www.casinokoksijde.be of bij de dames van het
bespreekbureau.

Seizoenspresentatie 2013-2014
Van harte welgekomen
in den feestzaal van het c.c. CasinoKoksijde op
maandag 3 juni vanaf 20 uren, alwaar u in primeur
de seizoensbrochure 2013-2014 overhandigd krijgt.
Inschrijven niet genoodzaakt.

7de vlottenrace in Wulpen
De KAJ-Wulpen en De Dulle Bevers organiseren op zaterdag 29 juni het Vlaams Kampioenschap
Vlottenrace op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Wulpen. Het is al de 7de editie.
Met dit evenement wil KAJ-Wulpen de jeugdverenigingen en andere deelnemende groepen
een plezante dag verschaffen en de samenwerking
onder de jeugdverenigingen verbeteren. De Dulle
Bevers vormen een groep van gewezen KAJ-leiders.
Ook het feestcomité van Wulpen werkt mee.
Het kampioenschap vindt plaats aan de kant
Conterdijk tussen de Florizoonebrug en de brug
van de Toekomstlaan. De wedstrijd is voor iedereen
toegankelijk. Op een vlot moeten minstens 4
personen plaatsnemen die minstens 12 jaar zijn.
Thema is “film”. Er is ook de hele dag randanimatie
met o.a. springkasteel, grime enz.
Aanvang om 8 u. voor het bouwen van het vlot. Is het
vlot al gemaakt, dan moet de groep uiterlijk om 11
Op zaterdag 29 juni vindt in Wulpen op het kanaal
Nieuwpoort-Veurne de 7de vlottenrace plaats.
u. aanwezig zijn. Start van de race om 14.30 u, traject
van 1,2 km met 5 praktische proeven. Prijsuitreiking
om 18.30 u. Er is ook een publieksprijs. Inschrijven tot uiterlijk 27 juni: 2 euro pp.
De dag wordt afgesloten met een kippenfestijn om 18.30 u. Deelname 15 euro pp. Deelnemen aan de
vlottentocht + kippenfestijn kost ook 15 euro pp. Men is pas ingeschreven (zowel voor vlottenrace als
kippenfestijn, tot uiterlijk 27 juni) na storting op rek. nr. BE78 0835 5938 7986 met vermelding naam + aantal
personen. De namen van alle deelnemers/eters dienen ook gemaild aan Jonas Fabel.
Info: jonas.fabel@telenet.be of T 0473 96 18 73, www.tisten.be/vlottenrace, Meester Vlaemyncklaan 22
Adinkerke.

Agenda JUNI
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke dinsdag, Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Wekelijkse markt
Info: dienst Toerisme
Elke vrijdag
Oostduinkerke-Dorp, parking achter
Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Boerenmarkt/streekproductenmarkt
13 – 17 u.
Elk weekend
Wac, West Aviation Club,Ten Bogaerdelaan 15,
T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90
Vliegsport: Luchtdoop of initiatievluchten
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7
Bioweek
Kookactiviteit met bio en fairtrade
ingrediënten. Inschrijvingen via
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Zaterdag 1 juni
9.45 u.
Fietstocht Diksmuide
Bezoek Oud-Stuivekenskerke via de
Frontzate naar kerk Kaaskerke (bezoek
en lunch in de kerk). Namiddag geleide
wandeling in Diksmuide. Afstand 50 km,
heen en terug. Deelname: €10
Info: Daniël Degryse, T 058 52 18 14,
daniel2.degryse@skynet.be
11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
BBQ ten voordele van mensen met een
verstandelijke beperking
Info en inschr.: Mieke Quaghebeur,T 058 51 57 97
15 u.
Koksijde-Dorp
Wielerwedstrijd voor nieuwelingen,
ereprijs Henri Houtsaeger. Inschrijvingen
en start en aankomst ’t Oud schooltje.
Prijsuitreiking café De welkom
Info: dienst Toerisme
14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Gratis geleide wandeling ‘bomen en
struikenpracht’
Info: bezoekerscentrum
14 u.
Koksijde-Dorp, H. Noterdaemestraat 1
(zijstraat Burgweg),
Opendeur Vrienden der Blinden
Demonstraties met blindegeleidehonden,
live optreden van Jan Parent en dochter
Gastoptreden van Gunter Van Den Troost
en Mai-Li
Info: info@vriendenderblinden.be ,
T 058 53 33 00
14-18 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 en NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Zondag 2 juni
6u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Rommelmarkt
Info: dienst Toerisme
9 u.
Oostduinkerke, vakantiedomein Ter Helme,
Kinderlaan 49 51
Oldtimerrit - American West-cars The eagle road

Cabin Art 2013, 5de editie
01/06/2013 – 30/09/2013
Openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de handelaarsbond van
Sint-Idesbald, in samenwerking van de gemeente Koksijde, dienst Cultuur en
Yes Art Gallery. Peterschap, Herr Seele.

Senioren Sport 3-daagse: 10, 11 en 12 juni 2013
Maandag 10 juni – fietsen: + 25 km, 13.30 uur zaal voor Vloersporten, vertrek 14 uur, met
tussenstop en drankje aangeboden door de seniorenraad, en na de tocht is er nog voor
iedereen een drankje voorzien
Dinsdag 11 juni – petanque Mele/Melo
Start om 14 u aan de Bolledroom, Sportpark Hazebeek, drankje aangeboden door de
seniorenraad. Inschrijvingen voor 6 juni bij kathleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
Woensdag 12 juni – wandeling in Veurne met gids: + 8 km – afspraak bushalte
De Pannelaan Veurne tussen 13.30 en 13.50. start wandeling om 14 u aan de Grote Markt
Veurne. Na de wandeling drankje en gezellig samenzijn met seniorenadviesraad Veurne.
Deelname gratis, vooraf inschrijven is wel nodig, uiterlijk tegen 6 juni,
kathleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be , T 058 53 43 42.
Start om 10 uur
Inschrijven vóór 20 mei
Info: rstappers@yahoo.fr, T 0475 36 83 01
9.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, ingang begraafplaats,
A. Geryllaan
Geleide wandeling
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infopaneel
Hannecartbos
Gratis geleide ochtendwandeling ‘voelen,
horen en zien…in het Hannecartbos’
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan 8/Verbouwelaan
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Maandag 3 juni
19.30 u.
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7
Startmoment Ecotuinteam
Inschrijven via nathalie.haentjes@koksijde.be,
T 058 53 30 97

Dinsdag 4 juni
19-22 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Bioweek 2013 – workshop duurzaam koken
Info: dienst Milieu en duurzame Ontwikkeling

Woensdag 5 juni
10-13 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
Bioweek 2013 – workshop duurzaam koken
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Pakistan, hopeloos of verkeerd
begrepen’ door Jan Vandemoortele
Toegang: €2 voor leden: €4 voor niet-leden
Info: J. Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Donderdag 6 juni
17-20 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Bloeddonatie Rode Kruis Vlaanderen
Info: Monique Vandewalle, T 058 62 55 69
19.30 u.
Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster, Strandlaan
Facebook op mensenmaat - Hoe starten

met facebook
Deelname: €5
Info en inschr.: Y. Hanset, T 058 51 06 92,
yvettehanset@telenet.be

Vrijdag 7 juni
Koksijde
Daguitstap richting U.K.: Londen met
bezoek aan de oudste botanische tuin
‘Chelsea Physic Garden’
Info en inschr. vooraf bij de dienst Toerisme
20 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Concert Andrei Lugovski en Kelsey Baes
Tickets: T 0473 54 16 50, 0486 85 40 30.
VVK: €15; ADD €20

Zondag 9 juni
10 u.
Koksijde-Dorp, Hoge Blekker zwembad
France voornoene zwembad, Franse eeten drinkspecialiteiten
Info: dienst Toerisme
10.30 u.
Koksijde
Lezing gemeente-archeoloog Alexander
Lehouck
Hof ter Hille, een domeinhoeve van de
Duinenabdij Archeologie, geschiedenis en
landschap brengen ons tot de hedendaagse golf. Leden: €5; Niet-leden: €6.
Info: Daniël Degryse, T 058 52 18 14,
daniel2.degryse@skynet.be
11 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Eredienst gevolgd door bloemenhulde
aan het monument op het Hegerplein,
gevolgd door volksfeest op het
Sint-Pietersplein. Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
14.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan 8/Verbouwelaan
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Sint-Idesbald, ingang (infopaneel)
Houtsaegerduinen (einde Veurnestraat)
Gratis geleide wandeling ‘Zoektocht
naar ezeltjes in de Houtsaegerduinen-

Kerkepannebos
Info: dienst Toerisme
15 u.
Koksijde-Dorp
Wandelconcert Woumen
Info: dienst Toerisme

10-20 u.
Koksijde-bad, Zeelaan
Braderie
15 u.: Clown Rocky’s kriebelshow
17.30 u.: Bal musette Accordeon Jean
Pierre lepoivre
Info: dienst Toerisme

Maandag 10 juni

Zondag 16 juni

10 u.
Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk
Eredienst overleden Parochianen. Na
de mis receptie aangeboden door het
feestcomité Koksijde-Dorp
Info: dienst Toerisme

6 u.
Koksijde-Dorp, Zeelaan
Rommelmarkt
Info: feestcomité Koksijde-Dorp,
Vandewalle Monique, T 058 62 55 69

13.30 u.
Koksijde-Bad, toerismekantoor
Geleide wandeling senioren, na
de wandeling wordt een verfrissing
aangeboden door het feestcomité
Koksijde-Dorp, café ’t Eindeloos begin
Info: dienst Toerisme

Dinsdag 11 juni
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontspanningsnamiddag andersvaliden.
Met rondrit toeristisch treintje langs
Koksijde Golf ter Hille
Info: dienst Toerisme

Woensdag 12 juni
16.30 – 20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloeddonatie Rode Kruis Vlaanderen
Info: Monique Vandewalle, T 058 62 55 69
17 u.
Koksijde-Dorp, Zeelaan
Avondmarkt
Info: Dicadi

Donderdag 13 juni
7.30 u.
Begeleidende daguitstap naar Lens,
Arras en de slagvelden
Samenkomst: 7.30 u aan de O.L.V.-terDuinenkerk of 7.35 u aan de Zeelaan
t.h.v.de brandweer - terug: 21 uur
Inschrijvingen: door overschrijven van
€50 (onthaalkoffie, lunch en koffiestop
inbegrepen) op reknr. Be05 4748 1867
4175 van VL@s-Koksijde, Zeedijk 276 met
vermelding daguitstap. Info: Flor Van Rie
T 058 52 28 49, Org.: Vl@s – Vlaamse Actieve
senioren – Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Vrijdag 14 juni
19 u
Oostduinkerke, Witte Burg
Paardevissersavond met aanstelling Mieke
Garnaal 2013 en haar eredames
Zie tij-dingen blz 30

Zaterdag 15 juni
13.30-16 u.
Koksijde-Dorp, containerpark
Compostnamiddag met leuke activiteiten
en gratis workshops
Info: dienst Milieu en Duurzame
Ontwikkeling
14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De
Doornpanne
Gratis geleide wandeling Juweeltjes van
duinplanten
Info: bezoekerscentrum

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’
(voor individuele bezoekers, gids
inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum
14.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan 8/Verbouwelaan
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘een boeiende
bloesem- en bloemenwandeling waar
we allerlei tips meekrijgen voor het zelf
maken van o.a. siroopjes en zalfjes ... in de
Noordduinen
Info: dienst Toerisme
10-20 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie
14-17 u: de Rustende moeders
Info: dienst Toerisme
15-18u.
Koksijde-Bad, Theaterplein
Dag van de culinaire Orde van de
Sint-Jacobsmossel
Info: dienst Toerisme

Maandag 17 juni
19.30 – 22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligeruius, Zeelaan 29
FeMma bloemschikken
Mooie sessie voor bloemliefhebbers
Info en inschrijven: Yvette Hanset,
T 058 51.06.92 of yvettehanset@telenet.be

Woensdag 19 juni
Dagreis naar Roeselare / Klein Seminarie
en Ruislede/Piano’s Maene
Info: Yvette Vanderheyden T 058 23 68 99
En bij Judith T 058 51 40 60 of Jeanine,
T 058 51 33 01
Org.: www.neosvzw.be/koksijde
15.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + demonstratie
vrouwelijke garnaalkruiers De Stienestekers
Info: dienst Toerisme
17 – 19.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Bloeddonatie Rode Kruis Vlaanderen
Info: Monique Vandewalle, T 058 62 55 69

Vrijdag 21 juni
21 u.
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat 7

Midzomer-wandeling ‘de zon op zijn
hoogst, de natuur op zijn mooist’
Inschrijvingen via duinenhuis@koksijde.be,
T 058 52 48 17

Zaterdag 22 juni
20 u
Oostduinkerke-Bad
Optreden Imperior de Percusion
Info: dienst Toerisme

Zondag 23 juni
14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v.
de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling
‘kruidenwandeling met aandacht voor
medicinale planten…’
Info: dienst Toerisme
14.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen
1138, Koninklijke Prinslaan 8/Verbouwelaan
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138
14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Dinsdag 25 juni
Koksijde
Daguitstap richting Frankrijk: LENS +
Saint-Amand-Les-Eaux
Info en inschrijvingen vooraf bij de dienst
Toerisme Koksijde
8.30 uur
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme

Woensdag 26 juni
13.30 – 15.30 u.
Koksijde, Theaterplein
Graveeractie sleutelhangers
Info: preventiedienst

Donderdag 27 juni
8.30-16 u.
Oostduinkerke, strand
You’r In – zie tij-dingen blz 29
Met optreden van Laura Omloop, Fabian
en Maureen, randanimaties o.a. deathride,
skyjump, trampoline en springkasteel, ook
educatieve workshops….
Info: dienst toerisme en www.yourin.be;
www.beach.yourin.be
10 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard +
Demonstratie garnaalkruien vrouwelijke
garnaalkruiers De Stienestekers
Info: dienst Toerisme

Vrijdag 28 juni
20 u.
Causerie en debat met Dr Jef Turf,
voormalig voorzitter van de Vlaamse
Communistische partij en lid van
‘Gravensteengroep’
Zaal Callicanes, Zuidkapelweg 16, Veurne
Org. Vlaamse volksbeweging Bachten de
Kupe. Inkom: €3, niet-leden: €5
Info: vvbachtendekupe@icloud.com

Optreden folkloristische groepen uit
binnen- en buitenland in aanwezigheid
van de visbakkers
Info: dienst Toerisme

21 u.
Koksijde, Ster der Zee, tent
Wat doe je na de examens fuif
22 u gratis vat
Info: Saubain Hannes, T 0475 20 84 26

Zaterdag 29 juni
Vanaf 8 uur
Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Vlaams Kampioenschap Vlottenrace
(voor iedereen toegankelijk, ben je met
een groep vrienden, jeugdvereniging,
sportvereniging of gezin, iedereen mag
meedoen.
Vanaf 8 uur kan je beginnen aan je vlot te
maken, heb je al een vlot, dan moet je ten
laatste om 11 uur aanwezig zijn
14 u: start vlottenrace
€2 pp; €15 pp voor vlottenrace en
kippenfestijn
Inschrijven via BE78 0835 5938 7986
11-18 u.
Oostduinkerke-Bad, Fabiolaplein
Garnaalfeesten
Folkloremarkt ‘de visserij en de oude
ambachten’
info: dienst Toerisme
11.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard gevolgd door het
koken van de garnalen op de Zeedijk
Info: dienst Toerisme
11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Het Nostalgisch Terras presenteert:
50’s, 60’s, Rock’n Roll, Doowop, Rockabilly
Betaling: via 800-2069742-34 (Hary Decrop)
Ref: wijkfeest 2013 + aantal personen/kids
Inschrijven voor 22 juni
14 u.
Oostduinkerke, infopaneel Hannecartbos,
Noordzeedreef
Geleide wandeling in Ter Yde,
Hannecartbos
Info: VBNC De Nachtegaal

9.30 u.
Oostduinkerke-Bad, Mariakapel
Eucharistieviering
10 u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Zeewijding in aanwezigheid van de
paardenvissers, kruiersverenigingen,
folkloristische groepen, reddingsdienst
11-12 u.
Oostduinkerke, Astridplein

11-12.30 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Aperitiefconcert Ghyvelde
Info: dienst Toerisme

20/06 – 28/07
Sint-Idesbald,Yes Art Gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Inge Dompas
(schilderijen), Martine Jansen (fotografie,
sculpturen) & Jorge Castro Gomez (Es – Be)
Info: Yes Art Gallery, T 058 51 88 10,
patrick@yesartgallery.com
16/06 – 01/09
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Tentoonstelling ‘Frans Demedts, Marcel
Pinas’. Info: dienst Cultuur

14.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Rondleiding voor de individuele bezoekers
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Tot 30 juni
Oostduinkerke-Dorp, Erfgoedhuis Bachten
de Kupe, Leopold II-Laan
Expo vier eeuwen communieprentjes
uit de verzameling van wijlen René
Florizoone-Scheirsens.
Info: gemeentelijke Archiefdienst

14.30 u.
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Rondleiding in de expo ‘Zeeziek’ (voor
individuele bezoekers, gids inbegrepen in
toegangsticket) (Ned)
Info: NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum

Juni 2013
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Tentoonstelling Jan Clement – marmer blauwsteen. Liedekerke.
Info: kapsalon Lievino

15.30 u.
Oostduinkerke-Bad
Grote folkloristische garnaalstoet
Info: dienst Toerisme

25/06-28/07
Oostduinkerke, Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Tentoonstelling Paul Baeteman
Info: dienst Cultuur

Tentoonstellingen

20 u.
Koksijde-Dorp, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Concert ‘Seaford College Prep School
Choir’ UK
Gratis toegang.
T 058 41 25 55, daniel_decoster@skynet.be
Org. Kerkraad O.L.V. ter Duinen

Zondag 30 juni

11 u.
Koksijde-Bad, zaal De Brug , Sociaal Huis,
Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met…
Voordracht ‘een moreel consulente
bezoekt de gevangenis, door Nancy De
Maesschalck
Deelname: €5 voor leden (inschrijven
verplicht) via robert.rossel1@telenet.be,
T 0489 45 16 82, €10 voor niet-leden, via
vanmuylem@skynet.be, T 0498 56 61 60
Info: VOC Westhoek, voorzitter Bob Rossel

14/06 – 23/06
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan
Arlette Vereecke - Schilderkunst (aquarel)
Info: dienst Cultuur

02/05 – 17/06
Sint-Idesbald,Yes Art Gallery, Strandlaan 239c
Tentoonstelling Monique Bilcke &
Camilla Berger (SE) (schilderijen) &
Fabrice Magnée (sculpturen)
Info: Yes Art gallery, T 058 51 88 10,
Patrick@yesartgallery.com
01/06 – 28/07
Oostduinkerke-Dorp, Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere
Tentoonstelling Roch Vandromme en
Thomas Ritter
Info: dml@skynet.be
07/06-17/11/2013
Oostduinkerke-Dorp, NAVIGO – Nationaal
Visserijmuseum
Expo Zeeziek
Rondleidingen (gids inbegrepen in toegangsticket): wekelijks op zondag om 14.30 u.
Info: info@navigomuseum.be

26/04-30/09/2013
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Expo Herman Van Nazareth
Info: info@tenduinen.be
14/01 – 16/06
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Schone Slapers
Info: www.iwva.be/bezoekers,
T 058 53 38 33
28/06 – 01/09
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
De Doornpanne
Tentoonstelling Vlinders.
Vlinders spreken tot de verbeelding.
Ze zijn zacht, teer, geweldig kleurrijk en
….zeldzamer aan het worden. In deze
interactieve tentoonstelling met puzzels,
voelgaten en geurobjecten wordt
spelenderwijze ervaren hoe het leven van
verschillende vlinders zich ontvouwt.
Info: www.iwva.be/bezoekers,
T 058 53 38 33
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SPECIALE TARIEVEN

VOOR INWONERS EN
TWEEDE RESIDENTEN!
Deze tickets zijn te koop
vanaf 01/09/2011 in het
gemeentehuis.

28 & 29 | 01| 2012
complètement

Koksijde, helemaal
cyclo!
völlig
simply

w w w. k o k s i j d e 2 0 1 2 . b e

®

www.koksijde.be
55610_AffKoksijdeA2AlleSponsors.indd 2

31/05/11 12:04

