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infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
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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.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:
058 51 84 94
Weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u automatisch 
door met een dokter van dienst.
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 u. ’s ochtends tot en met 
volgende dag 8 u.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: 
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereik-
baar 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.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: 
college van burgemeester en schepenen - 
schepen van Communicatie 
Lander Van Hove
Eindredactie: 
Ilse Chamon
Hoofdredactie: 
Jan Huyghe
Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld
Foto cover: B.ad
Agenda: 
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr. BE88 
0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met 
vermelding “Abonnement Tij-dingen –tot eind 
2013”

Getijden juli
dag hoogwater laagwater

ma 1 08.10 en 20.34 02.12 en 14.35
di 2 09.13 en 21.39 03.12 en 15.42
wo 3 10.22 en 22.50 04.23 en 17.11
do 4 11.32 en 23.56 05.43 en 18.21
vr 5 12.28 06.43 en 19.13
za 6 00.47 en 13.12 07.31 en 19.56
zo 7 01.28 en 13.50 08.11 en 20.33
ma 8 02.04 en 14.23 08.44 en 21.05
di 9 02.36 en 14.52 09.11 en 21.34
wo 10 03.05 en 15.18 09.36 en 22.02
do 11 03.33 en 15.45 10.06 en 22.35
vr 12 04.03 en 16.16 10.42 en 23.12
za 13 04.38 en 16.53 11.21 en 23.52
zo 14 05.17 en 17.35 12.04
ma 15 06.04 en 18.25 00.37 en 12.51
di 16 07.00 en 19.29 01.28 en 13.48
wo 17 08.12 en 20.43 02.28 en 14.54
do 18 09.23 en 21.52 03.32 en 16.02
vr 19 10.30 en 22.58 04.38 en 17.14
za 20 11.33 en 23.59 05.47 en 18.27
zo 21 12.29 06.54 en 19.27
ma 22 00.52 en 13.18 07.49 en 20.17
di 23 01.40 en 14.02 08.36 en 21.02
wo 24 02.25 en 14.46 09.21 en 21.47
do 25 03.10 en 15.30 10.05 en 22.31
vr 26 03.56 en 16.17 10.49 en 23.16
za 27 04.46 en 17.06 11.33
zo 28 05.39 en 17.59 00.01 en 12.18
ma 29 06.35 en 18.56 00.49 en 13.06
di 30 07.31 en 19.54 01.39 en 13.59
wo 31 08.31 en 20.57 02.35 en 15.01

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomertijd.

Getijden augustus
dag hoogwater laagwater

do 1 09.38 en 22.10 03.38 en 16.17
vr 2 10.57 en 23.29 04.56 en 17.47
za 3 12.02 06.14 en 18.49
zo 4 00.24 en 12.48 07.09 en 19.35
ma 5 01.06 en 13.25 07.50 en 20.12
di 6 01.41 en 13.56 08.22 en 20.43
wo 7 02.10 en 14.23 08.46 en 21.10
do 8 02.38 en 14.50 09.13 en 21.39
vr 9 03.07 en 15.20 09.46 en 22.13
za 10 03.39 en 15.53 10.24 en 22.51
zo 11 04.14 en 16.30 11.03 en 23.31
ma 12 04.53 en 17.11 11.43
di 13 05.36 en 17.57 00.12 en 12.27
wo 14 06.27 en 18.53 00.59 en 13.17
do 15 07.33 en 20.08 01.55 en 14.22
vr 16 08.53 en 21.27 03.02 en 15.35
za 17 10.09 en 22.42 04.12 en 16.51
zo 18 11.19 en 23.48 05.27 en 18.12
ma 19 12.17 06.40 en 19.13
di 20 00.41 en 13.03 07.35 en 20.01
wo 21 01.26 en 13.45 08.20 en 20.45
do 22 02.08 en 14.26 09.02 en 21.27
vr 23 02.51 en 15.09 09.44 en 22.09
za 24 03.35 en 15.53 10.25 en 22.51
zo 25 04.20 en 16.39 11.07 en 23.34
ma 26 05.08 en 17.26 11.49
di 27 05.58 en 18.17 00.18 en 12.32
wo 28 06.51 en 19.12 01.03 en 13.20
do 29 07.48 en 20.14 01.56 en 14.21
vr 30 08.53 en 21.25 02.57 en 15.32
za 31 10.10 en 22.48 04.04 en 16.55

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomertijd.

Ken je dit beeld?
De juni-aflevering van de wedstrijd “Ken 
je dit beeld?” werd gewonnen door 
Anne-Marie Coene uit Oostduinkerke. 
De foto in vorig nummer toont het 
gelaat van een gesneuvelde soldaat 
op het beeldhouwwerk van Oscar 
Jespers. Deze pieta staat op de parking 
bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. 
Achttien inzenders dienden een 
correct antwoord in. Van die achttien 
benaderde Anne-Marie het precieze 
aantal inzendingen.

De nieuwe opgave. Uit welk beeld 
komt bijgaand detail? (Precies 
omschrijven: straat, plein, enz.). 
Antwoorden uiterlijk 9 augustus 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!

DOE mEE
En WIn



7-8Koninklijk bezoek
Koning Albert en koningin Paola 
waren op donderdag 13 juni in 
het Oostduinkerkse strandwater 
enthousiaste bewonderaars van 
een demonstratie garnaalvissen 
te paard. Gelaarsd en uitgewaaid 
proefden ze vers gekookte garnaal, 
garnaalsoep, tomaatgarnaal, en 
vonden dat het… megasuper was!

De kunstpromotor  
van Baaltje
Hij is al liefst 35 jaar in de weer om 
het artistieke oord Sint-Idesbald  
een blijvende kunststempel te 
bezorgen. Dat doet hij aan de 
hand van de jaarlijkse groeps-
tentoonstelling Kunst in Baaltje, de 
vele expo’s in de Keunekapel zonder 
de optredens van Jazz@Baaltje te 
vergeten: ereschepen en cultureel 
ambassadeur Raymond Van Duüren!

Zomer in de musea
Onze gemeentelijke musea pakken 
van de zomer weer uit met een 
boeiend programma voor jong 
en oud. In het abdijmuseum: 
hoogstaande kunst van Herman 
Van Nazareth en kionderen 
die ridder woprden. In het 
visserijmuseum: de expo Zeeziek 
en de visserijfolkloreavonden op 
vrijdag. In beide musea: gratis 
gegidste rondleidingen.

Bruisend hooogseizoen
Koksijde bruist de héle zomer: Salsa 
Festival, Elfjuliviering, Internationaal 
Folklorefestival, dansinitiaties, 
Wulpse midzomerfeesten, 
Eurofoot, zomerse vuurwerken, 
zomerzoektocht, Baaldje zingt, 
3D World Magic & Fun, en daarmee 
is de lijst nog lang niet vol…
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Snippers uit de raad van 21 mei

Provinciebestuur op ambtelijk bezoek

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien 
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt 
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW 
in, tenzij anders vermeld.

Aankopen
Aankoop perceel - De woonmaatschappij IJzer en 
Zee koopt van de gemeente een perceel (507 m²) 
in de Kerkstraat achter de percelen Kerkstraat 7-9-
11, waar binnenkort 20 huurappartementen zullen 
gebouwd worden. Op dit achterliggende perceel 
zal de sociale bouwmaatschappij carports bouwen 
om aan het tekort van parkeerplaatsen in de straat 
tegemoet te komen. Kostprijs 51.000 euro. Unaniem.

Projecten
Bedekkingslagen – Het lastenboek is unaniem 
goedgekeurd voor het dossier “Bedekkingslagen 
Renardlaan e.a.”. Raming 286.301 euro.
Strandlaan – Het betreft de herinrichting van het 
vak Jan Van Looylaan-Sint-Hermesstraat. Het project 
omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. 
Van de Wallecanlaan tot Sint-Hermesstraat 
komt er aan beide zijden een fietspad. Vanaf de 
Wallecanlaan wordt overgegaan naar gemengd 
verkeer met parkeerstroken. Op de hoek met de 
Wallecanlaan wordt een parking aangelegd met 
rondom een groenbuffer. Raming 1.590.250. Unaniem. 
De vernieuwing van de openbare verlichting en 
versterking van de laagspanning wordt geraamd op 
61.914 euro.
Palen - De bollen van de Zeelaan en de Strandlaan 

zijn door gebrek aan 
onderdelen en door hun 
groot verbruik aan vervanging 
toe zijn. Dat zal gebeuren door 
multifunctionele palen. Zo’n paal 
is een cilindrische mast van 5,5 m hoog, aan beide 
zijkanten uitgerust met dynamische led-sturing 
als sierverlichting (dimbaar). Elke mast zal ook 
banierhouder zijn ter vervanging van de diverse 
vlaggenmasten. Bovenaan is er een stopcontact voor 
de kerstverlichting en halverwege komt de luidspreker. 
Twintig palen hebben aansluitingen met stroom. 
Raming 431.069 euro.

Varia
Woning – De minimumprijs voor verkoop van de 
Houtsaegerlaan 4 wordt verlaagd van 150.000 naar 
80.000 euro. Dit is de prijs die vroeger voor het pand 
werd betaald. Op de eerste zitdag van de openbare 
verkoop bleek de oorspronkelijke minimumprijs van 
150.000 euro niet haalbaar. Unaniem.
Brandweer –. De raad heeft ontslag verleend uit 
de brandweer, post Koksijde, aan korporaal Dimitri 
Vanbleu, en aan brandweermannen André Nicolet 
en Patrick Calcoen die dit elk op hun eigen verzoek 
hadden gevraagd.

Op maandag 10 juni bracht de deputatie van 
de provincie West-Vlaanderen onder leiding 
van gouverneur Carl Decaluwé een ambtelijk 
bestuursbezoek aan onze gemeente. De 
gouverneur en gedeputeerden, waaronder onze 
gemeentegenoot Guido Decorte, gingen samen in 
vergadering met onze burgemeester, schepenen, 
gemeentesecretaris en afdelingshoofden om te 
luisteren naar elkaars beleidsdoelstellingen, en om 
samen te werken in materies die de provincie en de 

gemeente met elkaar delen.
Zo dankte burgemeester Marc Vanden Bussche de 
gouverneur en de deputatie, en in het bijzonder 
gedeputeerde Guido Decorte, omdat NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum door de provincie 
recent als regionaal museum erkend werd. De 
burgemeester noemde dit een grote aansporing 
voor het gemeentelijk beleid om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. De erkenning betekent ook 
een jaarlijkse provinciale toelage van 75.000 euro.

LIVE 
OP InTERnET!

VOLG DE zITTInGEn 
LIVE OP InTERnET

viA WWW.tv.KOKSijDe.Be

HerBeKijK De vOriGe 
ZittinGen OP 
DeZelfDe Site!

Zittend vlnr provinciaal financieel 
beheerder Patrick Braet, gedeputeerde 
Carl Vereecke, schepen Stephanie 
Anseeuw, gedeputeerde Guido 
Decorte, gouverneur Carl Decaluwé, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, 
gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. 
Staand vlnr schepen Dirk Dawyndt, 
gedeputeerde Franky De Block, 
schepenen Greta Suber-Delie, Albert 
Serpieters, Lander Vanhove en Dorine 
Geersens, gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum, schepen Jan Loones en 
gedeputeerde Bart Naeyaert.



De burgemeester aan het woord
Daar is de vakantie: twee maanden avontuur en ravotten op het strand en in de duinen... Daar is de 
vakantiejob: een euro verdienen om straks toch die begeerde surfplank te kunnen kopen... Daar is het 
vertrouwde terrasje: o zalig nietsdoen bij een goed glas met zicht op zee…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het bezoek van het vorstenpaar was 
een onbetaalbare promotie voor onze garnaalvisserij te paard.”

LIVE 
OP InTERnET!

VOLG DE zITTInGEn 
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viA WWW.tv.KOKSijDe.Be

HerBeKijK De vOriGe 
ZittinGen OP 
DeZelfDe Site!

“De garnaalvisserij te paard is er voor de 
koning-toerist én voor de koning-inwoner.”

t-d: “Burgemeester, even terugblikken. 
Hoogtepunt van de maand was wel het 
bezoek van koning Albert en koningin 
Paola op 13 juni?”
Burgemeester Marc vanden Bussche: 
“Het was inderdaad een onvergetelijke 
dag. We hebben met z’n allen kunnen 
vaststellen dat het vorstenpaar 
een warm hart heeft voor onze 
garnaalvisserij te paard. Vergeet niet dat 
de koning al 79 is, maar toch trotseerde 
hij met de koningin op het strand het 
frisse weer en de harde wind om het 
volledige schouwspel in zich op te 
nemen. Ze waren super-geïnteresseerd, 
bleven maar vragen stellen en 
foto’s nemen. En dan ’s avonds en ’s 
anderendaags prachtige reportages 
in vele media. Dit was natuurlijk een 
onbetaalbare promotie voor onze 
garnaalvisserij te paard, ook belangrijk 
om eind dit jaar hopelijk de erkenning 
als Unesco-Werelderfgoed in de wacht te 
slepen! Dank van ons bestuur aan allen 
die tot het succes van die dag hebben bijgedragen!”

t-d: “Wat doet de gemeente voor de garnaalvisserij 
te paard?”
Burgemeester: “Niet weinig! Vooreerst weiden huren 
waar de vissers hun paarden gratis kunnen laten 
grazen. Daarnaast betaalt de gemeente aan elke 
paardenvisser zo’n 30-tal ritten die ze presteren van 
half juni tot half september. Dan zijn de vangsten het 
geringst, maar dankzij de gemeente loont het voor 
de paardenvissers toch de moeite om naar zee te 
trekken. Zo kunnen alle strandbezoekers gratis van 
deze toeristische topattractie genieten! Koning Albert 
was uitbundig in zijn lof! Welnu, de garnaalvisserij 
te paard is er ook voor de koning-toerist én voor de 
koning-inwoner, en dat allemaal omdat de gemeente 
dit ambachtelijk stuk erfgoed financieel ondersteunt!”

t-d: “Goed nieuws is ook dat er een concessionaris 
aangeduid is voor het restaurant clubhuis Koksijde 
Golf ter Hille?“
Burgemeester : “Eureka inderdaad! Er was maar één 
kandidaat, die bovendien aan alle voorwaarden 
voldeed. Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft dan 
ook gemeend zijn volle vertrouwen te kunnen geven 
aan de bvba DIRO die onder het merk P & Q Culinair 
al uitbater is van drie horeca-zaken in Sint-Idesbald. 
De operationele leiding van het restaurant-clubhuis 
komt in handen van Jeroen Nuytten, zoon van 
Stefaan en Katy Nuytten–De Busschere. Koksijdenaar 
Jeroen is 22 jaar en een gekwalificeerde kok, 
afgestudeerd aan de Hotelschool ter Duinen wat ook 
mooi meegenomen is.”

t-d: “Het parkeerbeleid wijzigt vanaf half juli?”
Burgemeester: “Hiermee willen we ingaan op de 
verzuchtingen van inwoners en bezoekers! Met 
dank aan gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, 
financieel beheerder Jean-Philippe Vandeputte, AGB-
secretaris Frederick Vens en de firma Rauwers, die 
aan deze nieuwe regeling hard gewerkt hebben. Er 
worden bewonerskaarten ingevoerd voor inwoners 
en tweederesidenten. In de hoofdwinkelstraten mag 
een half uur gratis geparkeerd worden en in parking 
Casino één uur.” (Nvdr, zie bl. 10)

t-d: “ereschepen en cultureel ambassadeur 
raymond van Duüren heeft er met o.a. Kunst 
in Baaltje 35 jaar inzet voor het kunstoord Sint-
idesbald op zitten!”
Burgemeester: “Dat is werkelijk fenomenaal! 
Vijfendertig jaar voortrekker van de artistieke 
erfenis van Baaltje. Vandaar een grote proficiat aan 
Raymond en zijn echtgenote Annie, en dank om 
zoveel culturele initiatieven, niet alleen voor kenners 
maar ook voor jan met de pet.” (Nvdr, zie bl. 13)

t-d: “Om te besluiten..?”
Burgemeester: “Aan al de lezers van Tij-dingen wens 
ik een deugddoende, gezonde en veilige vakantie! 
Geniet volop van de zon en de vele activiteiten in 
onze dierbare gemeente…”



Koning Albert en koningin Paola bewonderen garnaalvissers te paard!
De Orde van de Paardenvisser bezorgt koning Albert en koningin Paola op het paleis elk jaar verse garnalen 
van de Oostduinkerkse paardenvissers. “Wilt u zelf eens een demonstratie garnalen vangen te paard 
bijwonen?” schreef de orde aan het vorstenpaar. Daar ging het gretig op in. Donderdag 13 juni was de 
grote dag. In samenwerking met het gemeentebestuur werd onder een verdraagzaam grijs wolkendek 
een prachtig programma gepresenteerd. “Een unieke dag en promotie voor ons eeuwenoud ambacht 
garnaalvissen te paard!” glunderde burgemeester Marc Vanden Bussche. Inderdaad, een koninklijk zegel 
om eind 2013 hopelijk de erkenning als Unesco Werelderfgoed in de wacht te slepen..! Op deze bladzijden 
zeggen beelden meer dan woorden…

Ruim 800 kinderen van de Koksijdse lagere scholen 

wachten op het Astridplein enthousiast en vol ongeduld 

op de komst van koning Albert en koningin Paola. Met paardenvisser Johan Vandendriessche als gedegen menner van twee Belgische trekpaarden weten het vorstenpaar en de andere vooraanstaande 
passagiers zich in veilige handen.

Bellenman Marc, koningin Paola, koning Albert, gedeputeerde Guido Decorte en gouverneur Carl Decaluwé luisteren geboeid naar de uitleg van veteraan-paardenvisser Eddy D’Hulster.

Een mooie groepsfoto 

aan de laagwaterlijn 

met vlnr gedeputeerde 

Guido Decorte, 

provinciegouverneur Carl 

Decaluwé, burgemeester 

Marc Vanden Bussche, 

Bernard Debruyne, Eddy 

D’Hulster, Raymond Devos, 

Stefaan Hancke, koningin 

Paola, Marius Dugardein, 

koning Albert, Thomas en 

Johan Vanmassenhove, 

Kris Vermote.
De 79-jarige koning Albert 

bestijgt zonder verpinken de 
“paardentram”, voor deze 

mooie gelegenheid van een 
nieuw wit verflaagje voorzien.



Koning Albert en koningin Paola bewonderen garnaalvissers te paard!

Een mooie groepsfoto 

aan de laagwaterlijn 

met vlnr gedeputeerde 

Guido Decorte, 

provinciegouverneur Carl 

Decaluwé, burgemeester 

Marc Vanden Bussche, 

Bernard Debruyne, Eddy 

D’Hulster, Raymond Devos, 

Stefaan Hancke, koningin 

Paola, Marius Dugardein, 

koning Albert, Thomas en 

Johan Vanmassenhove, 

Kris Vermote.

Een indrukwekkend zicht: over banken en door kellen 

escorteren zeven garnaalvissers te paard na de vangstdemo 

de koninklijke kar met het vorstenpaar en de prominenten 

weer naar de Zeedijk.

Leden Michel Haentjens en ondervoorzitter 
Dirk Meirlevede van de Orde van de Paardenvisser 

bedienen koningin Paola en het koninklijk gevolg met 

een lekkere kop verse garnaalsoep.

De broers Adriaan en Max Loones, en Storm Vandaele, 
-klinkende namen om ooit paardenvisser te worden-, mochten 
op het erf van het Estaminet In de Peerdevisscher bloemen 
overhandigen aan de koning en de koningin. Na het smullen van een lekkere tomaatgarnaal in het Estaminet 

In de Peerdevisscher overhandigt burgemeester Marc Vanden 

Bussche een garnaalvisser te paard aan het dankbaar koninklijk 

paar.

De vorsten kijken nieuwsgierig en vertederd naar de vissen in het voelaquarium van Navigo- Nationaal Visserijmuseum. Gouverneur Carl Decaluwé, directeur Maja Wolny, burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn echtgenote genieten van de koninklijke belangstelling.



nieuwe dorpsraad in Koksijde-Bad

tweede kleuterklas bezoekt politie

Politiezone Westkust op twitter

Recent werd de dorpsraad ‘t Oud Schooltje Koksijde-Dorp opgericht. Het is een 
voortzetting van het in 2010 ontbonden buurtcomité. De dorpsraad zal naast 
het organiseren van activiteiten in Koksijde-Dorp ook adviezen formuleren aan 
het gemeentebestuur. Zo hopen de een brug te slaan tussen de inwoners en het 
gemeentebestuur.

De dorpsraad is een neutraal 
bewonersplatform. De bestuursleden zijn 
allen vrijwilligers en vormen een afspiegeling 
van de bewoners van Koksijde-Dorp. Daarom 
ook werd beslist dat politieke mandatarissen 
wel bestuurslid kunnen zijn maar geen 
functies kunnen uitoefenen. Vandaar ook 
dat Bruno Vandicke (OCMW-raadslid) het 
voorzitterschap doorgaf aan Ann Gheldof. 
Het bestuur zal in de nabije toekomst nog 
uitgebreid worden en plant nog verschillende 
activiteiten.
Maken nu al deel uit van het bestuur, vlnr: 
Patrick Vermeulen, Hugo Van Eecke, Ann 
Gheldof, Charlotte Hubrecht, Danielle 

Matstaert, Rik Vandenbouhede en Bruno Vandicke. Gudrun Christiaens was verhinderd.
De eerste succesvolle activiteit is ondertussen al achter de rug. Het betrof een concert van Andrei Lugovski 
en Kelsey Baes uit Sint-Idesbald in het mooie kerkje van Koksijde-Dorp.

Dorpsfeest
Op zaterdag 6 juli organiseert de dorpsraad een dorpsfeest op het pleintje aan de kerk in Koksijde-Dorp.
Vanaf 17.45 u. valt er te genieten van liefst 5 uur gratis live-muziek. Daarvoor werden toppers naar de kust 
gehaald: Bandit en een afvaardiging van de Bobby Setter Band. Er is natuurlijk ook een dansruimte en de 
bar ontbreekt niet.
Men kan ook inschrijven voor de barbecue, 12 euro (2 stukken vlees) en 15 euro voor de grote eters  
(4 stukken). Reserveren kan bij Ann (0473 54 16 50) of bij Hugo (0486 85 40 30).

Op maandag 20 mei bracht de tweede kleuterklas 
van de gemeenteschool Koksijde een bezoek 
aan de politiezone Westkust. De kleuters kregen 
een rondleiding in het gebouw, het voormalig 
gemeentehuis in Koksijde-Dorp. In de voormiddag 
mochten ze de veiligheidsjas en de kepie passen. 
Ze kregen ook de vergaderzaal van de politie 
te zien waarna ze in kleine groepjes een bezoek 
brachten aan de cellen en zich een heuse boef 
konden wanen. Tot hun groot jolijt mochten ze 
allen ook eens plaatsnemen op de politiemoto. 
Een inspecteur toonde hen de wapenstok en 
handboeien. Kers op de taart was een ritje in de 
combi.

De politiezone Westkust is sinds kort actief op het 
sociale mediakanaal Twitter via de accountnaam 
@PZWestkust. Behalve met de website (www.
politiewestkust.be) wil de PZW ook via dit kanaal 

de burger bereiken. De politiezone wil zo de burger 
van bepaalde nieuwsitems en fenomenen binnen 
de zone op de hoogte houden. Twitter is nochtans 
geen kanaal dat de PZW permanent zal opvolgen.



De nieuwe raad voor lokale economie

Ondernemers in problemen
kunnen terecht bij efrem vzw

In deze nieuwe legislatuur 
sedert 1 januari werden 
al heel wat gemeentelijke 
adviesraden vernieuwd. Op 
15 mei was ook de raad voor 
Lokale Economie aan de beurt. 
Op de foto: helemaal bovenaan 
vlnr Patricia Vandenbroucke 
(Unizo Koksijde) en Peter 
Delheye (handelaarsbond 
Oostduinkerke-Dorp). De 
anderen vlnr Kevin Louwye 
(ambtenaar Lokale Economie 
en secretaris van de raad), Rik 
Vandewalle (handelaarsbond 
Sint-Idesbald), Luc Blancquart 
(horeca Koksijde-Sint-Idesbald), 
Adelheid Hancke (horeca 
Oostduinkerke-Wulpen), Christine 
Verstraete (handelaarsbond 
Oostduinkerke-Bad), Henk 
Vanhee (handelaarsbond Oostduinkerke-Dorp), Martine Verhelle (Hartje Koksijde), Paule Domingo 
(handelaarsbond Oostduinkerke-Bad), Annick Vandenbroucke (Hartje Koksijde), Yves Roose (Hartje 
Koksijde), schepen Dorine Geersens (voorzitter van de raad), Jean-Claude Depry (Hartje Koksijde), Johan 
Vandervennet (Advisum+) en Ides Gevaert (schoenen Albert).

Het Sociaal Huis wil zelfstandigen in moeilijkheden helpen en ging daarom een overeenkomst aan met 
Efrem vzw, een gespecialiseerde begeleidingsdienst. Al meer dan 15 jaar legt Efrem vzw zich toe op het 
adviseren en het begeleiden van zelfstandigen in moeilijkheden. Via zitdagen in het Sociaal Huis biedt zij 
de Koksijdse bevolking haar knowhow aan.

Het aantal faillissementen van januari tot mei 
dit jaar steeg in onze regio van 25 naar 61, een 
stijging van maar liefst 144% en daarenboven de 
sterkste stijging in onze provincie. Heel wat mensen 
hopen hun weg te vinden als zelfstandige. Soms 
worden hiervoor grote risico’s genomen. Wat ooit 
een prachtige droom was, eindigt soms in een 
nachtmerrie. Dit brengt heel wat problemen met 
zich mee.
Tijdens hun zoektocht naar oplossingen botsen 
zelfstandige ondernemers op veel onbegrip en 
tegenkanting. Harder werken is niet altijd de juiste 
oplossing om te ontsnappen aan de negatieve 
spiraal die kan uitmonden op faling, allerhande 
vormen van beslag, echtscheiding, schuldvraag en 
een negatief zelfbeeld. Op een bepaald ogenblik is 
het aangewezen om hulp te vragen.

Doelgroep
Wie kan terecht bij Efrem vzw?
-  Actieve ondernemers die met situaties of vragen 

geconfronteerd worden waarop ze zelf geen 
uitweg of antwoord vinden.

-  Zelfstandigen in faling.
-  Iedereen die nog problemen ondervindt omwille 

van een vroegere zelfstandige activiteit.
Efrem adviseert, bemiddelt en begeleidt discreet 
op administratief, juridisch en psychosociaal 
vlak. Efrem kan concreet begeleiding 
bieden inzake rendabiliteit, BTW-problemen, 
achterstallige sociale bijdragen en belastingen, 
handelshuur, reorganisatie of heroriëntatie van 
een zaak, vergunningen, zelfs met de eventuele 
milieuproblematiek.
Efrem houdt voortaan elke 4e dinsdag van de 
maand zitdag in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 
34), van 9 tot 12 u.
Afspraken ofwel:
-  via het Sociaal Huis, T 058 53 43 10, of  

info@sociaalhuiskoksijde.be
-  bij Efrem vzw, Armentiersesteenweg 11/2 in 

Mesen, T 057 44 64 78, info@efrem.be



Betalend parkeren wijzigt vanaf 15 juli

elsschot op je bord..!

Met ingang van 15 juli 2013 gaat een grondige wijziging van kracht op het reglement betalend parkeren.

•	De	straten	rond	de	handelscentra	zullen	tussen	1	
juni en 30 september elke dag betalend zijn.

•	Tussen	1	oktober	en	31	mei	zullen	deze	straten	enkel	
betalend zijn tijdens de weekends, op feestdagen 
en tijdens Vlaamse schoolvakanties. De toeristische 
zone zal enkel betalend zijn tijdens de weekends, 
op feestdagen en tijdens Vlaamse schoolvakanties. 
Deze toeristische zone loopt van de grens met De 
Panne tot de grens met Nieuwpoort ten noorden 
van de Koninklijke Baan–Albert I-laan.

•	In	elke	betalende	zone	zal	de	mogelijkheid	
geboden worden om een half uur gratis te 
parkeren mits het afhalen van een ticket 
aan de betaalautomaat. In de handelszone 
zal dit mogelijk zijn mits het invoeren van de 
nummerplaatgegevens. Hiervoor zullen de 
automaten uitgerust zijn met een klavier met alle 
letters van het alfabet en de cijfers van 0 tot 9, wat 
het gebruiksgemak zal bevorderen.

Alle inwoners en tweederesidenten van heel de 
gemeente zullen een gemeentelijke parkeerkaart 
kunnen kopen. Deze kaart zal hen de mogelijkheid 
geven om in de betalende zone tegen een forfaitaire 

prijs te parkeren, zonder 
gebruik te moeten 
maken van een 
betaalautomaat. Deze 
kaart geeft geen recht 
om in de handelsstraten 
te parkeren.
Ook zullen alle 
handelaars de 
mogelijkheid krijgen om 
een handelaarskaart te 
kopen, op voorwaarde 
dat de publieke 
toegang van hun 
winkel gelegen is in een 
betalende zone of op 
de Zeedijk.
Tegelijk zal het tarief van de ondergrondse parking 
Centrum in Koksijde Bad verlaagd worden. 
Gebruikers zullen een vol uur gratis kunnen parkeren 
en betalen pas vanaf de 61ste minuut.
Een infofolder wordt binnenkort gebust. 
Meer info op www.koksijde.be.

Een eeuw geleden publiceerde Willem Elsschot 
zijn debuutroman Villa des Roses. Die villa is een 
pension in Parijs dat gedurende lange tijd door een 
heterogeen gezelschap bewoond wordt. Elsschot 
beschrijft het wel en wee van de gasten. De vrouw 
des huizes organiseert een diner ter gelegenheid 
van de verjaardag van een van haar pensionairs. 
Het menu wordt vermeld in de roman. De Stichting 
Elsschot wil 100 jaar Villa des Roses vieren en sprak 
onze gemeente en de Hotelschool Ter Duinen aan 

omdat Willem Elsschot in Koksijde een vakantiehuis 
had. De straat waar het huis staat, is trouwens naar 
hem genoemd.
In verschillende restaurants zult u een Elsschotmenu 
kunnen proeven. U krijgt 2 geschenken: de roman 
Villa des Roses en een culinair boekje. In dat boekje 
staan de recepten van het menu dat in de roman 
wordt beschreven. Ze zijn gecreëerd door 10 topchefs, 
afgestudeerd aan de Hotelschool ter Duinen. De 
cover werd ontworpen door de Antwerpse kunstenaar 

Jan Vanriet, terwijl Jan Maniewski, kleinzoon 
van Willem, enkele oude familiefoto’s 
opviste onder het motto “Met Pa in 
Koksijde”.

Dit project loopt van 1 juli tot 30 september. 
Voor de deelnemende restaurants, zie 
www.koksijde.be.
De recepten in het boekje werden door 
de chefs van de volgende restaurants 
gecreëerd: ’t Hof van Cleve*** in 
Kruishoutem / De Karmeliet*** in Brugge 
/ De Slagmolen** in Opglabbeek 
/ Hostellerie Le Fox** in De Panne / 
De Jonkman** in Sint-Kruis, Brugge 
/ Nuance** in Duffel / De Kromme 
Watergang** in Hoofdplaat, Nederland 
/ Restaurant Benoit Dewitte* in Zingem 
/ Restaurant Boury* in Roeselare en Ten 
Bogaerde* in Koksijde
info: dienst Cultuur, T. 058 53 34 40, 
cultuur@koksijde.be / dienst Toerisme 
T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be

Aan tafel met Willem Elsschot en zijn echtgenote aan het hoofdeinde…



Cursus tablet
Tablet internet training i.s.m. Belgacom (lesgever). Hoe werkt een 
Samsung-tablet? Hoe ga je ermee op het internet en lees je e-mails? Hoe 
werkt het aanraakscherm? Op dinsdag 10 september en op donderdag 
3 oktober, van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u. Broodjeslunch over de 
middag. Kostprijs: 7 euro. Men moet lid zijn of worden van de bibliotheek. 
Max. 10 deelnemers. Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 2 juli aan de 
balie van de bibliotheek. Breng je identiteitskaart mee. Betalen gebeurt 
met een betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 20 euro).
info: www.bibliotheek.koksijde.be.Inschrijven vanaf 2 juli.

Gevraagd: 
mediawijze vrijwilligers

Gesloten

Zomer van de 
vlieg in de bib

Boekenverkoop

leesplezier staat voorop

Dwarsliggers, 
nieuwe handige reisboekjes

Hebben een computer, tablet, smartphone of 
andere multimedia geen geheimen voor jou? Ken je 
alle knepen van de sociale media? Deel je graag je 
kennis? Kom dan de enthousiaste ploeg vrijwilligers 
van de bib versterken. Contact: T 058 53 29 53 of 
bibliotheek@koksijde.be.

Op donderdag 11 juli en donderdag 15 augustus 
is de bibliotheek dicht.

Vlieg is van de zomer weer van de partij in de bib. 
Je vindt er leuke kippenmoppen en een leuke 
zoektocht. Er is een schat verstopt. Als je die vindt, 
word je de trotse bezitter van een kunstwerkje 
van Koen Vanmechelen. Je kan ook peter of 
meter worden van het unieke kuiken van deze 
kunstenaar! Zijn kuikens kunst!? Zeker! De kippen 
van Koen Vanmechelen maken deel uit van een 
groot hedendaags kunstwerk in de Leuvense 
Kruidtuin.
De zomeractie van Vlieg loopt nog tot 1 september 
en is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar.

Vanaf maandag 1 juli tot zaterdag 31 augustus 
is er weer boekenverkoop in de bib. Men vindt er 
interessante boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s aan 
interessante prijzen.

Niveauboekjes zijn handig voor beginnende 
lezertjes. De nadruk ligt wel op leestechniek en niet 
op leesplezier. Durf daarom eens weggaan van 
de niveauboekjes, want van de zomer staat het 
leesplezier voorop! Daarom plaatst de bib van de 
zomer enkel nog niveaus 0 tot 4 apart. De hogere 
niveaus komen tussen de andere leesboeken te 
staan. Hoe zorg je er dan voor dat je kind niet 
naar huis gaat met een te moeilijk boek? Gebruik 
daarvoor de 5-vingertest als volgt: laat je kind een 
boek kiezen en er de eerste bladzijde van lezen. 
Laat het de moeilijke woorden op z’n vingers tellen. 
Meer dan 5 vingers? Dan kiest het kind beter een 
ander boek. Vraag raad aan een bibmedewerker!

Nieuw in de bib zijn de boekjes Dwarsliggers. Het zijn kleine handige boekjes die 
gemakkelijk in de handtas of rugzak passen. Ideaal om mee te nemen op reis, op 
het openbaar vervoer of naar het strand. Ze zijn niet groter dan een GSM en toch is 
er een heel boek in verwerkt.

Gezocht: 
foto’s van huiskamers
Op zaterdag 12 oktober start de Week van de 
Bibliotheek. Dan pakt de bib uit met BibLiving. 
Om de bib-huiskamer gezellig in te richten 
zoekt de bib nieuw “behangpapier”. Stuur 
een foto van uw huiskamer(bv. huiskamer met 
boekenkast of salontafel vol leesvoer enz.) aan 
bibliotheekweek@koksijde.be. Vermeld je naam. 
Alle inzendingen zullen ook te bewonderen zijn op 
de facebookpagina van de bib.



De collectie bestaat uit het 
samenvoegen van materiaal 
van Hugo’s schoonvader Leon 
Aertssens, die het beroep in 
Parijs had geleerd. In Koksijde 
werkte hij als boekbinder van 
1936 tot 1974. 
Bijzondere stukken zijn o.a. 
de 3 houten 19e eeuwse 
slagpersen, 2 in olm en 1 
in beukenhout. Vooral de 
grote verzameling bronzen 
stempels is uniek. Er zijn 10 
kloosterstempels van de 
13e tot de 15e eeuw. Het is een collectie die te vergelijken valt met de boekbindcollectie in het Plantin-
Moretusmuseum in Antwerpen.

echt kunstambacht
Het integreren van de collectie in de academie heeft het voordeel dat cursisten de kans krijgen om een 
mooi en verdwijnend kunstambacht aan te leren. Zo komt een oud ambacht weer in de kijker. Gebaseerd 
op de technische know how krijgt het atelier vorm met aandacht voor een eindeloze creativiteit en 
hedendaagse inbreng.
Steeds meer galerijen focussen op de bibliofiele uitgaven. Ook cursisten, kunstenaars en leken voelen zich 
door het concept van het bundelen aangesproken. Tekeningen, grafisch werk, bestaande documenten 
en ook objecten kunnen in vele vormen samengebracht worden.
Verschillende basistechnieken zullen aangereikt worden. Na het volgen van de basismodule kan er 
gekozen worden voor een of meer technieken, vb. hedendaagse bindingen en bekledingsstoffen, 
vergulden, boekbind-technieken, concertina.
info en inschrijvingen: secretariaat WAK, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be, 
www.wak.koksijde.be

Westhoekacademie start met
kunstambacht boekbinden

tien jaar wereldfeest Dunia!

De gemeentelijke Westhoekacademie heeft er sinds kort een nieuw atelier bij: de boekbinderij! De 
verrijzenis van dit aloude kunstambacht in Koksijde is een gevolg van de aankoop (2008) door het 
gemeentebestuur van het volledig boekbindatelier van Koksijdenaar Hugo Dawyndt. Dankzij deze 
aankoop en de functionele adoptie door de Westhoekacademie zal dit prachtig ambacht in onze regio 
alvast niet verdwijnen.

Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 27 juli vanaf 11.30 u. zijn gastvrije poort op het strand van 
Oostduinkerke 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 Fair Trade 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. Er wordt gespeeld op authentieke 
instrumenten zoals de Mexicaanse jarana, Afrikaanse balafoon 
en kalimba, Colombiaanse diatonische accordeon en Peruaanse 
quena.
De jongeren kunnen deelnemen aan gratis workshops over 
het kleuren van stoffen. Verder henna tattoo en grime voor de 
kleinsten. Met zicht op zee genieten van de heerlijke wereldsfeer..!



ereschepen raymond van Duüren
al 35 jaar kunstpromotor in Baaltje

t-d: “Uw interesse voor kunst begon al op jonge 
leeftijd?”
raymond van Duüren: “Mijn oom Henri Verbouwe 
wou mij een fiets cadeau doen voor mijn 16e 
verjaardag. Maar voor dezelfde prijs had ik op de 
Zeedijk in De Panne, in galerie L’Ecran, een schilderij 
gezien van Dutrieux. Ik koos resoluut daarvoor. 
Inspiratie om kunst in Sint-Idesbald te brengen deed ik 
op in Barbizon bij Parijs. In Sint-Martens-Latem bezocht 
ik alle exposities. Daar werd gewerkt met kunstenaars 
die niet in de streek woonden. Voor Sint-Idesbald 
wou ik iets gelijkaardigs brengen maar dan wel met 
kunstenaars uit de streek.”

t-d: “U was schepen van financiën en Cultuur van 
1977 tot 1989. van die combinatie hebt u dankbaar 
gebruik gemaakt om aan het artistieke 
Sint-idesbald culturele glans te geven.”
raymond: “Juist. In feite haalde ik de mosterd bij 
toenmalig burgemeester Chirac van Parijs die 
het ambt van cultuur en financiën met succes 
combineerde. De restauratie van de Keunekapel 
was een belangrijk dossier. De kapel (1906) wordt 
tot vandaag als cultuurtempel gretig ingevuld door 
lokale kunstenaars. De bescherming en herstelling 
van de kapel heeft negen jaar geduurd en het pad 
liep niet over rozen. Pas na veel aanvragen kwam 
het dossier in orde, toen de toenmalige minister van 
Cultuur Karel Poma na een lang verhaal de knoop 
doorhakte.”

t-d: “een citaat uit 1978 uit uw rijk gevuld 
gastenboek met lovende commentaren,‘Deze 
expositie is een getuigenis van het sterk cultureel, 

intellectueel leven van kunstenaars te Sint-idesbald. 
Dankzij het initiatief van schepen Dokter van Duüren 
en de bijzondere zorgen van Mevr. Annie van 
Duüren, kan dit tot uiting worden gebracht’ Dat is 
mooi gezegd!”
raymond: “In 1978 stichtten mijn echtgenote 
Annie en ik Kunst in Baaltje. De eerste edities van 
de traditiegetrouwe tentoonstelling in augustus in 
de Kerkepannezaal waren toen echt uitzonderlijk 
in de streek. Ze haalden zonder moeite de kaap 
van 1.500 bezoekers. En Annie is tot vandaag 
een echte ruggensteun in de organisatie van die 
tentoonstellingen.”

t-d: “Bij de Keunekapel werd ook een beeldentuin 
aangelegd?”
raymond: “Al van bij de stichting wou ik een soort 
mini-Middelheim realiseren. Het allereerste beeld dat 
er kwam was er een van Paul Baeteman. Ondertussen 
staan er zeven beelden in een oase van groen.”

t-d: “Hoe ziet de viering 35 jaar Kunst in Baaltje er 
op 9 augustus uit?”
raymond: “Het feest start om 19.30 u. in de 
Keunekapel met de vernissage van de tentoonstelling 
‘3x(De)Renette’. Daarna gaan we samen onder 
jazzy begeleiding van Jan Verdonck te voet 
naar de Kerkepannezaal waar de opening van 
de groepstentoonstelling ‘Elk z’n schonste’ zal 
plaatsvinden. Na de toespraken speelt het duo Jean-
Pierre Faict live muziek. De receptie wordt ook feestelijk 
op smaak gebracht met hapjes van de Orde van de 
Paardenvisser.

Sint-Idesbald is al jaren een kunstenaarsoord bij uitstek. Er zijn uiteraard de kunstenaars zelf, maar ook de 
mensen die kunst promoten. Het onmiskenbaar boegbeeld daarvan is niemand minder dan ereschepen 
en cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren. Al 35 jaar is hij de stuwende kracht die het cultureel leven 
van Sint-Idesbald (nieuw) leven inblaast met de organisatie van talrijke culturele activiteiten. Hoe is dit alles 
gegroeid? De dienst Cultuur ging bij hem op bezoek.

Het schilderij van Dutrieux dat Raymond Van Duüren als 
verjaardagsgeschenk van zijn oom verkoos boven een 
nieuwe fiets.

Ereschepen en cultureel ambassadeur Raymond Van 
Duüren en zijn echtgenote Annie, al 35 jaar op de bres voor 
kunst in Sint-Idesbald!



nog tot 29 september in Abdijmuseum ten Duinen

Soeker Herman van nazareth:
kunstpionier in Zuid-Afrika

Herman van Nazareth luidt zijn 
pseudoniem, Herman Van Aerde is zijn 
echte naam, die hij eigenlijk boven 
zijn schuilnaam verkiest. “Want ik voel 
mij met die aarde echt verbonden. 
Oorspronkelijkheid is wat telt. Zonder 
franjes of complimenten, wel gezond 
boerenverstand. Wat kleeft aan mij? 
Donkere Vlaamse klei? Roodbruine 
Zuid-Afrikaanse korrel? Ik weet het 
niet. Maar ik ben een kind van mijn 
vader, en hij was een man van weinig 
woorden. Vandaar…” Nog tot 
29 september loopt van Herman een 
unieke, en grote tentoonstelling beelden 
en schilderijen in de Duinenabdij, zowel 
binnen als buiten.

Herman Van Nazareth (°Evergem, 1936) verloor als 
14-jarige vier vingers van zijn rechterhand in een 
vleesmolen. Het verhinderde hem niet wielrenner te 
worden, èn kunstenaar bedeeld met aangeboren 
artistieke aanleg. Hij ging in de leer bij Floris Jespers, 
en vertrok in 1965 naar Kaapstad (Zuid-Afrika).

Bloedroem
Daar barstte zijn natuurtalent open, amper vier 
dagen na zijn aankomst had hij het schilderij 
Bloedroem klaar: een onwezenlijke man met 
bloedrood hoofd, op z’n borst een galerij militaire 
eretekens. Geschilderd in een donker palet, met gloed 
en drift. Ongezien in Zuid-Afrika waar kunst enkel 
decoratie was. Het land verkeerde toen bovendien in 
de greep van de Apartheid.
Op het Kaapse Salon (aug. ’65) veroorzaakte 
Bloedroem opschudding. Alle recensenten 
beschouwden het als “ongezien”, niet alleen om 
de emotionele intensiteit, ook om de bijzondere 
schildertechniek. Het doek (en nog andere van Van 
Nazareth) betekende een radicale breuk met het 
werk van eigentijdse kunstenaars. Protest en verzet 
in de kunst was voorheen nog nooit zo in beeld 
gebracht.
Van Nazareth zou jarenlang in die geest 
schilderen: tegen elke vorm van machtsmisbruik, 
corruptie, machtsvertoon en wellust, wreedheid 
en onverdraagzaamheid. Hij werd een pionier van 
artistiek humanitair engagement. Kunst als stem 
tegen ontmenselijking. “Toch wilde ik geen politiek 
statement maken, enkel kunst”, beklemtoont hij. 
“Desondanks werden werken van mij gestolen en 
vernietigd.”

Beelden
Hij begon in de 
jaren zestig ook 
te beeldhouwen. 
Monumentale 
geladen gedaanten, 
wezenloze hoofden, 
gezichtsloos, 
ontmenselijkt, 
onbegrijpend 
vragend, starend naar 
de lucht. Zoekend. 
Waarheen? Of rebellerend, de rechterarm omhoog. 
Waarom?
Hij schiep in latere jaren ook Zuid-Afrikaanse 
landschappen, zoekend naar de onpeilbaarheid van 
dit wonder. Spelend met licht, kleur en vorm, het hele 
spektrum van schoonheid aftastend, vervuld van en 
in extase door de overweldigende natuur.

Halve eeuw
Naamloosheid en soberheid: sleutelwoorden in het 
werk van zoeker Herman Van Nazareth. Zijn werken 
uit recentere jaren blijven even tijdloos en universeel 
als voorheen. Maar (artistiek) protest lijkt plaats te 
hebben gemaakt voor loutering, ingekeerde stilte. 
Met nochtans zijn blijvende adagium: zoeken naar 
waardigheid als levensanker van het menszijn. Van dit 
alles een prachtig overzicht in het Abdijmuseum ten 
Duinen. Met topwerken, zoals Bloedroem.
 “Ik ben al 50 jaar bezig. Zonder invloed van anderen. 
Zo blijf ik mezelf verrassen. Ik heb geen gemakkelijk 
leven geleid, maar ik heb het mezelf dan ook niet 
gemakkelijk gemaakt”, besluit die soeker Herman 
van… Aerde.



Abdijhoeve ten Bogaerde tot 1 september

Marcel Pinas en francesco fransera
In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt nog tot 1 september een tentoonstelling met werk van Marcel Pinas 
uit Suriname en van Francesco Fransera uit Koksijde. Beide kunstenaars doen de mensen nadenken over 
het behoud van cultuur, zonder modernisering te schuwen. Elke dag van 14 tot 18 u.

De cultuurgeïnspireerde kunst van Marcel Pinas 
(Suriname) handelt over de vernietiging van de 
N’dyuka-cultuur, zijn eigen roots. In zijn werk brengt 
hij die situatie tot uitdrukking en schenkt dus ook 
aandacht aan de bescherming van culturen in het 
algemeen: “Kibri a kulturu” of “behoud de cultuur”, 
dat is de ziel van zijn oeuvre. Hij toont ook de 
achtergestelde sociaal-maatschappelijke positie 
en de bedreigde leefomgeving van de Marrons in 
Suriname.
Zijn schilderijen vallen op door een uitzonderlijk 
rijk kleurenpalet, waarbij de door hem verfijnde 
Afaka-tekens steeds prominent aanwezig 
zijn. In zijn installaties verwerkt hij alledaagse 

gebruiksvoorwerpen, restmateriaal en natuurlijke 
grondstoffen eigen aan de N’dyuka-cultuur. Kunst 
is dan een middel om een bevolkingsgroep tot 
zelfontplooiing te leiden.
Info: www.marcelpinas.com

Het werk van francesco fransera (pseudoniem 
van Frans de Medts uit Koksijde) is gegroeid uit 
natuurfilosofisch onderzoek. Hij bewees dat de 
actie om in de natuur een verandering teweeg te 
brengen, steeds zo klein mogelijk is. Dit beginsel gaf 
hij de naam “Kleinste Ruimte Actie”.
Als kunstenaar stelt hij zich voortdurend de 
vraag: hoe kunnen plaatselijke culturen 

worden behouden, terwijl 
ze toch deelnemen aan de 
modernisering? Zijn kunstwerken 
illustreren op een subtiele 
wijze de spanning tussen deze 
fundamentele vraag en zijn 
wetenschappelijk onderzoek. 
Heel dikwijls teder en fragiel, 
maar altijd zuiver, ontplooien zijn 
werken zich zo tot een levendig 
figuratief lijnenspel met een 
krachtig coloriet. Evengoed 
kan dit leiden tot monumentale 
sculpturen.
info: www.francescofransera.be

Naar aanleiding van de expo Zeeziek. Hoe kolkt de waanzinnige zee in 
lichaam en geest verschijnt ook een bijhorende catalogus. Deze uitgave is 
meteen het allereerste boek ooit over zeeziekte en ziekte op zee en gaat 
dieper in op de thema’s die in de expo aan bod komen. Een boeiende 
mix van literatuur, kunst, wetenschap en weetjes.
Deze uitgave is overigens het tweede boek in de nieuwe Zeecyclus van 
het NAVIGO-museum. Wie het eerste boek, Zeevisserij aan de Vlaamse 
kust, al heeft gelezen, weet dat dit tweede ook een aanrader is!
Zo bevat de publicatie alles over een nieuw wetenschappelijk 
onderzoek dat aantoont dat ook vissen zeeziek kunnen worden. Of kom 
je meer te weten over de wassen beelden met geslachtsziekten die ooit 
als didactisch materiaal werden gebruikt en die later tentoongesteld 
op kermissen om mariniers te waarschuwen voor “gevaarlijke 
havendames”. Maar net zo goed vind je er een poëtische tekst van 
Annelies Verbeke over zeeziekte of intrigerende gezichten van The 
Mad Captains van Rick Towle.
Prijs 19,95 euro. Auteurs: Renaud Bardez, Johan Depotter, Lisa Devriese, 
Jan Parmentier, Yves Segers, Ineke Steevens, Annelies Verbeke, Jörg 
Vögele en Maja Wolny
Uitgeverij: Stichting Kunstboek, 24 x 17 cm, 96 pagina’s, 75 illustraties.

Het eerste standaardboek over 
zeeziekte en ziekte op zee



c.c. CasinoKoksijde stelt voor…

Cultuurseizoen 
2013-2014
Op maandag 3 juni werd in c.c. CasinoKoksijde de 
nieuwe brochure 2013-2014 voorgesteld. Aan de hand 
van het nodige beeld- en geluidsmateriaal wist het 
Casinoteam de bezoekers te verlekkeren op weer een 
gevarieerd seizoen vol bekende en minder bekende 
pareltjes. De retro brochure sprak de bezoekers erg 
aan.

theater
Volgend seizoen weer een mix van gevestigde 
gezelschappen met dito acteurs afgewisseld 
met hun jongere, veelbelovende collega’s. Bruno 
Vandenbroecke en Wim Helsen, Lazarus, Theater 
Antigone, NTGent, HETPALEIS, het KIP Toneelgroep 
NUNC en Fried Ringoot. Of het muziektheater van 
Josse De Pauw & Kris Defoort trio. Keuze te over…

Dans
Het c.c. CasinoKoksijde heeft een boontje voor 
hedendaagse dans. Drie voorstellingen vinden 
plaats in eigen huis (Lisbeth Gruwez/Voetvolk, Koen 
De Preter samen met de 87-jarige (!) Alphea Pouget, 
Guilio D’anna). Via de busuitstappen naar Kortrijk 
en Brugge krijgt het Koksijds publiek ook de kans om 
grotere, internationale gezelschappen aan het werk 
te zien (Ultima Vez/Wim Vandekeybus en Anne Teresa 
De Keersmaeker/Rosas).

Humor
Comedy is terecht een grote publiekstrekker. 
Vinden volgend seizoen de weg naar Koksijde: 
De Schedelgeboorten, Jeroen Leenders, Bart 
Cannaerts, Han Solo, Henk Rijckaert, de Nederlandse 
Katinka Polderman, Wouter Deprez en Steven 
Mahieu. Geslaagde avond en tranen met tuiten 
gegarandeerd.

Muziek
Het seizoen start met het 
meezingconcert van Zingelong. Komen 
daarna nog aan de beurt: Clement 
Peerens Explosition, Atlantihda (Portugal), 
An Pierlé, Not the Beatles, Lionel Beuvens 
Quartet, Gabriel Rios, Khyam Allami (Irak), 
Ragini Trio + Sandy, Roland + Tiny Legs 
Tim, Guido Belcanto en het Decap Orgel, 
Rebirth//Collective en last but not least 
The Broken Circle Bluegrass Band! Uren 
steengoede muziek.

familie/Circus
Familievoorstellingen zijn een plezier voor 
het oog. Onvergetelijke herinneringen 
voor de kinderen.

Ga mee met fABULEUS op wandeling op de site van 
Abdijmuseum Ten Duinen en beleef een charmant 
sprookje. FroeFroe en Theater Tieret brengen Labyrinth 
voor de 10+ers, Walpurgis en HETPALEIS brengen het 
operasprookje met een hoog rock ’n roll gehalte 
en Sprookjes en zo brengt voor de allerkleinsten 
( tot 3 jaar) het luchtige In de Wolken. Ook de 
twee circusvoorstellingen toveren ongetwijfeld een 
bewonderende blik op de jeugdige gezichtjes…

Klassiek
Klassiek Op Zondag: een hoogstaand klassiek 
concert (Aton’&Armide, Ill Fondamento, Dimitri 
Verhulst & het Ensor Strijkkwartet, Pianoduo Mephisto), 
een uniek kader (Abdijhoeve Ten Bogaerde) en een 
gezellige drink achteraf. Een succesformule!

ticketverkoop
De abonnementen –en ticketverkoop startte voor het 
eerst in juni. Die verkoop vindt sinds enkele maanden 
plaats in InfoKoksijde (dienst Toerisme). Alle info over 
de voorstellingen, foto’s, video’s, recensies op www.
casinokoksijde.be. En u kan meteen online uw tickets 
of abonnement reserveren.

Henk Rijckaert komt volgend cultuurseizoen de lachspieren van het 
trouwe publiek teisteren…



Koksijdse delegatie terug uit
district Marowijne in Suriname
van 25 mei tot 2 juni reisde een uitgebreide officiële Koksijdse delegatie naar het district Marowijne 
in Suriname in het kader van de stedenband die vijf jaar geleden startte. een van de belangrijkste 
vaststellingen is wel dat vanuit Paramaribo nu heel wat processen en projecten op gang getrokken 
worden nadat de stedenband eerst als katalysator optrad.

Delegatieleider was 1ste schepen Jan Loones, ook 
schepen van Internationale Samenwerking. De 
andere gemeentelijke deelnemers waren: schepen 
Albert Serpieters, gemeenteraadslid Frederic Devos, 
afdelingshoofd Björn 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. De delegatie 
werd vervolledigd met externe experts: directeur 
buitenlandse projecten ir. Frank De Poortere van de 
Watergroep, procestechnicus Jan Coemelck van de 
Watergroep, onderzoeker windenergie en voorzitter 
vzw Koksijde-Marowijne Marc Van Thienen, voorzitter 
van de adviesraad Internationale Samenwerking 
Christine Monsieur en perscorrespondent Eric 
Delanghe.

Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling in 
Paramaribo sprak directeur Ifna Vrede zich lovend uit 
over de geboekte successen in de voorbije vijf jaren 
en drukte de hoop uit dat ook in de toekomst de 
band met Koksijde verder kan groeien.

In de hoofdkazerne van de Surinaamse brandweer 
kon de delegatie vaststellen dat de twee door 
Koksijde geschonken brandweerwagens een 
grondige revisie ondergingen. Ze zijn nu inzetbaar in 
de regionale brandweerpost in Albina.
Eind vorig jaar waren enkele ambtenaren uit Albina 
gedurende een week op stage in Koksijde. Het blijkt 
niet altijd vanzelfsprekend om de toen opgedane 
kennis in Suriname toe te passen. Het overleg heeft er 
nu toe geleid dat deze processen verder uitgewerkt 
worden.

Een belangrijke werkvergadering handelde over de 
revalorisatie van het in verval geraakte Marinbo-park 
in Marijkedorp (dorp naast Albina). Ides Leys van 
onze groendienst maakte een plan voor herinrichting 
op, dat tot op ministerieel niveau enthousiast 
onthaald werd.

De projectmatige aanpak van de stedenband-
werking spitste zich vooral toe op Galibi, het inheems 
dorp van Carib-indianen aan de monding van de 
Marowijnerivier.
De drinkwaterinstallatie (realisatie De Watergroep uit 
Vlaanderen) draait nu een jaar op proef. Belangrijk 
voor de kwaliteit van het water is dat de installatie 
liefst 24 uur rond van elektriciteit voorzien wordt. 
Daarom wordt gedacht aan een kleine windmolen 
of generator. Ondertussen is een 20 m hoge toren 
gebouwd waarop een waterreservoir kan komen 
om druk op de leidingen te geven. Feit is dus dat 
de bevolking van Galibi nu over gezond drinkwater 
beschikt dankzij de inspanningen van De Watergroep.
Een ander groot project is de bouw van een 
onderwijzerswoning. Goede huisvesting is belangrijk 
voor goed onderwijs. Eind vorig jaar werd de 
eerstesteen gelegd, nu is het gebouw bijna af. 
Koksijde financierde de materialen. Begin september 
zullen er twee onderwijzers wonen.

Op de afsluitavond werd Peggy Panka, hoofd van de 
dienst Internationale Betrekkingen van het ministerie 
van Regionale Ontwikkeling, uitvoerig gelauwerd 
omdat ze zich keihard inzet voor haar regio en voor 
de stedenband met Koksijde!
In het najaar van 2013 volgt een beperkt werkbezoek 
vanuit Suriname aan onze gemeente.

De Koksijdse delegatie in zomertenu met de vrienden van Albina en Galibi in het Surinaamse district Marowijne. 
(Foto Eric Delanghe)



Openbare werken: stand van zaken
Silicowijk en 
Wandelhofstraat
Het dossier omvat het wegwerken van diverse 
verzakkingen in de betrokken straten. Tegelijk zullen 
na overleg met de woonmaatschappij IJzer en Zee 
een aantal rioolverstoppingen behandeld worden. 
De werken zijn gestart. Ook de vervanging van de 
verlichtingspalen is begonnen.

Wegdek parking 
Ster der Zee,
Goudbloemstraat en dienstweg Ten Bogaerde
In dit dossier is men gestart met de dienstweg Ten 
Bogaerde, en als laatste komt de Goudbloemstraat 
aan de beurt. Voorafgaand zal Eandis het 
bovengronds net slopen.

Aanleg berm jacquetlaan
Het eerste deeltje berm (Leopold II-laan tot aan 
de Hogeweg) wordt tot voetpad verhard. Dat zit 
gebeuren vlak voor of kort na het bouwreces.

Potvisstraat
Het blijft voorlopig wachten op de administratieve 
voltooiing van enkele noodzakelijke grondafstanden. 
Als dit geregeld is zal de straat uitgerust worden met 
de dringende vuilwaterriool. Er worden ook regelingen 
getroffen om het regenwater te infiltreren.

Omgevingswerken sporthal 
Hazebeek en parking Wave
De aanleg van de parking Wave zal bij het 
verschijnen van dit nummer in voltooiing zijn. 
Aansluitend wordt gestart met de omgevingswerken 
rond de sporthal. Dit deel omvat: verleggen van de 
vuilwaterriool en aanleg nieuwe regenwaterriool, 
verder aanleg van 19 bijkomende parkeerplaatsen 
achter en naast de sporthal ten behoeve van de 
petanquezaal Bolledroom, die tijdens de werken altijd 
toegankelijk zal zijn.
Om deze nieuwe infrastructuur ’s avonds te beveiligen 
komt er ook nieuwe openbare verlichting.

Persleiding in Sint-idesbald
Halverwege juni werden de 
kantstroken gegoten in de betrokken 
straten (Zeepannelaan, over de 
Strandlaan, Kerkepanneweg, 
Christiaenlaan tot de Koninklijke 
Baan - ca. 600 m). Een klein stukje 
Zeepannelaan zal echter maar 
kunnen worden aangelegd nadat 
de werken aan het pompstation 
volledig uitgevoerd zijn.
Vervolgens zal het wegdek 
genivelleerd worden, klaar voor het 
aanbrengen van de asfaltlagen. 
In de planning zal op dat moment 
minstens de onderlaag gegoten 
worden.
Ondertussen is een andere 
aannemer gestart met de heraanleg 
van de opritten. De gemeente, die in 
dit dossier geen bouwheer is maar 
het werk wel opvolgt, hoopt dat voor het bouwreces iedereen weer 100% toegankelijkheid geniet. Al dan niet 
na de zomer wordt dan ook nog de toplaag asfalt aangebracht.
Ondertussen vorderen de werken aan het pompstation zelf, maar het zal toch nog duren tot kort voor de 
winter eer ook ook dit deeltje Zeepannelaan weer heraangelegd kan worden. Nog in het najaar komt ook de 
heraanleg van het KP Strandlaan/Zeepannelaan aan de beurt.



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

De nieuwe verkeerscommissie
De gemeente heeft inmiddels ook 
een nieuwe verkeerscommissie. 
Op de foto alvast volgende 
leden. Zittend vlnr: Wilfried 
Deburchgraeve, secretaris 
Roland Degraeuwe, schepen-
voorzitter Stephanie Anseeuw, 
Adelheid Hancke en Jean Marie 
Dewulf. Staand: Rudy Blondé, 
Gerard Vandenbroucke, ir. Siska 
Stockelynck, Willy Plaetevoet, 
Alain Deboyser, Jos Oyen, Davy 
Vansteenlandt en Pierre Depotter. 
Verontschuldigd: burgemeester 
Marc Vanden Bussche, zonechef 
Nico Paelinck, Kurt Houpelyne en 
Annie Vermeulen.

Heraanleg Weldadigheid- 
straat met KP Polderstraat
en aanpassing verkeers-
plateau Polderstraat bij de 
noordzeedreef
De nutsmaatschappijen zijn momenteel volop bezig 
met het leggen van de nutsleidingen. Nadien volgt 
de overkoppeling naar elke woning. Na de volledige 
overkoppeling kan gestart worden met de heraanleg 
van de weg. Dan is het al eind september.
Het project omvat het plaatsen van een nieuwe 
regenwaterriool die op de RWA van de Polderstraat 
aangesloten wordt. Vervolgens krijgt de straat 
een nieuwe bovenbouw in asfalt, met opritten in 
waterdoorlatende betonklinkers.
Inmiddels zal ook het verkeersplateau ter hoogte van 
de Noordzeedreef aangepakt worden. Hier wordt 
de hellingsgraad aangepast om het rijcomfort te 
verhogen. Het geheel wordt met asfalt bedekt.

Strandlaan
Op 1 juli vindt de aanbesteding van dit dossier plaats. 
Vervolgens, hopelijk nog voor het zomerreces, kan de 
aannemer aangesteld worden om dan kort na het 
zomerreces de werken te kunnen coördineren. Meer 
details in het nummer van september.

Dossier leeuwerikenstraat
Dit dossier omvat rioleringswerken (zowel voor de 
gemeente als voor Aquafin) in de Leeuwerikenstraat, 
Gen. Notermanlaan (deel), Vinkenweg, Tortelduifstraat, 
Zilvermeeuwstraat.
Op 3 juni 2013 verleende de hogere overheid de 
bouwvergunning onder bepaalde voorwaarden voor 
dit dossier. Hiervoor dient het lastenboek aangepast, 
en weer aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voorgelegd.
Pas nadat ook Aquafin klaar is met zijn aanpassing 
van sommige bepalingen in het lastenboek, kan 
tot aanbesteding worden overgegaan. Het is nog 
steeds de bedoeling dat de aannemer eind 2013 
aangesteld wordt, zodat de werken dan uiteindelijk 
begin 2014 kunnen beginnen.

Afslag toekomstlaan
Dit project is een samenwerkingsverband (of een 
zogeheten verbintenisdossier of koepelmodule) 
tussen de Administratie Wegen en Verkeer en de 
gemeente Koksijde.
Na de sloping van diverse gebouwen is er ruimte 
vrijgekomen voor een bijkomende afslag in de 
Toekomstlaan (N330) naar Nieuwpoort. Momenteel is 
het wachten op de bouwvergunning. Als die er is zal 
het dossier aanbesteed worden.



interessante milieudata
Zondag 14 juli, 14.30 u., Big jump -  Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden 
mensen in rivieren, waterlopen en meren omdat ze proper en levend water willen. Spring mee in de IJzer aan 
de Knokkebrug op het driegemeentenpunt Houthulst, Lo-Reninge en Diksmuide. De Big Jump wordt opnieuw 
een gezellig evenement met infostands over waterleven en waterkwaliteit, een ludieke wedstrijd en sfeervolle 
muziek. De meest origineel verklede groep (min. 3 personen) die op een passend waterliedje in de IJzer 
springt, wint een duikinitiatie. Inschrijven is verplicht.
info: 051 54 52 44, Natuurpunt De Bron vzw, www.debron.be.

We 3-4 aug., vlinder mee - Tuinvlindertelling door Natuurpunt. Vlinders 
reageren snel op veranderingen en vormen daarom een soort van 
barometer voor de toestand van de natuur. Cijfers over het aantal vlinders 
worden heel interessant over een langere periode. Hoe meer tellers, hoe 
betrouwbaarder de gegevens.
info: www.vlindermee.be.

We 24-25 aug. - Nacht van de Vleermuis. Een vleermuis eet ongeveer elke nacht een kwart tot de helft 
van zijn gewicht aan muggen, motten en spinnen. Een vleermuis van 20 gram eet dus al gauw tot 3,6 kg 
insecten per jaar. België telt 21 soorten vleermuizen, waarvan er 13 met uitsterven bedreigd zijn.
info: www.activiteiten.natuurpunt.be en www.koksijde.be/activiteiten.

Dwars door de duinen

ecobouwers Opendeur

Containerpark

Actie afvalarm 
winkelen

Milieuvriendelijke 
verhardingen

Pientere plantencombinaties

De wandeling “Dwars door de Duinen” start aan 
het bezoekerscentrum Doornpanne en gaat 
door dat natuurgebied naar de Schipgatduinen. 
Op het dakterras van het Duinenhuis geniet u 
een drankje. Daarna terug naar het startpunt. 
Data: maandagen 8  en 22 juli, 5 en 19 augustus 
(telkens om 13.45 u.)
inschrijven: bezoekerscentrum@iwva.be, 
T 058 53 38 33, deelname 1 euro.

Er zijn twee opendeurweekends voor ecobouwers, nl. op 1,2 en 3 
november en op 9, 10 en 11 november. Ecobouwers Opendeur 
is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Wie eigenaar 
is van een passiefhuis of lage energiewoning, of wie (een deel 
van) z’n woning energievriendelijk of duurzaam heeft verbouwd, 
en zijn ervaringen wil delen met kandidaat-bouwers, kan z’n huis 
openstellen voor bezoekers.
inschrijven en info - www.ecobouwers.be/opendeur of bij 
jurgen.naets@bblv.be - T 02 282 19 42. Inschrijven kan tot 
kort voor de opendeurweekends, maar enkel woningen 
die ingeschreven zijn vóór 15 augustus worden in het 
campagnemagazine opgenomen.

Het containerpark is gesloten op 
donderdag 11 juli en op donderdag 
15 augustus.

In juni werd Louise Dierick uit 
Koksijde-Bad beloond voor het 
afvalarm-winkelen met haar 
K-zak.

De groendienst kiest 
resoluut voor een 
natuurvriendelijk be- 
heer op de begraaf-
plaatsen (zie Tij-
dingen, juni, blz. 16). 
Voor wie dit voorbeeld 
wil volgen, ontwikkelde 
de provincie West-
Vlaanderen in 
samenwerking met de vzw Velt twee 
brochures voor particulieren die een 
nieuwe verharding willen aanleggen 
of die bestaande verhardingen 
milieuvriendelijk willen onderhouden. 
Te bekomen bij de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling.

Lieve van Praet (vzw Velt) houdt op donderdag 
12 september om 19.30 u. in het Duinenhuis een 
uiteenzetting “Pientere plantencombinaties met 
streekeigen groen”. Ze legt uit hoe je zelfs op arme 
zandgrond mooie plantencombinaties kan vormen. 

Tips over gezonde en sterke planten die minder 
vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Spelen met hoogte, 

volume en ritme… inschrijven: gratis, tot 9 september via 
nathalie.haentjens@koksijde.be of T 058 53 30 97.



expo, yoga en activiteiten 
voor kinderen in het Duinenhuis
Het natuurcentrum Duinenhuis, Bettystraat 7, ligt in de Schipgatduinen. Kom te voet langs het duinenpad 
vanaf de Rolandstraat of met de fiets via de toegangsweg langs de Koninklijke Baan.

fototentoonstelling Argus - De Argus-fotowedstrijd over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling geniet de 
voorbije jaren internationale belangstelling. Gemiddeld dingen 1.500 fotografen met samen zo’n 10.000 
beelden over diverse thema’s naar de gunst van de vakjury. Het Duinenhuis presenteert alle finalefoto’s van 
de editie 2012. Open van maandag 8 juli tot vrijdag 30 aug., elke weekdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16.30 u. 
(niet op feestdagen).
Yoga op het dak van de duinen - Wil je onthaasten én één worden met de natuurelementen in de 
Schipgatduinen? Start dan in het Duinenhuis je dag met yogalessen, zowel voor beginners als mensen met 
ervaring. Begeleider is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yogalerares, 5 euro per sessie, 15 euro voor een reeks 
van vier sessies in één week. Reeksen op 8, 9, 11 en 12 juli, 29 en 30 juli, 1 en 2 aug., telkens van 9.30 tot 10.30 u. 
Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.

Zomerprogramma voor kinderen
Dinsdag 2 juli: kruiactiviteit met kinderen van 13.30 tot 
16 u. / groep 1: 6-10 j. / groep 2: 10-16j. Wat zit er in het 
net van de garnaalkruiers?
Dinsdag 9 juli: doe-stations van 14 tot 16 u. voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Voelen, tasten, ruiken en 
proeven van de zee.
Dinsdag 16 juli: neuzen naar schelpen van 14 tot 16 u. 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Strandwandeling met 
gids.
Dinsdag 23 juli: genot rond de mosselpot van 14 tot 16 
u. voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Kookactiviteit.
Dinsdag 30 juli: kruiactiviteit met kinderen van 10 tot 12 
u. / groep 1: 6-10 j. / groep 2: 10-16j.
Dinsdag 6 aug.: idem als dinsdag 9 juli
Dinsdag 13 aug.: duinenexpeditie van 14 tot 16 u. voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ontdek kriebeldiertjes, 
planten en bloemen in de duinen.
Dinsdag 20 aug.: idem als dinsdag 23 juli
Dinsdag 27 aug.: neuzen naar schelpen van 10 tot 12 u. voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Strandwandeling met gids.
inschrijven: duinenhuis@koksijde.be T 058 52 48 17 of op weekdagen in het Duinenhuis.

veilig asbest verwijderen
Asbest is een gevaarlijk kankerverwekkend materiaal, 
en sedert 1998 verboden. Particulieren die hun 
hechtgebonden asbesthoudend materiaal in relatief 
goede staat zelf verwijderen kunnen het in beperkte 
hoeveelheden (max. 1 m³ of tien golfplaten per jaar/gezin/
adres) gratis naar het containerpark brengen. Aanvoer 
uitsluitend na afspraak met het team Containerpark 
en enkel op donderdag of zaterdag van 9 tot 10 u. 
Voorafgaande inschrijving bij de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling is niet langer verplicht. De registratie gebeurt 
vanaf 1 juli rechtstreeks op het containerpark.
Een grotere hoeveelheid en/of ongebonden asbest wordt 
op het containerpark niet aanvaard. Dergelijke stapel 
dient verwijderd door een erkende asbestverwijderaar 
(lijst via T 02 233 45 93 of www.werk.belgie.be/lijst_
asbestverwijderaars.aspx).Vanaf 1 juli gebeurt de registratie van asbest 

rechtstreeks op het containerpark.



longboarding: een manier van leven…

Beach party scouts Casa Summerfun

Gezocht: 
lesgevers gitaar

Longboarden is een door het surfen beïnvloede boardsport waarbij een langere 

plank gebruikt wordt dan bij het originele skateboarden. Een longboard 

wordt minder gebruikt voor truuks, maar vooral voor het afleggen van lange 

afstanden. Bij voorkeur komen er heuvels en hellingen aan te pas. Zo haal je 

als longboarder een aangename snelheid. Je krijgt het gevoel dat je surft. 

Maar dan op straat.
Koksijde heeft een groot aantal longboardliefhebbers. Heel normaal is dat 

zich dus een aantal crews profileren. Je kunt kennismaken met deze crews 

door hun facebookpagina of youtubefilmpjes te bekijken. 

-  De WestCoast Longboard Crew: www.facebook.com/pages/

WestCoastLongBoardCrew of www.youtube.com/koksijdelbcrew

-  De Lazy Brother Boarders: www.facebook.com/LazyBrotherBoarders of 

www.youtube.com/lazybrotherboarders

De jaarlijkse strandfuif van de Oostduinkerkse scouts vindt plaats 

op vrijdag 26 juli bij het openluchtzwembad. Start om 18 u. met een 

kinderdisco voor de allerjongsten. Vanaf 21 u. komen dan de oudere 

fuivers aan de beurt. Gratis toegang.

info: www.casaodk.be

Summerfun richt zich tot 
jongeren tussen 11 en 15 
jaar. Het is een programma 
met drie keer per week 
toffe activiteiten, uitstappen, 
workshops enz. in juli en 
augustus. Bekijk het aanbod 
op www.facebook.com/
summerfun13. Schrijf snel in 
want het aantal plaatsen is 
beperkt.
info: JOC de PIT, Kursaallaan 
28, T 058 53 29 73 of  
joyce.debruyne@koksijde.be 

Ben je een goede muzikant en wil je graag je kennis 

doorgeven? Dan kan je lesgever worden bij De Muze, 

het muziekproject van jeugdhuis De PIT. De Muze zoekt 

vooral lesgevers gitaar want die lessen zijn elk jaar 

een groot succes. Elks lesgever kiest zelf hoeveel tijd 

hij/zij vrijmaakt en onkosten krijg je terug.

info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44

Gezocht: jong 
artistiek geweld!

Kan je toffe foto’s nemen? Maak je 

schilderijen? Plaats nodig om je werk te tonen? 

JOC de PIT zoekt voor Cult Fiction: beeldhouwers, 

dichters, schilders, fotografen, grafici, kortom jong 

talentvol artistiek geweld!
In de expo van Cult fiction, van 25 tot 31 oktober, kan je je werk aan 

andere mensen tonen. Alle kunstvormen zijn welkom. Niets is te gek. 

Anoniem deelnemen kan ook.

De winnaar wint een cheque van 200.euro, de tweede een bon van 

100 euro, en de publiekslieveling krijgt 50 euro.

Info of inschrijven: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

taxicheques
Ben je tussen 16 en 20 jaar? Dan heeft de 

jeugddienst vervoer voor jou aan de hand 

van taxicheques. Je krijgt een pakket voor 5 

euro, maar het is wel 50 euro waard! Daarmee 

kan je in het weekend en op feestdagen een 

taxi nemen. Ze liggen ter beschikking bij de 

jeugddienst. Breng je identiteitskaart mee en 

een officieel document waarop je adres staat.

Veel mensen denken dat longboarders skaters zijn. Maar niets is minder waar. De jongeren die op lange 

planken met wielen rijden, zijn longboarders. Het is een groep die elke dag in aantal stijgt. Longboarding 

is dus geen rage, maar een manier van leven.



Project Samen Sterk met het Sociaal Huis

Budgetkoken, breien en knutselen!
Workshops budgetkoken
De maandelijkse workshops budgetkoken (in het kader van het project 
Samen Sterk) lopen al een tijdje, bovendien met veel succes! Tot nu toe waren 
deze workshops enkel voor cliënten bedoeld. Omdat het grote vakantie 
is, mogen kinderen vanaf 6 jaar (mèt ouders) op woensdag 21 augustus 
meedoen aan de kids-editie. Deze workshop staat open voor alle inwoners 
van onze gemeente en begint om 9.30 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke. 
De bedoeling is dat ouders met kinderen samen aanwezig zijn om met z’n 
allen pizza’s en smoothies te maken…, en op te eten.
Na de kookworkshop, rond 12 u., worden pizza’s en smoothies samen als 
middagmaal verorberd…
Bijdrage 2 euro per persoon. Het Sociaal Huis zorgt voor de ingrediënten. 
Breng wel een keukenmes, keukenschort en keukenplank mee.
Inschrijven (vanaf 6 jaar) tot uiterlijk 19 augustus: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 
34, T 058 53 43 10, annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be of 
lies.huyghebaert@sociaalhuiskoksijde.be

Brei- en knutselnamiddag
Vanaf september organiseren enkele enthousiaste vrijwilligers van het project 
Samen Sterk voor alle geïnteresseerde inwoners van Koksijde maandelijks 
een creatieve brei- en knutselnamiddag! Het wordt vast en zeker een gezellig 
samenzijn met andere Koksijdenaars om nieuwe contacten te leggen terwijl 
de creativiteit gestimuleerd wordt!
Voor dit leuk initiatief is het Sociaal Huis dringend op zoek naar restjes wol, stof 
en allerhande knutselmateriaal! Dat mag bezorgd worden aan het Sociaal 
Huis, Ter Duinenlaan 34, t.a.v. Anne-Sophie De Deckker (gegevens hierboven). 
Meer praktisch info in een volgend nummer.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEn
Hassaan Thongmee
Veurne, 6 mei
zoon van Sittipol en van Anitta 
Thongmee uit Oostduinkerke

Lewis Schamp
Oostende, 13 mei
zoon van Bono en van Kimberly De 
Ridder uit Oostduinkerke

Ellis Pauwels - Veurne, 25 mei
dochter van Servaas en van Shirley 
Tyteca uit Koksijde

Aziz Rasouli - Veurne, 15 mei
zoon van Khalid en Sadaf Nekzad 
uit Koksijde

Lars Van Opdenbosch
Veurne, 24 mei
zoon van Dirk en van Sandra 
Merckaert uit Koksijde

Juliette Hermans
Veurne, 31 mei
dochter van Bert en van Sofie 
Janousek uit Koksijde

Pia Demyttenaere
Veurne, 3 juni
dochter van Bart en Nathalie 
Lucidarme uit Koksijde

HUWELIJKEn
Robert Liebert en Christel 
Haezaert, beiden uit Koksijde 
(17 mei)

Sophie Blondeel uit Straatsburg 
(F), voorheen Koksijde, en Celine 
Chaudron Celine uit Straatsburg (F)
(18 mei)

OVERLIJDEnS
Suzanne Pahaut - 86 jaar
weduwe van Max Gérard

Marcel Coppee - 68 jaar
weduwnaar van Arlette Rotier

Joseph Thiers - 79 jaar

Doris Zwertvagher - 60 jaar
echtgenote van José Mairesse

Daniel Pladys - 79 jaar
echtgenoot van Jacqueline De Beer

Clara De Coster - 88 jaar
weduwe van Marcel Persyn

René Sename - 79 jaar
echtgenoot van Ginette Temperville

Laurie Aelgoet - 25 jaar

Rachel Luca - 92 jaar
weduwe van Georges Camerlynck

Erzie Decreton - 83 jaar

Nicole Boon - 69 jaar
echtgenote van Jean Tastenhoye

François Grietens - 74 jaar
weduwnaar van Mélanie Bardiaux

Germaine Janssens - 77 jaar
weduwe van Albert Keulemans

Henri Desaever - 74 jaar
echtgenoot van Jeanine Lucidarme

Albert Marteel - 90 jaar
weduwnaar van Anna Vanhove

Marie-Louise Dongleur - 64 jaar
echtgenote van Omer 
Wuestenbergs

Blanche Mortier - 84 jaar
echtgenote van William Demeester

Albert Rembaut - 89 jaar
echtgenoot van Greta Fleerackers

Alice Bossant - 82 jaar
weduwe van Roger Catteeuw

Paula Payen - 96 jaar
weduwe van Joseph Hemeleers



De voorbije maand in woord en beeld

Ook op 1 juni mochten de ruim 70 vrijwilligers van het woon- en zorgcentrum Dunecluze naar het 
gemeentehuis om er door het gemeentebestuur in de bloemetjes te worden gezet. Zo zijn er de vrijwilligers 
van de cafetaria, de vrijwilligers die een helpende hand bij allerlei activiteiten, en de psychosociale 
vrijwilligers die bezoekjes brengen aan bejaarden en zieken die eenzaam zijn. De burgemeester was hen 
zeer erkentelijk en noemde ze schitterende parels voor onze samenleving!

In opvolging van Tine, Lize en Hanne 
werden op vrijdag 14 juni op het 
jaarlijks feest van de Oostduinkerkse 
Paardenvissers een nieuw Mieke en twee 
eredames aan- en voorgesteld. Ze komen 
alle drie uit Oostduinkerke-Dorp. Het 
nieuwe Mieke is de 17-jarige Eva Pieters die 
Latijn-Moderne Talen volgt aan het Veurns 
college. Eerste eredame is Joke Cattaert 
(19). Zij studeert kantooradministratie aan 
het Annuntiata Instituut in Veurne. Ine 
Pieters (19), zus van Eva, is hoogstudente 
kine aan de Gentse Universiteit. Ze werden 
voorgedragen door de handelaarsbond 
Rond ’t Anker (Oostduinkerke-Dorp) die in 
2013 zijn 25-jarig bestaan viert.

Naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan werd de Oostduinkerkse Volksdansgroep De Oud-IJslandvaarders 
op zaterdag 1 juni een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
en zijn schepenen loofde de volharding van de folkloristische groep die de traditie en het collectief erfgoed 
van de vroegere Oostduinkerkse IJslandvaarders hoog in het vaandel voert. Bijzondere hulde werd ook 
gebracht aan voorzitter Maurice Legein en dansleidster Marina Stevelinck die samen het heilig dansvuur 
laaiend houden.



Op donderdag 6 juni opende 1ste 
schepen Jan Loones in NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum de 
tentoonstelling. Zeeziek. Hoe kolkt 
de waanzinnige zee in lichaam 
en geest..? Dat gebeurde in 
aanwezigheid van gedeputeerde 
Guido Decorte, directeur 
Maja Wolny, wetenschappelijk 
medewerker Ineke Steevens 
en twee gelegenheidsartsen 
die het massaal opgekomen 
publiek behoedden tegen al het 
lichamelijk onheil dat de zee in 
haar kolken heetstoomt. Deze 
ophefmakende expo loopt nog 
tot 17 november.

Van de zomer trekken de 
kinderen van het gemeentelijk 
speelplein de Speelveugel elke 
dinsdag naar WZC Dunecluze. 
Samen met de bewoners 
nemen ze aan activiteiten deel. 
De ene week is dat samen 
wandelen met de bewoners in 
rolwagens, de andere week is 
dat een workshop (bv. bakken 
van (zand)koekjes, boetseren 
met klei). Een leuke integratie 
tussen jong en oud. De werking 
draaide in 2012 nog proef, 
maar smaakte zeker naar meer. 
Op maandag 10 juni werd 
deze samenwerking officieel 
bekrachtigd in aanwezigheid 
van schepen Greta Suber-Delie 
van Senioren, schepen Lander Vanhove van Jeugd en directeur Jan Nagels van Dunecluze. De activiteiten 
worden begeleid door initiatiefneemster en jeugdmedewerker Carine Baert, en uitgewerkt door de 
ergotherapeuten van Dunecluze.

Op vrijdag 24 mei heeft monseigneur Jozef De Kesel, met zijn medewerkers van het bisdom Brugge, het 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 bezocht. De bisschop en zijn medewerkers werden door Daniël Degryse, 
penningmeester van de vriendenkring van het Abdijmuseum, rondgeleid doorheen de vaste opstelling, de 
tentoonstelling Die Soeker en de archeologische site. In naam van het gemeentebestuur bood schepen 
Albert Serpieters na afloop een drink aan in het gasterietje. Voor het hooggeplaatste bezoek uit Brugge de 
ideale gelegenheid om kennis te maken met de Dunewyn, de Abdijbieren Idesbald en Ten Duinen Rousse.



Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Lossignol-Thibaut
Zaterdag 18 mei was een gezellige 
feestdag voor het echtpaar Jean-
François Lossignol (°Quaregnon) en 
Monique Thibaut (°Quiévrechain) ter 
gelegenheid van de viering van hun 
gouden huwelijksfeest (Quiévrain, 
22 mei 1963). Jean-François was 
bediende en diensthoofd bij 
het Gemeentekrediet in Brussel, 
Monique was hulpverleenster op de 
kraamafdeling van het universitair 
ziekenhuis in La Louvière. Ze hebben 
twee dochters, vier kleinkinderen en 
een achterkleinkind.

Echtpaar mortelez-
Billiau
Roger Mortelez (°De 
Panne) en Micheline 
Billiau (°De Panne) 
vierden op zaterdag 
25 mei hun gouden 
bruiloftsfeest. Ze huwden 
vijftig jaar geleden op 11 
mei 1963 in De Panne. 
Roger was postbode in 
De Panne en Micheline 
werkte vele jaren als 
opdienster in het 
Reigersnest in Koksijde. Ze 
hebben een zoon.

Echtpaar Vanbelle-Obers
Het tweede jubilerend echtpaar op zaterdag 25 mei was het koppel Alfons Vanbelle (°Genk) en Monique 
Obers (°Montignies-sur-Sambre). Deze gouden jubilarissen huwden op 25 mei 1963 in Koksijde. Alfons was 
scheikundige bij de afdeling revisie van vliegtuigmotoren van SABENA. Ze hebben een dochter en twee 
kleinkinderen.



Echtpaar Comeyne-moerman
Diamanten palmen waren er op zaterdag 1 juni voor de echtgenoten Roger Comeyne (°Pollinkhove) en 
Georgette Moerman (°Noordschote) die huwden op 28 mei 1953 in Noordschote. Ze waren uitbaters van de 
Peugeot-garage in Lo-Reninge.

Echtpaar Vercaemer-Lahouter
Op zaterdag 8 juni was het de beurt aan het echtpaar Georges “Marcel” Vercaemer (°Desselgem) en 
Antoinette Lahouter (°Adinkerke) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden 
op 5 juni 1953 in Oostduinkerke. Marcel werkte bij diverse aannemers en ook veel jaren als kraanman in de 
Suikerfabriek van Veurne. Ze hebben vier kinderen, negen kleinkinderen negen achterkleinkinderen.

Echtpaar Luypaert-Van Acker: platina!
Een unieke ontvangst op zaterdag 8 juni in het gemeentehuis! Die dag verwelkomde burgemeester 
en schepenen het echtpaar Henri Luypaert-Marie Van Acker ter gelegenheid van hun 70ste 
huwelijksverjaardag of platina-bruiloftsfeest! Het was de eerste keer dat een platina-echtpaar in het nieuw 
gemeentehuis (geopend maart 2007) werd ontvangen. Henri (°Buggenhout) en Marie (°Jette) huwden op 
4 juni 1943 in Brussel. Samen verdienden ze hun brood als concierge-echtpaar van de inktfabriek Dress in 
Ukkel. Ze hebben een zoon, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.



Echtpaar Stevens-Smets
Richard Stevens (°Hennuyères) en Joanna Smets (°Eppegem) beleefden het geluk op zaterdag 8 
juni de 65ste huwelijksverjaardag (Dworp, 5 juni 1948) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! 
Richard was technisch tekenaar bij de NMBS in Brussel en op het einde van zijn loopbaan bureauchef. 
Joanna bekommerde zich om het huishouden. Ze hebben vier kinderen, drie kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.

Echtpaar Rosseel-Alliet
Zestig jaar geleden, in Schore op 13 juni 1953, stapten André Rosseel (°Booitshoeke) en Liliane Alliet 
(°Schore) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 15 juni 
in het gemeentehuis ontvangen. André was bouwvakker bij de firma Cornelis in Wulpen. Ze hebben acht 
kinderen, 22 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen.

Sport Overdag: 
succes!
Van 5 oktober 2012 tot 31 mei 2013 organiseerden 
de sportdienst en de sportraad Sport Overdag. Elke 
vrijdag kon men zich sportief uitleven in de sporthal van 
Koksijde-Dorp. Onder leiding van een gediplomeerd 
lesgeefster richtte deze sport- en seniorenacademie 
zich zowel tot dames als heren, beginnelingen als 
gevorderden, jong en minder jong.
De sportdienst registreerde dit seizoen maar liefst 1.849 
inschrijvingen: 1.264 voor conditiegymnastiek en 585 
voor tennis, tafeltennis of badminton.
Ook na de zomer is er weer Sport Overdag. Hou de 
website in het oog voor de precieze startdata!
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11, T 058 53 20 01 of op 
www.sport.koksijde.be.



twee zomermaanden Sport aan Zee

fitheidstest en gezondheidsrally

Gymnastiek
Van 2 juli tot 29 augustus is er op de 
sportstranden conditiegymnastiek voor jong en 
oud. De sportmonitoren verzorgen er elke dag 
(niet op zon- en feestdagen) van 10.30 u tot 11 u. 
een half uur conditiegymnastiek.

Sportanimatie
Van 11 u tot 17.30 u staan de monitoren ook in 
voor gratis sportanimatie en voor het uitlenen 
van sportmateriaal. Volgende sporten komen 
aan bod: baseball, beachbal, beachtennis, 
beachvolley, beachhandbal, basketbal, frisbee, 
beachsoccer en diverse strandspelen voor 
kinderen.

tornooien
Op de sportstranden zijn er dagelijks tornooien. ‘s Morgens kan men inschrijven bij de monitor, men kan nog 
ploegen ter plaatse vormen, het tornooi start om 13.30 u.: beachtennis op maandag 2 on 2, beachvolley op 
woensdag 2 on 2 en op zaterdag 3 on 3, beachsoccer op donderdag 4 on 4 en basketbal op vrijdag 3 on 3 
(enkel in Sint-Idesbald).

Koepeltornooien
Wekelijks wordt op dinsdag een overkoepelend tornooi georganiseerd waarbij teams van de verschillende 
sportstranden het tegen elkaar opnemen. Het tornooi start om 13.30 u.
juli - Op 9 juli 2 on 2 beachtennis in Sint-Idesbald / op 16 juli 4 on 4 beachsoccer in Koksijde / op 23 juli 
2 on 2 beachvolley in Oostduinkerke / op 30 juli 3 on 3 basketbal in Sint-Idesbald
Augustus – Op 6 augustus 2 on 2 beachtennis in Sint-Idesbald / op 13 augustus 4 on 4 beachsoccer in 
Koksijde / op 20 augustus 2 on 2 beachvolley in Oostduinkerke / op 27 augustus 3 on 3 basketbal in 
Sint-Idesbald

Vrijdag 7 juni mocht de gemeentelijke 
sportdienst het provinciaal Sportelteam 
van Bloso verwelkomen in sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Aan de 
hand van lichaamsmetingen, motorische 
tests en een stevige wandelproef werd 
de fitheid nagegaan van een 40-tal 
50-plussers, die achteraf ook tips en uitleg 
kregen om hun conditie en gezondheid 
te verbeteren of op peil te houden.
Bovendien kon iedereen ook deelnemen 
aan de gezondheidsrally: een 
quizwandeling van 2,5 km met vragen 
en tips over voedingsgewoonten en 
een kennismaking met de actieve 
voedingsdriehoek. Vijf deelnemers 
werden beloond voor hun deelname en 
mochten een stappenteller mee naar 
huis nemen: Maria Verheyen, Magda 
Bonte en Sonja Breynaert uit Koksijde; 
Jean-Pierre Deblieck uit Wulpen en Paula 
Verslype uit Oostduinkerke.

Van 2 juli tot en met 29 augustus (niet op zon- en feestdagen) is er op de drie sportstranden weer Sport 
aan Zee onder leiding van sportmonitoren. In Sint-Idesbald is het sportstrand gelegen t.h.v. het Lucionplein, 
in Koksijde t.h.v. de Jacob Jordaenstraat en in Oostduinkerke t.h.v. het openluchtzwembad.

Enkele deelnemers voor hun start aan de gezondheidsrally.



eurofoot: schitterend U19-voetbaltornooi

twee zomersportkampen

Van vrijdag 2 tot zondag 4 augustus vindt op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke de 14de 
editie plaats van Eurofoot, het internationale U19-voetbaltornooi, sinds 2000 een organisatie van  K.V.V. 
Oostduinkerke. In dat tornooi nemen zes Belgische eersteklassers het op tegen zes gerenommeerde 
ploegen uit het buitenland. Het tornooi heeft zich inmiddels al een aardige reputatie bij elkaar gespeeld. 
Elk jaar moeten aanvragen geweigerd worden.

In juli organiseren de sportdienst en sportraad twee zomersportkampen voor kinderen van het derde tot het 
zesde leerjaar in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Kinderen die overgaan van het tweede naar het 
derde leerjaar en van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar kunnen ook deelnemen.

Deelnemers aan deze 14de editie zijn: Club Brugge, Cercle Brugge, Standard, Anderlecht, Gent en Zulte-
Waregem. Uit het buitenland komen: Valenciennes FC (Frankrijk), TSG 1899 Hoffenheim (Duitsland), Atletico 
Paranaense (Brazilië), FC Nordsjaelland (Denemarken), FC Utrecht (Nederland) en Tottenham Hotspur 
(Engeland).
Dankzij de talrijke sponsors, bezoekers en de vele 
vrijwilligers slaagt de organisatie er elk jaar in 
om extra middelen te genereren voor de lokale 
jeugdwerking.

Programma
vrijdag 2 aug.: wedstrijden van 10.30 tot 17.30 u. 
(aanvang laatste wedstrijd)
Zaterdag 3 aug.: wedstrijden van 10 tot 19.30 u. 
(idem)
Zondag 4 aug.: halve finales om 11 u., ereplaatsen 
om 13.30 en 15 u., finale om 16.30 u.
toegang: dagticket 10 euro / ticket voor 2 dagen 
16 euro / voor 3 dagen 20 euro / VIP maaltijd (met 
ticket voor de zondagwedstrijden) 65 euro
Speciaal: inwoners van Koksijde komen er op 
vrijdag gratis in!
info: volledige programma op www.eurofoot2000.be, twitter.com/eurofoot2000, www.facebook.com/
YaleEurofoot2000 of Zamante

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). Voor sportkamp 1 kan nog ingeschreven worden, sportkamp 2 is volzet. Elke deelnemer dient 
vóór aanvang van het kamp een kopie van het zwembrevet (minstens 50 m) te bezorgen aan de sportdienst.
Op het programma: strand-, water- en omnisporten zoals golfsurfen, beachtennis, vlottentocht, Sportkriebels te 
Jabbeke, beachsoccer, rafttocht, windsurfen,… en nog veel meer.
Elke dag krijgt iedereen een drankje en bij het afsluiten van de week een T-shirt. De deelnameprijs bedraagt 
44 euro. (verzekering, vervoer en sportmateriaal inbegrepen). Betaling enkel via overschrijving op rek. nr. 142-
0651613-89, sportkampen, met vermelding “(voor)naam + zomersportkamp 1”.
inschrijven en info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01, www.sport.koksijde.be).



Petanquetornooien

33ste Beach run

Zwembaden

De gemeentelijke sportdienst organiseerde op donderdag 23 mei het 
jaarlijkse petanquetornooi voor senioren. De petanqueverenigingen 
van Koksijde waren allemaal goed vertegenwoordigd: VLOPS tekende 
present met 13 tripletten, PC Eeuwig Jong met 6, PC Koksijde met 7, 
VLAS Oostduinkerke met 1 en VLAS Koksijde met 7. Het sterkste team 
bleek PC Koksijde 5 met Jozef Dedoncker, Jean-Pierre Gilis en Armando 
Marcolini. Ze klopten de tegenstand met een ruime voorsprong van 7 
punten en mochten de beker mee naar huis nemen. De ereplaatsen 
waren voor VLOPS 6 (Charles Buntinck, Danielle Lebrun en Perquy Yvan) 
en PC Koksijde 4 (Valeer Montagne, Louis Voeten en Irma Pasteels). 
Het tornooi toonde aan dat de petanquesport in Koksijde op veel 
enthousiaste aanhangers kan rekenen.

Deelnemen aan de jeugdjogging kost 3 euro 
(tot 14 jaar - geboren na 22 juli 1999), inschrijven 
vanaf 17 u. in de bus op de Zeedijk in Sint-
Idesbald ter hoogte van het sportstrand. De 
jogging start om 18 u. op de Zeedijk.
Voor de massajogging (5 of 10 km) inschrijven 
(5 euro) in de Kerkepannezaal, Strandlaan 
128 in Sint-Idesbald. Aldaar start om 20 u. Elke 
deelnemer ontvangt een prijs en een drankje. 
Uitslagen op www.sport.koksijde.be.

recreatief open tornooi
Op donderdag 8 augustus 
organiseert de sportdienst 
om 14 u. een recreatief 
open petanquetornooi in de 
Bolledroom. Er wordt gespeeld 
met vaste tripletten over 3 
ronden. Deelnemen kost 6 
euro per triplet. Elke deelnemer 
krijgt een aandenken en de 
winnaars gaan met mooie 
prijzen en een beker naar 
huis. Inschrijven kan vanaf 
maandag 15 juli via www.
sport.koksijde.be of bij de 
sportdienst, Hazebeekstraat 
11, Oostduinkerke. Wees er snel 
bij, want er kunnen slechts 40 
tripletten deelnemen. 

De gemeentelijke sportdienst en de sportraad organiseren op maandag 22 juli voor de 33ste keer de 
jaarlijkse strandloop.

Het Openluchtbad Zeedijk 
Oostduinkerke is geopend op 22 
juni. In juli en augustus is het onthaal 
open van 9 tot 19 u. (zwemmen tot 
19.40 u.).
De aanvang van de werken voor 
het project nieuwbouw/restauratie 
is voorzien vanaf maandag 1 
september.
Het Zwem- en recreatiebad Hoge 
Blekker Koksijde is in juli en augustus 
open van 8.30 tot 11.15 u. en van 14 
tot 19 u. (zwemmen tot 19.30 u.)



visserijfolkloreavonden 2013

19de festival van het volkslied aan Zee

Hèt Salsa festival van de Westkust!

Een stevige traditie volgend vinden van de 
zomer op het binnenplein van het Nationaal 
Visserijmuseum op vrijdagavond telkens vanaf 
19 u. weer de wekelijkse visserijfolkloreavonden 
plaats. De reeks start op vrijdag 12 juli. Op 
die gezellige avondjes worden de diverse 
ambachten en huisvlijt van de vissersbevolking 
van weleer levendig voorgesteld: kantklossen, 
stoelen vlechten, garnaalpellen, netten 
breien, kunst, scheepsmodellen). Hoefsmid-
paardenvisser Dominique Vandendriessche 
is elke avond van de partij. De optredens van 
de diverse groepen zorgen voor veel sfeer. 
En er is lekkere vis in overvloed! Op deze 
vrijdagavonden is het museum open tot 20 u.
vrijdag 12 juli: act steltenloper La 
Neptune / streekorgel de Paardenvisser / 
accordeonensemble Marc Musette / Balloon & Fun 
/ rondleiding doorheen de expo
vrijdag 19 juli: act Miss Noordzee / volksdans 
met de Oud-IJslandvaarders / concert door de 
Harmonie Vrienden van de Brandweer / Balloon & 
Fun / voorleesavond
vrijdag 26 juli: act Pier en Leentje Kloeffe / 
streekorgel de Paardenvisser / Blik Dooze Band / 
Balloon & Fun / aquariumshop “Cool, ik voel”
vrijdag 2 augustus: act levend standbeeld / 
optreden door de Poldercowboys / Balloon & Fun / 

workshop vingerpoppetjes maken
vrijdag 9 augustus: act ’t Wezen van Saeftinghe / 
volksdans door de Oud-IJslandvaarders / concert 
door Rumtown / Balloon & Fun / rondleiding 
doorheen de expo
vrijdag 16 augustus: act Pier en Leentje Kloeffe / 
accordeon met Marino Punk / Verzamelde Werken 
/ Balloon & Fun / aquaria achter de schermen
vrijdag 23 augustus: act levend standbeeld / 
streekorgel De Paardenvisser / concert door Blunt / 
Balloon & Fun / voorleesavond

De 19de editie van het Festival van het Volkslied 
aan Zee vindt plaats op het binnenplein van het 
Nationaal Visserijmuseum op vrijdag 5 juli vanaf 
19 u. De toegang is gratis. In deze lange jaarlijkse 
traditie stonden al heel wat gerenommeerde 
binnenlandse en buitenlandse groepen op het 
podium. Het festival geniet elk jaar grote belang-
stelling. Het binnenplein zit veelal afgeladen vol.
Om 19 u. Alfred den Ouden & jim Boyes: 
maritieme liederen door Alfred den Ouden (stichter 

van het Folkfestival Dranouter) en door Jim Boyes 
(zangicoon van de Vredesconcerten Passendale)
Om 21 u. trio viern: ambiance zat met dit olijke 
trio, ludieke volks- en straatliedjes. Zowel de jeugd 
van nu als van drie generaties geleden kan uit 
volle borst meezingen. Halen ze naast doedelzak, 
draailier, accordeon en boombas ook nog 
moeders pollepel, bestek tot wasbord boven, dan is 
het hek van de dam…

Op zaterdag 6 juli is het grootste Salsafestival van de Westkust al aan 
zijn achtste editie toe. Als het van organisatoren Frederik Sabbe en Jan 
Deramoudt afhangt, dan wordt deze editie de strafste ooit met onder 
andere meer bands, meer latino vibes en een grotere dansvloer (400 
m²!). Het gratis exotisch spektakel vindt 14 u. opnieuw plaats op het 
strand van Koksijde-Bad.
De organisatie zette zijn beste beentje voor om het publiek enkel 
kwaliteitsoptredens voor te schotelen. Daarvoor tekenen de volgende 
groepen: Azucar Salsa en DJ Bartolomeo, Amigos de Robelio Perez, 
Con Soneros de Cuba, Tomi & su Timbalight, Masalsa.
Er is ook een leuk vip-arrangement.
Info: op de vernieuwde site www.koksijdelatinclub.com



Zomer in gemeentelijke musea

tentoonstellingen
Abdijmuseum: Die Soeker, beelden en 
schilderijen van Herman van nazareth
Een origineel overzicht van het werk van 
Herman Van Nazareth en de evolutie 
die hij als kunstenaar doormaakte. 
Ontdek zijn intrigerende schilderijen, 
fascinerend klein beeldhouwwerk en de 
gekende monumentale figuren op de 
archeologische site. Tot 29 september.
(zie ook artikel op bl. 14)

visserijmuseum: Zeeziek. Hoe kolkt de 
waanzinnige zee in lichaam en geest
Heb je last van scheurbuik? Bezorgt 
de frisse zeelucht je hallucinaties? 
Nieuwsgierig naar de inhoud van de 
reisontsmettingskist ter voorkoming 
van geslachtsziekten? De NAVIGO-
museumdokter raadt je deze boeiende 
expo aan! Tot 17 november.
TIP! NAVIGO-arrangement: bezoek 
de tentoonstelling en geniet van een 
exclusieve vissersbrunch op zomerse 
vrijdagen (van 12 juli tot 23 augustus) van 
11 tot 13 u. Reservatie verplicht, uiterlijk op 
woensdag.

Gratis rondleidingen, 14.30 u.
Abdijmuseum: vaste collectie en 
archeologische site in het Nederlands op 
dinsdag, donderdag en zondag / in het 
Frans op woensdag, vrijdag en zaterdag
nAviGO-museum: Expo Zeeziek, elke 
zondag in het Nederlands
Voor beide musea: de toelichting (gids) is 
inbegrepen in toegangsticket (gratis voor 
Koksijdenaars)

leuk met het gezin
family@tenduinen elke woensdag om 15 u.
Kinderen gaan creatief en interactief aan de slag 
rond de Koksijdse Duinheren en het leven in de 
middeleeuwen terwijl hun ouders het museum 
verkennen met professionele begeleiding.
tiP! family@tenduinen-de-luxe: pageparcours op 24 
juli en 7 augustus van 13.30 tot 18 u.
Wil je ridder worden? Toon je kunnen in het ringsteken, 
patat hakken en boogschieten, red een prinses en 
bak je eigen stokbroodje!

visserijfolkloreavonden
(Zie artikel, bl. 32)

Schattenzoektocht: Kom uit en vlieg!
In beide musea elke dag tijdens de zomervakantie. 
Zoek de schatkist van vlieg. In de schatkist vind je een 
ring van een kippenpoot. Door de code van de ring 
in te geven op UiTmetVlieg.be, wordt voor jou een ei 
uitgebroed en kan een kip worden geboren… 

Ook van de zomer hebben het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum een 
fijn programma klaar. Weer of geen weer, jong én oud worden verwend met allerhande activiteiten. Hrbij een 
overzicht. Voor alle praktische informatie en het volledige programma, zie tenduinen.be en navigomuseum.be.

In het abdijmuseum het vakmanschap van de middeleeuwse 
steenhouwers bewonderen..!

In het visserijmuseum: “Ahoi, Ahoi! Kapitein! Een verlaten eiland aan 
bakboord..!”



feeSt vAn De vlAAMSe 
GeMeenSCHAP 2013
In samenwerking met het gemeentebestuur en 
verenigingen, werkte het gemeentelijk elfjulicomité 
volgend programma uit naar aanleiding van de 
viering van de vlaamse feestdag.

DOnDerDAG 4 jUli
-  19.30 u., zaal De Brug (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 

32 in Koksijde), Oude Klacht- en Kluchtliedjes van 
de vlaamse Kust door woordkunstenaar Roland 
Desnerck (Oostende), een avond met een lach 
en een traan, en met een indringende blik op de 
liedjescultuur aan de Vlaamse kust, gratis toegang 
(org. Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke)

vrijDAG 5 jUli
-  19 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal 

Visserijmuseum, 19de festival van het volkslied 
aan Zee met optredens van twee groepen: 
Alfred Den Ouden/jim Boyes en trio viern. 
Gratis toegang. (org. festivalcomité, de Vrienden 
van het Visserijmuseum en het Estaminet in de 
Peerdevisscher, de VVV i.s.m. het Elfjulicomité,  
info T 058 51 24 68).

ZOnDAG 7 jUli
-  10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, elfjulimis 

opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde (org. 
Davidsfonds)

-  11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële 
elfjuliviering, met o.a. toespraak door dr. Hendrik 
vuye, professor Staatsrecht en rechten van de 
Mens aan de universiteit van namen; verder 
samenzang met het Beauvarletkoor Koksijde en 
receptie met Koksijds abdijbier en specialiteiten 
van de Oostduinkerkse paardenvissers

DOnDerDAG 11 jUli
-  11-12.30 u., Sint-Idesbald, Grardplein, elfjuli-

aperitiefconcert door de Millennium Big Band van 
Koksijde (org. feestcomité Sint-Idesbald,  
info T en F 058 51 97 45, GSM 0474 40 17 80,  
luc.callebert@gmail.com)

-  18.30 u., zaal Witte Burg in Oostduinkerke, volkse 
elfjuliviering met Guldensporenbraai, muzikaal 
geanimeerd door Bart Verhelle (contrabas) en 
Dario (accordeon) / 20 u. kleinkunstliederen door 
Bart Verhelle (zang) en Arnold Sercu (piano) / 20.30 
u. samenzang, liederen uit de Lage Landen met 
Bart en Arnold, liedboek met teksten / deelnemen 
aan de braai kost 16 euro pp, inschrijven tot uiterlijk 
zondag 7 juli per mail aan roelensjohan@telenet.
be of GSM 0495 50 16 98 / het verschuldigd bedrag 
overschrijven op rek. nr. BE77 7512 0635 8042 
van VVB-BdK, p/a Andreas Cavyn (org. Vlaamse 
Volksbeweging Bachten de Kupe)

-  23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal),  
artistiek elfjulivuurwerk (org. VVV)

ZAterDAG 13 jUli
-  9.45-12 u., Oostduinkerke, strandwateren en 

Zeedijk (centraal), 15de vlaams Kampioenschap 
garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers 
/ Programma: gratis inschrijving vanaf 8 u. in 
Estaminet In de Peerdevisscher, P. Schmitzstraat / om 
9 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan 54 te 
Oostduinkerke-bad / om 9.45 u. stoetsgewijze naar 
de waterlijn / effectieve wedstrijd van 10 tot 11.30 u., 
gevolgd door weging, koken en gratis uitdeling van 
de buit vanaf 12.15 u. / barbecue in Estaminet In 
de Peerdevisscher vanaf 13 u. (15 euro, inschrijven 
bij voorzitter Johny Popieul, 0472 51 32 56 of johny.
popieul@gmail.com) / aldaar prijsuitreiking om 16 
u. (org. garnaalkruwersclubs de Spanjaardbank en 
de Slepers i.s.m. gemeentebestuur, gemeentelijk 
Elfjulicomité, feestcomités Oostduinkerke-Dorp en –
Bad – info: Johny Popieul, T 0472 51 32 56)

tentoonstelling“
Sporen op straat, Vlaams verleden in beeld”

Keunekapel (H. Christiaenlaan, 40 in Sint-Idesbald)

van vrijdag 5 juli tot en met zondag 14 juli 
Elke dag vrij toegankelijk van 15 tot 18 u.

(Org. dienst Cultuur i.s.m. Elfjulicomité  en vzw Bormshuis Antwerpen)

Bevlaggingsactie
laat op donderdag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter beschikking.

(Contact: Hilde De Graeve,  T 058 51 38 87)

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



van 25 tot 27 juli 

Gratis dansinitiaties op Koksijde danst
De 6de editie van Koksijde danst vindt plaats op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli op het 
theaterplein voor het gemeentehuis in Koksijde-Bad.

Tijdens de driedaagse worden gratis dansinitiaties gegeven door de professionele dansleraars Carole 
Rooryck en Dick Matthys, bekend van het VTM-programma Sterren op de Dansvloer. Het evenement wordt 
gepresenteerd door Anouchka Balsing, gekend als jurylid in hetzelfde programma. Vooraf inschrijven is niet 
nodig.

Donderdag 25 juli
10-12 u.: cha cha cha
14-16 u.: tango
16.15-17 u.: dansworkout combi 
Zumba/Partyrobics

vrijdag 26 juli
10-12 u.: jive 
14-16 u.: wals 
16.15-17 u.: dansworkout combi 
Zumba/Partyrobics

Zaterdag 27 juli
10.30–11.15 u.: dansworkout 
combi Zumba/Partyrobics
11.30-13 u.: generale repetitie 
dansavond
20-23.30 u.: gratis dansavond 
met grote dansshow van Carole 
Rooryck en Dick Matthys, presentatie door Anouchka Balsing
info: dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

nieuwe slagwerkinstrumenten voor el fuerte
Begin mei werden nieuwe slagwerkinstrumenten 
geleverd aan de slagwerksectie van El Fuerte. Het 
vorige instrumentarium was aan vervanging toe. 
In de maanden daar voorafgaand hadden de 
slagwerkers diverse merken getest. Uiteindelijk kozen 
ze unaniem voor het merk Pearl uit de USA. Al bij al 

werden 10 nieuwe snares, 5 nieuwe bassdrums, 3 
nieuwe quints, 18 nieuwe airframe harnassen en 18 
hardcases aangekocht.
Showkorps El Fuerte (88 uitvoerende leden) is 
een onderdeel van El Fuerte waar gezelligheid en 
presteren hand in hand gaan. Het korps bestaat uit 

een groep jonge mensen 
met een gemiddelde leeftijd 
van 26 jaar.
Showkorps El Fuerte 
verzorgt optredens in 
binnen- en buitenland, 
en doet regelmatig mee 
aan wedstrijden en 
taptoes. Vele malen werd 
het korps Provinciaal en 
Nationaal Kampioen, en 
ook op het WMC in Kerkrade 
(Nederland) of op het EC 
te Rastede (Duitsland) 
scoorden ze hoge ogen. De 
groep telt zowel blazers als 
slagwerkers.



Wulpse Midzomerfeesten 2013
Donderdag 18 juli
-  20 u., Spiegeltent, voorstelling (20.30 u.): JORT ontmoet 

LUNACOUSTIC en brengt “Erbij horen“
 Toegang 8 euro (kaarten in d’Oede Pastorie, 

Wielrijdersrust en ’t Schiptje, beperkt aantal plaatsen).
 “Ik heb een droom,” zei Jort Vandekerckhove, “ik zou 

zo graag eens acteur zijn, optreden in een echte 
theaterzaal.“ Niks speciaals, maar... Jort, 22 jaar, 
is verstandelijk beperkt en is, zonder zijn speciale 
apparaten, volledig doof. Toch lukte het met steun van 
ouders, broers, vrienden! Jort trad in oktober vorig jaar en 
in april met Jan Defoort zes keer op in Het Bedrijf. Vandaar ook de titel “erbij horen”. Het is als slechthorende 
niet gemakkelijk om er bij te horen. Toen vroeg het feestcomité hem om ook op te treden in de Spiegeltent. 
In eigen dorp! Zo gaat zijn droom verder. Jort brengt op 18 juli zijn voorstelling, in combinatie met Nancy 
Neut en Dirk Derdaele van de groep LunAcoustic (Alveringem), die akoestisch ouwe hits speelt.

vrijdag 19 juli
- 21 u., Spiegeltent, optreden van de coverband Out of Service, gratis toegang

Zaterdag 20 juli
-  14 u., 88ste veeprijskamp voor dieren van het 

roodbont en witblauw ras, tentoonstelling van kleinvee, 
demonstratie van de vzw Florden van West-Vlaanderen

-  14 u., officiële opening van het 38ste Groot landelijk 
feest met de Harmonie Vrienden van de Brandweer, de 
volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en de reuzen Jan 
van Wulpen, Marieke van de Kerkwijk en Lotte. Op het 
feest: roofvogelshow, oude ambachten, straatanimatie, 
kinderschmink, goochelaar, smulplezier

-  15 u., marktliederen door de groep Erik Wille
-  16 u., optreden van VierN met straatliedjes
-  19.30 u., loods Luc Bentein (Dijk), barbecue van het 

Algemeen Boerensyndicaat / inschrijven bij Denis 
Declerck 0475 77 33 12 of bij Wim Goderis 0486 86 30 46

-  22 u., Spiegeltent, optreden van de coverband Edje Ska en de Pilchards, gratis toegang

Zondag 21 juli
-  9.30 u., Spiegeltent, pijama-party met ontbijt, 8 euro, inschrijving verplicht bij Wilfried (0486 87 76 14) / 

gratis toegang en ontbijt voor iedereen die in slaapkledij komt
-  10.30 u., Spiegeltent, optreden Jan Zonder Trees, gratis toegang
-  12 u., P’s Paella in en rond de Spiegeltent, 12 euro, inschrijving verplicht bij Wilfried (0486 87 76 14)
-  14 u., 16de Wulps Humoristisch Theatertornooi (gratis toegang) met volgende toneelverenigingen: de 

Kevins, KTV De Noordstar, Theaterke Straf Poejer, Spiegeltheater Roeselare, Griotshitenge en In ’t Bloote / 
prijsuitreiking om 19 u.

-  21 u., Spiegeltent, de Foute Kledij Party, gratis toegang, enkele gratis drankjes voor personen in aangepaste 
kledij

Zomerse vuurwerken
In juli en augustus zijn vier vuurwerken gepland. Ze worden 
begeleid met synchroon afgespeelde muziek. Zo vormen 
klank en beeld een spectaculair geheel op:
- donderdag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke
- zondag 21 juli om 23 u., strand Koksijde
- zaterdag 17 augustus om 23 u., strand Sint-Idesbald
- zaterdag 31 augustus om 22 u., strand Koksijde



7de zomerfietszoektocht:
de Gordel rond Koksijde

Biatlon met karabijnschieten

Party Chronicle in Witte Burg

Het feestcomité Koksijde-Dorp organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus i.s.m. VVV Koksijde-
Oostduinkerke voor de 7de keer de toeristische zomerfietszoektocht de Gordel rond Koksijde.

Op televisie is biatlon een combinatie van skiën en karabijnschieten. Maar er zijn nog vele andere vormen 
van biatlon. Lopen, rolski, mountainbike, oriëntatielopen. Allemaal sporten die met karabijnschieten tot een 
biatlon gecombineerd worden.

Het traject van ca. 35 km loopt langs 
verscheidene bezienswaardigheden zoals o.a. de 
Hoge Blekker, de gerestaureerde Sint-Pieterskerk, 
het Florishof, de Sint-Willibrorduskerk en het 
Willibrordusputje, de Florizoonebrug, Koksijde Golf 
ter Hille, Navigo-museum, het bezoekerscentrum 
De Doornpanne, het Abdijmuseum Ten Duinen, 
het Paul Delvauxmuseum en het monument van 
Sint-Idesbald.
Ongeveer halfweg kan elke deelnemer genieten 
van een smakelijk tussendoortje. De deelnemers 
moeten 24 foto’s langs het traject lokaliseren en 
daar telkens bijhorende vragen beantwoorden.
Er zijn tal van mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets. Iedere deelnemer die het 
antwoordblad indient heeft prijs.
De mapjes (10 euro per map, inclusief bon voor tussenstop) liggen voor u klaar bij de dienst Toerisme.
Prijsuitreiking op vrijdag 6 september om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.

Misschien is het altijd je droom geweest om dit eens te 
proberen? Of doe je aan één van de sporten maar niet 
aan karabijnschieten? Of net wel?
Op zaterdag 6 juli vinden op het sportpark Hazebeek 
in Oostduinkerke initiaties en wedstrijden plaats. Er 
wordt geschoten met laserkarabijnen, compleet veilig 
en milieuvriendelijk. Men mag er zelfs behoorlijk naast 
schieten. Open voor alle leeftijden!
Programma:
- 10-12 u., Vlaams Kampioenschap Run en Shoot
- 12-14 u., voor iedereen gratis initiatie biathlon
- 14-16 u., open biathlon Roll in (toegelaten: bike, run, 
skeeler, skateboard)
- 16-18 u., Belgisch Kampioenschap Rolski Biathlon
Info: Rudy Vanvolsem, T 0495 38.69.67, info@srhf.be, www.srhf.be, T 0479 98 06 75
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Op vrijdag 19 juli vindt het unieke partyconcept Chronicle plaats in 
zaal Witte Burg in Oostduinkerke. De zaal wordt dan in een spetterend 
feestpaleis omgetoverd. De bedoeling van het concept is dat 
Koksijde iets aanbiedt dat uniek is voor onze regio. In die zin wordt de 
Witte Burg tot een heuse boiler room omgebouwd.
Met twee internationale artiesten (Hashtag & Tantrum Desire) en een 
Belgische topper (Murdock) komen er alleszins serieuze kleppers naar 
Chronicle. Er wordt ook serieus geïnvesteerd in klank en licht, via het 
internationaal gerenommeerd bedrijf soundsystem.be, bekend van 
o.a. Tomorrowland. Tickets in alle toerismekantoren: 15 euro



van 13 juli tot 25 augustus

3D World Magic & fun
3D WORLD, Magic & Fun is het allernieuwste all-weather evenement van Koksijde en meteen ook een 
Europese primeur! 3D World Koksijde loopt van 13 juli tot 25 augustus in c.c. CasinoKoksijde. Het evenement 
is voor jong en oud en legt de nadruk op humor en actie.

3D WORLD is gebaseerd op humoristische doe-decors. 
Die zijn in 2D, de bezoekers zorgen voor 3D. Elke 
bezoeker kan immers in elk decor aan bod komen, 
terwijl familie, partner of vrienden gekke beelden 
nemen van diegenen die in het decor staan. Er liep in 
2012 met veel succes een vergelijkbaar evenement in 
China. Daar toert de expo al enkele jaren.
Zo’n 25 horizontale decors tussen 2,44 en 6,10 m 
breed vormen de basis. Daarnaast zijn er nog vijf heel 
grote decors met zelfs vloertaferelen. De link met ons 
land is niet vergeten want Manneken Pis komt aan 
bod en ook de paardenvissers krijgen ook een scène. 
In deze eerste editie komen in de decors heel wat 
dieren voor.

Organisatie
3D World wordt georganiseerd door Patrick Mortier 
die tot 1998 veertien jaar lang Strip Koksijde op het 
getouw zette.
Patrick Mortier: “Na zovele jaren was de goesting er 
weer om iets leuks te organiseren. Mensen zoeken 

altijd iets ‘nieuws’ of ‘vernieuwend’. 3D voldoet aan 
deze vraag en kan bovendien vele jaren thematisch 
andere accenten brengen. Enkele decors hebben 
we praktisch identiek overgenomen uit China, maar 
de meeste werden hier ontworpen door mensen 
uit de regio. Dit is dus echt een Europese première, 
bovendien geschikt voor alle leeftijdsgroepen. De 
bezoekers moeten iets doen, wat steeds leuk is. Het 
evenement is dus vooral op humor gebaseerd.”

Praktisch
De organisatie biedt de bezoekers een gratis 
bonnenblad aan met 12 kortingen bij attracties en 
handelszaken in de buurt. Toegang: jonger dan 6 
j. gratis / kinderen van 6 tot 11 j. 5 euro / boven de 
12 j. 10 euro / vele combi-acties en promoties zijn 
mogelijk. Openingsuren: elke dag van 14 tot 18 u.
Info: Patrick Mortier, T 0475 69 02 74, mortierpat@
telenet.be, www.3DWorldKoksijde.be, www.facebook.
com/3Dworldkoksijde

reductiebon
Inwoners van de gemeente Koksijde
en tweederesidenten
hebben aan de hand van deze bon
recht op een reductie:
toegang aan halve prijs
voor een gezin van max. 4 personen.

Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen. Niet omruilbaar 
in speciën. Mag niet verkocht worden. Mag niet worden gekopieerd.

Sint-idesbald zingt..!
Op zaterdag 17 augustus vindt op het Grardplein het evenement Sint-
Idesbald zingt plaats. Vanaf 19 u. staan Wim Leys & @fundum er op 
het podium voor een spetterend optreden boordevol meezingers. Om 
20.30 u. start het massazangspektakel waarin iedereen kan meezingen 
en swingen aan de hand van een krantje met alle liedjesteksten. Hier is 
het publiek de ster van de avond! De avond wordt afgesloten met een 
spetterend vuurwerk op het strand van Sint-Idesbald.

Oproep podiumzangers
De dienst Toerisme zoekt voor Sint-Idesbald zingt podiumzangers. 
Kandidaten hoeven geen goede zangers te zijn, wel vooral 
ambiancemakers die gedurende heel het meezingprogramma op 
podium blijven en de massa in hun enthousiasme kunnen meeslepen! 
Minimumleeftijd is 20 jaar.
Wie wil meedoen, zendt een mailtje aan christiane.moncarey@
koksijde.be met vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd, of 
bel T 058 51 29 10.



Tijdens het 12de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld kan men vanaf zaterdag 13 tot 
zondag 21 juli op het Theaterplein voor het gemeentehuis elke dag genieten van gratis optredens van 
prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland.

fotowedstrijd Camping Cultuur
Camping Cultuur strijkt neer in Oostduinkerke-Bad van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juli. In dit kader 
organiseert de handelaarsbond Oostduinkerke-Bad een fotowedstrijd. De foto’s moeten uiterlijk woensdag 
10 juli vóór 18 u. gezonden worden naar handelaarsodk@gmail.com. Vermeld uw telefoonnummer. De 
origineelste en/of leukste foto wint een ontbijtmand die op donderdag overhandigd zal worden! Alle foto’s 
worden op de website gepubliceerd.

12de internationaal folklorefestival

-  Zaterdag 13 juli: om 20.30 u. folkloristisch ballet 
Ritmos y Raices Panamenos uit Panama

-  Zondag 14 juli: om 20.30 u. ensemble Los 
Maipucitos uit Chili

-  Maandag 15 juli: om 20.30 u. ensemble Echo of 
Mountain uit Daghestan

-  Dinsdag 16 juli: om 20.30 u. ensemble Zlatna 
Trakia uit Bulgarije

-  Woensdag 17 juli: om 20.30 u. ensemble 
Sidlangaloludzala uit Zuid-Afrika

-  Donderdag 18 juli: om 20.30 u. groep Sun Heon 
Dance Company uit Zuid-Korea

-  vrijdag 19 juli: om 20.30 u. muzikaal ensemble 
Rajasthan / om 21.30 u. Ballet Light of Asia uit Sri 
Lanka

-  Zaterdag 20 juli: om 20.30 u. ensemble Somogy Tancegyüttes uit Hongarije
-  Zondag 21 juli: om 20.30 u. La Compagnie Tahoungan uit Togo

(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur, VVV, gemeente Bray-Dunes, luchtmachtbasis Koksijde en alle sponsors.
Info: dienst Toerisme, 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be
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C.C. CASINO KOKSIJDE - 14H-18H | WWW.3DWORLDKOKSIJDE.BE | INFO:+32 (0)58 51 29 10

HUMOR + FOTOTOESTEL MEEBRENGEN

‘Humor’ + FOTOTOESTEL MEEBRENGEN !  amenez humour et appareil photo !


