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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

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 september
dag hoogwater laagwater

zo 1 11.25 en 23.53 05.28 en 18.13
ma 2 01/12/16 06.37 en 19.05
di 3 00.36 en 12.53 07.21 en 19.43
wo 4 01.10 en 13.24 07.52 en 20.13
do 5 01.40 en 13.51 08.18 en 20.41
vr 6 02.08 en 14.21 08.49 en 21.13
za 7 02.40 en 14.54 09.25 en 21.50
zo 8 03.14 en 15.29 10.03 en 22.29
ma 9 03.51 en 16.08 10.43 en 23.09
di 10 04.30 en 16.48 11.24 en 23.50
wo 11 05.12 en 17.34 12/06/13
do 12 06.01 en 18.28 00.35 en 12.55
vr 13 07.05 en 19.45 01.30 en 13.59
za 14 08.33 en 21.11 02.38 en 15.14
zo 15 09.52 en 22.29 03.50 en 16.33
ma 16 11.05 en 23.37 05.10 en 17.57
di 17 12/02/13 06.28 en 18.57
wo 18 00.29 en 12.47 07.19 en 19.44
do 19 01.11 en 13.27 08.02 en 20.25
vr 20 01.51 en 14.07 08.42 en 21.06
za 21 02.31 en 14.48 09.22 en 21.46
zo 22 03.13 en 15.30 10.02 en 22.26
ma 23 03.56 en 16.13 10.42 en 23.06
di 24 04.39 en 16.56 11.21 en 23.46
wo 25 05.23 en 17.40 01/11/59
do 26 06.07 en 18.28 00.25 en 12.40
vr 27 07.01 en 19.29 01.10 en 13.38
za 28 08.07 en 20.40 02.13 en 14.51
zo 29 09.19 en 21.55 03.19 en 16.00
ma 30 10.32 en 23.05 04.25 en 17.14

Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Opgegeven in zomertijd.

Ken je dit beeld?
De zomeraflevering (juli-aug.) van de 
wedstrijd “Ken je dit beeld?” werd gewon-
nen door Lies Depotter uit Oostduinkerke. 
De foto in vorig nummer toont een hand 
en borst van De fluitspeelster, beeld 
van George Grard op het Grardplein in 
Sint-Idesbald. Er waren twintig geldige 
inzendingen. Bij de inzenders die het 
beeld correct identificeerden gokten er 
twee het correcte aantal inzendingen. Een 
onschuldige hand wees bij lottrekking Lies 
Depotter als winnares aan!

De nieuwe opgave. Uit welk beeld komt 
bijgaand detail? (Precies omschrijven: 
straat, plein, enz.). Antwoorden uiterlijk 11 
september 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



09Nieuw parkeerreglement
Sedert 15 juli is in onze gemeente 
een nieuw parkeerreglement van 
kracht. Na de algemene versprei-
ding van een folder wordt de be-
langrijkste nieuwe parkeerinfo nog 
eens extra verduidelijkt over twee 
bladzijden tekst en kaart.

Seniorenwelzijn
De gemeente en het Sociaal Huis 
pakken uit met heel wat initiatieven 
voor de senioren: infonamiddagen 
over ogen en zicht, over veiligheid 
thuis en op straat, over heilzame be-
weging, over bijleren en nascholen, 
enz. Samen sterk voor het welzijn 
van de Koksijdse senioren..!

Open Monumentendag
Op zondag 8 september vindt de 
25ste editie plaats van Open Monu-
mentendag (OMD). Een feesteditie! 
De dient Cultuur zorgt dit jaar voor 
monumenten in feeststemming! 
Veel bezienswaardigheden in eigen 
gemeente ontbreken niet op de 
affiche, maar er rijdt ook een OMD-
bus door de regio!

Grote evenementen
Ook in september en in het begin 
van oktober valt er in onze ge-
meente nog heel wat te beleven: 
kermis in Oostduinkerke, Groendijk 
en Sint-Idesbald, het schlagerfes-
tival op 15 en 16 september, het 
speelparadijs Oostduinkerke-Kids 
op 28 september, de Stormfeesten 
op 5 en 6 oktober…

8-9
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36

37-40
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Jeugd 24-25
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Snippers uit de raad van 17 juni
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de 
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien 
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het 
punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden 
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd 
BTW in, tenzij anders vermeld.

Onteigening
nonnenhof - De raad ging akkoord om bij 
hoogdringendheid een onteigeningsmachtiging aan 
te vragen bij de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur voor onteigening van de hoeve Nonnenhof, 
Hazebeekstraat 35. De onteigening is nodig in het 
kader van het recreatief medegebruik van de golf. 
Doel is de hoeve te gebruiken voor technische lokalen 
voor de golf, sanitair, rustpunt voor fietsers en theehuis. 
Momenteel staat het complex leeg en is het slecht 
onderhouden. De gemeente wil het aankopen en 
restaureren met aandacht voor de erfgoedwaarde. 
Snelle verwerving is dus noodzakelijk. De fractie !mpuls 
onthield zich.

Project
museum George Grard –  Het dossier betreft het 
eerste lot, nl. wind- en waterdichte ruwbouw, voor de 

restauratie en uitbreiding 
van de grote schuur Ten 
Bogaerde tot het museum 
George Grard. Het is een van 
de grote projecten van de nieuwe 
legislatuur. In dit eerste dossier wordt het bestaand 
bouwvolume van de schuur gerestaureerd en 
wordt aan de achterzijde het volume uitgebreid. De 
raming van dit lot bedraagt 1.927.825 euro. Voor de 
kopse muren, die beschermd zijn als monument, 
zal geen restauratiepremie bij Onroerend Erfgoed 
aangevraagd worden omdat het subsidieaandeel 
beperkt is en het dossier sterk zou vertraagd worden.

De fractie !mpuls stemde tegen. Ze acht het moment 
niet geschikt om deze grote uitgave te doen en vindt 
dat de gemeente subsidies moet aanvragen.
Burgemeester Marc Vanden Bussche en eerste 
schepen Jan Loones antwoordden dat het museum 
een grote meerwaarde zal hebben, veel relaties zal 
ontplooien met andere musea, en dat de bouw 
van een museum een voorwaarde was voor de 
schenking aan de gemeente van de werken van 
Grard. Verder zijn wel 250.000 euro subsidies van het 
IPK beschikbaar.

Varia
Brandweer –. Bij de brandweer post Koksijde zijn 
Gillian Verpoort en Mike Gauwberg aangesteld tot 
stagiair-brandweerman.

LIVE 
OP InTERnET!

VOLG DE zITTInGEn 
LIVE OP InTERnET

viA www.tv.KOKSijDe.Be

HerBeKijK De vOriGe 
zittiNGeN OP 
DezeLfDe Site!

Werken aan treinspoor Diksmuide-Koksijde
Infrabel zal vanaf 23 september tot 15 november 
spoorwerken uitvoeren aan de spoorlijn 73 tussen 
Diksmuide en Koksijde. De dwarsliggers worden 
vernieuwd en de steenslagballast wordt gezift. 
Tegelijk worden alle oude overwegen tussen 
Diksmuide en Koksijde vernieuwd en uitgevoerd met 
een comfortabele en geluidsarme bovenbekleding 
in rubber.
Gedurende de bovengenoemde periode zal er, op 
de allerheiligenvakantie na, van maandag 10.30 u. 
tot vrijdag 16.30 u. geen treinverkeer mogelijk zijn 
tussen Diksmuide en De Panne. Er wordt wel een 
vervangende busdienst voorzien.

Er rijden in de bewuste periode wel treinen tussen 
Diksmuide en Koksijde in de weekends, dus van 
vrijdag om 16.30 tot maandag 10.30 u. 

Uitbating clubshop Koksijde Golf ter Hille
Het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf Koksijde richt een 
oproep naar kandidaten voor het uitbaten van de 
clubshop Koksijde Golf ter Hille.
De kandidaturen moeten gericht worden aan het 
Autonoom Gemeentelijk Bedrijf Koksijde, Zeelaan 303 
in 8670 Koksijde tot uiterlijk 30 september 2013.

info: Jan Deramoudt, golfsecretary Koksijde Golf ter 
Hille, T 058 53 34 10, jan.deramoudt@koksijde.be, 
Zeelaan 303 in Koksijde



De burgemeester aan het woord
De grote vakantie zit erop. Kinderen en jongeren gaan weer naar school en het verenigingsleven pakt 
op velerlei vlak de draad weer op om te weven aan een aangenaam sociocultureel web. Anderzijds is 
september voor veel gepensioneerden de uitgelezen maand voor een verre of een dichte reis… School, 
vereniging, reis..: geniet met volle teugen van mooie dingen!

t-d: “Burgemeester, ’t is weer voorbij die 
mooie zomer?”
Burgemeester Marc vanden Bussche: 
“O, niet te snel! Het gaat al rap genoeg. 
Maar inderdaad, na het lange en koude 
voorjaar konden we in de voorbije 
maanden juli en augustus gelukkig eens 
genieten van een goeie ouderwetse 
zomer. Met mooi weer, prachtige 
stranddagen, een overvolle dijk, terrasjes 
die floreren. Ik denk dat het voor 
inwoners, handelaars en toeristen heel 
fijn toeven was in onze gemeente. En wie 
weet zijn de weergoden ons ook gunstig 
gezind in de maand september? Laat 
ons hopen!”

t-d: “Ook september belooft druk te 
worden?”
Burgemeester: “Ja, wat Koksijde Golf 
ter Hille betreft starten we op zaterdag 
7 september met de opening van 
de eerste 9 holes van de championship course 
Langeleed. Het derde hoofdstuk op rij van ons 
golfverhaal. Het openen van deze banen bleek 
noodzakelijk. We hebben ondertussen al meer dan 
1.100 leden! Na 1 jaar werking is dit zeker een groot 
succes. De opening wordt low profile georganiseerd, 
enkel met de leden. Bedoeling is om de finale 
opening van de golf, in combinatie met de opening 
het clubhuis, te organiseren rond Pasen 2014. Dat 
wordt een feest voor alle inwoners! Op zondag 8 
september is er vervolgens Open Monumentendag. 
Na al die jaren een echte klassieker! Een evenement 
dat zeker niet mag ontbreken op de agenda van 
onze erfgoedgemeente. (Nvdr, zie bl. 36). Op zaterdag 
28 september gaat alle aandacht naar de kinderen 
met Oostduinkerke kids. Een volledige dag wemelen 
enkele straten van Oostduinkerke-Dorp met spelende 
kinderen op de talrijke gratis attracties. Ook deze keer 
gebeurt dit in samenwerking met de brandweer!”

t-d: “De nieuwe inwoners worden evenmin 
vergeten?“
Burgemeester: “Op zaterdag 14 september vindt de 
jaarlijkse Onthaaldag voor Nieuwe Inwoners plaats, 
door onze diensten populair de ONI genoemd! Een 
gezellig gebeuren met ontbijt en rondleiding in het 
gemeentehuis. Een moment om het bestuur te leren 
kennen, maar ook om wat te netwerken met de 
collega’s-nieuwe inwoners. We zijn bijzonder blij dat 
mensen onze gemeente verkiezen als woonplaats, we 
hopen dat ze zich hier snel thuis voelen.”

t-d: “vlaams minister Geert Bourgeois van o.a. 
Onroerend erfgoed bezorgde ons ook een fijn 
zomercadeau?”
Burgemeester: “Dat mag zeker gezegd. Hij zegde ons 
gemeentebestuur aanzienlijke restauratiepremies 
toe voor home Edouard Pecher in Sint-Idesbald 
en voor het openluchtzwembad in Oostduinkerke. 
Respectievelijk 612.500 euro en 300.000 euro. Deze 
premies waren een absolute voorwaarde om deze 
projecten aan te gaan. In september starten de 
werken voor de restauratie en vernieuw!ng van het 
openluchtzwembad. Voor home Edouard Pecher 
moet de aanbesteding nog gebeuren.” (Nvdr, zie bl. 
10)

t-d: “en tot slot…?”
Burgemeester: “… wens ik iedereen een mooie start 
van het nieuwe schooljaar. Onze onderwijsmensen 
staan weer paraat, zowel in de scholen, in de 
Westhoekacademie als in het MUWOK. Ook het 
cultuurseizoen in c.c. CasinoKoksijde wordt begin 
september afgetrapt. Na zo’n mooie zomer gaan we 
er weer tegenaan..”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De ONI is altijd een gezellig gebeuren 
met ontbijt en rondleiding in het gemeentehuis.”

“Koksijde Golf ter Hille telt al meer dan 
1.100 leden!”

“Ons bestuur hoopt dat nieuwe inwoners 
zich in onze gemeente snel thuisvoelen!”



Liefst 36 inzendingen voor architectuurprijs

jury bekroont verrassende
en vernieuwende projecten

Met de architectuurprijzen willen de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) en 
het gemeentebestuur kwalitatieve, vernieuwende en 
beeldbepalende architectuur als goeie voorbeelden 
in de kijker zetten. Zo worden bouwheren en 
architecten aangespoord om creatief te zijn en mee 
te werken aan een kwalitatieve leefomgeving.
De laureaten kregen elk een cheque van 1.000 euro 
(eventueel te verdelen tussen bouwheer en architect) 
en een laureaatsbordje om aan de gevel van het 
winnende pand te hangen.

De jury bestond uit Ives Feys (Gecoro), Denis Declerc 
(Gecoro), Annelies Geldhof (Gecoro), Dirk Dawyndt 
(schepen van Ruimtelijke Ordening), Dorine Geersens 
(schepen), Leen Declerck (stedenbouwkundig 
ambtenaar), Sarah Verstaen (stafmedewerker Cultuur 
en Errfgoed), Jan Hollevoet, Marc Speecke (Plantec) 
en Ann Cnockaert (Bureau Cnockaert).

Nieuwbouw eengezinswoning (16)
De uiteindelijke discussie werd gevoerd over Ter 
Duinenwijk 29 en Astridlaan 3. In beide gevallen is 
het sterk verschil in terreinniveau goed verwerkt in de 
realisaties. De jury bleef verdeeld en uiteindelijk heeft 
een stemming Astridlaan 3 van architectenbureau 
PVL (meer bepaald Wim Van Landschoot) en 
bouwheer Casaer-Konings als laureaat opgeleverd.

Bijzondere vermelding
Een bijzondere vermelding was er voor het project 
Willem Elsschotlaan 45 van bouwheer Vandecasteele 
en architectenbureau Buro II: zeer contrastrijk door 
zowel de geslotenheid als de gedaanteverandering 
bij het openen van de luiken, verder heel origineel 
van vorm.

Nieuwbouw meergezinswoning (6)
Twee projecten genoten de voorkeur: a) 
Koninklijke Baan 283 van bouwheer Jean Prouvé 
en architectenbureau Govaert en Vanhoutte, b) 
Zeelaan 136 door bouwheer Bricks Projects en 
architectenbureau Luc Vandewynckel. De jury 
opteerde voor dit laatste gebouw, enerzijds omdat 
door het lijnenspel het bouwvolume bescheiden 
overkomt, anderzijds omdat de integratie ervan in de 
omgevende bebouwde omgeving wordt bevorderd.

Op zaterdag 22 juni werden de laureaten van de zesde Koksijdse Architectuurprijs bekendgemaakt. 
winnaars zijn de projecten Astridlaan 3 (nieuwbouw eengezinswoning), zeelaan 136 (nieuwbouw 
meergezinswoning), Lalouxlaan 43 (vernieuw-bouw wonen) en Boulognestraat 7 (vernieuwbouw niet-
wonen). voor deze vier categorieën werden in totaal 36 kandidaten ingediend wat veel meer is dan in de 
vorige edities.

Laureaat nieuwbouw eengezinswoning: 
Astridlaan 3 in Oostduinkerke.

Laureaat nieuwbouw meergezinswoning: Zeelaan 136 in 
Koksijde-Dorp.



Laureaat vernieuwbouw gezinswoning: Lalouxlaan 43 
in Koksijde-Bad.

vernieuwbouw gezinswoning (7)
Tijdens de beraadslaging ging het uiteindelijk 
tussen: a) project Jan Pootlaan 40 van bouwheer 
Laudesc en architectenbureau Lahon&Partners 
en b) project Lalouxlaan 43 van bouwheer Cara 
Projects en architect Johan Ketele. Uiteindelijk trok 
deze laatste aan het langste eind. Dat het om een 
meergezinswoning ging is op zich al bijzonder. 
Verbouwingen aan meergezinswoningen met 
dergelijke impact komen zelden voor. De ingreep 
is gewaagd maar het oorspronkelijke gebouw 
blijft goed leesbaar en aanwezig. De keuze van 
vormgeving, materiaal en kleur maken van het 
gebouw een blikvanger in het straatbeeld.

vernieuwbouw niet-wonen (7)
Hier hield de jury vooral rekening met zowel de 
verbouwing als de onmiddellijke omgeving. In die 
zin spitste de discussie zich op de projecten langs 
de Ter Duinenlaan (bouwheer Cinema Koksijde) en 
de Boulognestraat 7 (bouwheer Rosa bvba), beide 
van architectenbureau PVL. Zonder veel discussie 
bekroonde de jury het project Boulognestraat 7 van 
bouwheer BVBA Rosa en architect Pieter Popeye. 
Het project heeft een dode, lege hoek nieuw leven 
gegeven en gezorgd voor een meer geanimeerde 
omgeving in het hartje van Koksijde-Bad.

info: hoofd dienst Stedenbouw Leen Declerck, 
T 058 53 34 38, leen.declerck@koksijde.be

Laureaat vernieuwbouw niet-wonen: Boulognestraat 7 in 
Koksijde-Bad.

Foto van de laureaten
De laureaten bouwheren en architecten met schepenen 
ter gelegenheid van de proclamatie van de zesde 
Architectuurprijs.



PARKING
CENTRUM

200

Zeedijk

K
inderlaan

Polder
straat

Zeelaan

Albert I Laan

Pylyserlaan

Nieuwpoortsteenweg

Strandlaan

Koninginnelaan

Guldenzandstraat

N
oordzeedreef

D
ui
np
ar
kl
aa
n

P
an
ne
la
an

Veurnelaan

Houtsaegerlaan

Middenlaan

Le
op
ol
d
II
La
an

Da
hli
ala
an

Koksijdesteenweg

Gaupinlaan

Le
op
ol
d
III
la
an

W
itt
e
B
ur
g

Ka
rth
ui
ze
rs
tra
at

Marie-Joséstraat

Salvialaan

Robert Vandammestraat

Piet Verhae
rtstraat

Tulpenlaan

B
ur
gw

eg

Tennislaan

D
orlodotlaan

Dorp
straa

t

Abdijstraat

Ja
n
Va
n
Lo
oy
la
an

Huldelaan

Kerkstraat

Nieuwe Ydelaan

Dewittelaan

Golflaan

Kursaallaan

Berglaan

Le
jeu
ne
laa
n

Zouavenpad

D
unepark

Helvetiastraat

Hoge Duinenlaa
n

R
oe
ls
st
ra
at

Oostendelaan

Farasijnstraat

Vi
ss
er
ss
tra

at

Lalouxlaan

Doornlaan

Zeebermlaan

G
al
jo
en
w
eg

Koningstraat

D
ijk
w
eg

Ga
llo
pe
rst
raa
t

Weststraat

Gulden Vlieslaan

Toekom

Oostlaan

S
vi
nk
xs
tra

at

Astridlaan

Jaa
k V
an
Bu
gg
en
ho
utla

an

E
lz
en
la
an

Koninklijke Baan

Myosotislaan

Groendijk

Albert Bliecklaan

Egelantierstraat
H. Christiaenlaan

Duinenkranslaan

Tu
lpe
nd
re
ef

S
nipw

eg

La
be
ur
ho
ek

Kroonlaan

Lehoucklaan

S
loepenlaan

Nachtegaa
lweg

W
es
th
in
de
rs
tra
at

Zeedijk Centrum

Ze
er
ak
et
st
ra
at

Irène
Bauw

enslaan

C
ot
ta
ge
la
an

Ter Duinenlaan

O
ostdijkw

eg

Rozenlaan

t

H
os
te
ns
tra
at

Mooi Verblijflaan

B
ek
en
te
ni
ss
en
w
eg

D
w
ar
ss
tra
at

Silicostraat

Zeepa
nnela

an

Leeu
werik

straa
t

Park van
Hannecar

t

Hugo Verriestlaan

P.Delvauxlaan
Fred Wallecanlaan

Horizontlaan

Willem Elsschotlaan

D
oo
rn
pa
nn
es
tra
at

Kruinw
eg

M
er
el
dr
ee
f

R
el
ai
sl
aa
n

Ranonkelllaan

B
ettystraat

Pharaildelaan

U
itk
ijk
w
eg

Go
ffin
laa
n

H
ertstraat

Bu
rg
on
di
es
tra
at

Bo
ga
er
de
la
an

St
ui
fd
ui
ne
nw
eg

A
rta

ns
tra

at

Kerkhofstraat

Sm
ey
er
sla
an

Spreeuwenberg

Pirsonlaan

C
ha
nz
yl
aa
n

Marce
l Dema

nlaan

eu
rn
es
tra
at

Charles Leyslaan

C. Schoolmeesterslaan

Hooplaan

Prins B
oudew

ijnlaan

Wulpstraat

St
ra
nd
ju
tte
rs
la
an

An
dr
é
G
er
yl
la
an

E
lzendreef

H
agedoornstraat

Faz
ant

enp
ark

stra
at

P
etuniaslaan

Mole
nwal

P
irs
ch
la
an

Ho
ge
du
ine
nd
re
ef

Fe
za
nt
es
tra

at

Hoge Blekkerlaan

Zonstraa
t

Co
ns
ta
nt
Pe
rm
ek
el
aa
n

Panorama
laan

Sparrela
an

van Maldeghemstraat

Liefjeslaan

Te
nn
isp
ad

M
yriam

w
eg

Brialmontlaan

Sc
he
pe
ns
st
ra
at

Zeedijk Groendijk

Fluithoekweg

KluislaanAlbert Nazylaan
Maur

ice R
enard

laan

Do
orn
ho
fst
raa
t

Florislaan

Gevaertlaan

Kapelstraat

Vl
ind
er
we
g

Kol. D'Hae
nenlaan

Loze
Vissertjespad

Ri
ng
we
g

Bl
oe
m
en
st
ra
at

Koninklijke
Prinslaan

Kwinteweg

Lijsterstraa
t

Prins Boudewijnstraat

O
ostduinenlaan

N
oo
rd
du
in
en

Bovalstraat

Pa
rn
as
si
us
st
ra
at

Arthurl
aan

Le
on
la
an

Duinpanweg

Steekspelstraat

Jacquetlaan

Zuidenwindhelling

Damesweg

Karel Loppenslaan

Kievitstraat

M
ajoor D

'H
ooghelaan

Viooltjesweg

Rolandstraat

Viooltjesstraat

Ti
jl
U
ile
ns
pi
eg
el
pa
d

Westende
straat

R
esedaslaan

Bugeaudlaan

Da
ge
ra
ad
str
aa
t

Ro
us
se
au
laa
n

Joststraat

W
el
da
di
gh
ei
ds
tra

at

Ba
uw
en
sla
an

Vr
eu
gd
es
tra
at

A. Ve
rbouw

elaan

James Ensorlaan

W
eg

de
r H

oo
p

Be
rth
as
tra
at

Pierre
Sorel

laan

P
rof. B

lanchardlaan

Kruipwilg
endreef

Arthur Frèrelaan

Bitterzoetlaan

G
.S

co
ttl
aa
n

Du
in
be
rg
en
st
ra
at

Ov
er
wi
nn
ing
sla
an

Irisstraat

Cl
os
Fle
ur
iw
eg

Veldtijm
w
eg

Fuchsialaan

Prins
Karelstraat

Bremraapweg

Friquetteweg

R
ustlaan

Oostdu
instran

dlaan

Vrijheidstraat

Verdedigingslaan

B
osquetiastraat

Zeekruisdoornstraat

Am
m
answ

allestraat

Emile Verhaerenlaan

Georgeslaan

A
lfr
ed

D
ev
os
la
an

Madeliefjesweg

G
ul
de
ns
po
re
nl
aa
n

C
hrysantenlaan

Vl
aa
nd
er
en
str
aa
t

An
em

on
en
la
an

Vredestraat

Stijn Streuvelsstraat

G
ro
en
st
ra
at

Hutstraat

C
apucijnenlaan

Demyttenaerelaan

Borléestraa
t

R
eg
in
al
aa
n

Jachtwakersstraat

enie
rstra

at

Dumontlaan

Elisabethlaan

Lupinew
eg

H
on
ig
kl
av
er
w
eg

Gloxiniaslaan

Jac
que

line
stra

at

D
ui
nr
an
dw

an
de
lp
ad

Kunstweg

Lusthuis
jesstraa

t

M
er
id
ia
an
st
ra
at

Lauw
ersstraat

M
ou
lin
st
ra
at

W
ilg
en
dr
ee
f

E
stherlaan

Vincentlaan

Sangattestraat

Generaal N
otermanlaa

n

A
njelierenlaan

Spelleplekkeweg

Fazantenpad

N
ee
rh
of
la
an

D
ui
nh
el
m
pa
d

S
. D

ec
le
rc
ks
tra

at

A
rtanpad

Te
r Y

de

Henegouwpad

Bruggestraat

Zo
ut
er
w
eg

Zonnige Urenlaan

M
ar
kt
pl
ei
n

M
ariastraat

G
la
di
ol
en
la
an

Azaleaweg

Prinses
Charlottestraat

Casimirstraat

A
lbert Fastenaekelslaan

Emile Clauslaan

Ker
kple

in

Vreugdelaan

Sc
ho
ol
st
ra
at

D
ro
m
er
ijw

eg

Jaakpad

Klimoplaan

H. Deweer
tlaan

Yvonnelaan

Vandeveldelaan

Ijslandvaardersstraat

Zo
ua
ve
nl
aa
n

Kr
ui
sd
ist
el
st
ra
at

Pieterlaan

Ge
n. V

icto
r L
ore

ntla
an

O
ev
er
ba
nk
he
lli
ng

Jean
Luypaertlaan

P
io
en
ro
os
la
an

Bronstraat

Biedenkopflaan

A. Vanhouttelaan

Massartstraat

Pr
in
s
va
n
Lu
ik
la
an

Vo
or
du
in
en

G
ei
te
nw

eg

Nieuwe Wandeling

M
ee
uw

en
la
an

Jorisstraa
t

Sm
all
e W

eg

Vinkewe
g

Ter Duinenwijk

M
os
dr
ee
f

B
ro
er
sb
an
kh
el
lin
g

Condéstraat

David Tenierslaan

Ter W
eide

Ijslandplein

Dirk Boutslaan

H
yacintenlaan

Si
nt
-A
nd
ré
st
ra
at

Zandzeggelaan

D
ui
nd
is
te
lp
ad

B
ar
on

E
m
pa
in
la
an

De
lwa

rtla
an

H. Consciencestraat

D. Brassinnestraat

Ho
fs
te
de
we
g

Sperwerstraat

Peerdehoek

O
ud
st
rij
de
rs
st
ra
at

R
.A

lle
m
ee
sc
hl
aa
n

René
De

G
raevelaan

Waterhoens
traat

Plevierweg
Ze
em

an
sd
re
ef

Grensstraat

mes
traa

t

Si
nt
-H
er
m
es
st
ra
at

Ko
ni
nk
lijk
e
Pl
aa
ts

Mooie Bergstraat

S
ch
el
pe
nd
re
ef

Zandstraat

Tepelhoornstraat

Vi
ss
er
sh
oe
k

Fafchampstraat

B
ar
ke
ns
tra

at

A
st
rid
pl
ei
nH

eiststraat

M
olenstraat

Alois Boudrystraat

Cornelis Devoslaan

B
os
st
ra
at

Engelandstraat

Blauwe Reigerstraat

Zo
nn
ek
ru
ids
tra
at

Goede Aardelaan

Sint-Idesbaldusstraat

Isidoor Florizoonestraat

E
ur
op
ap
le
in

G
oudbloem

straat

Ka
re
l R

at
hé
st
ra
at

Victor D
em

eyerelaan

Debusscherestraat

Leeuwerikenweg

Ligeriusw
eg

Van
H
aelenstraat

Meiklokjesweg

M
eesjesw

eg

Zevekote

Rozem
arijnweg

Karel Woestelaan

Ta
ge
tte
nl
aa
n

J.F. W
illem

straat

K
or
de
el
st
ra
at

An
na
w
eg

Jan Crabbestr

K
laprozenstraat

Fa
iry
ba
nk
he
lli
ng

Olme
nstraa

t

O
ostenw

indhelling

B
lig
ht
ba
nk
he
lli
ng

Voetbalpleinstraat

Ve
nu
ss
ch
el
pw

eg

Kapitein
Thilypad

E
ugenie

Terlinckplein

Ja
ko
bu
sk
ru
id
st
ra
at

Tr
um

el
et
Fa

be
rs
tra

at

G
eorge

G
rardplein

RODE ZONE | ZONE ROUGE | ROTE ZONE
GROENE ZONE | ZONE VERTE | GRÜNE ZONE
PAARSE ZONE | ZONE MAUVE | VIOLETTE ZONE
GRATIS PARKING | STATIONNEMENT GRATUIT | GRATIS PARKPLATZ
PARKEREN NIET TOEGESTAAN | STATIONNEMENT INTERDIT | PARKEN VERBOTEN

GroENENDiJKsiNt-ANDrE oostDUiNKErKE-BADKoKsiJDE-BADstEr DEr ZEESINT-IDESBALD

Parkeren: nieuwe reglementering!
Het parkeerbeleid in onze gemeente werd grondig aangepast. In dit 
artikel leest u de belangrijkste bepalingen van het nieuwe reglement.

Algemeen
Er zijn drie zones: in ZONE 1 (rood - max 2 uur  0,25 
€/15 min • 1 €/u.) en ZONE 2 (groen - max 4 u  0,25 
€/15 min • 1 €/u.) is het betalend parkeren verplicht 
tussen 9 en 19 u. alle dagen vanaf 1 juni tot en met 
30 september. Buiten deze periode is het betalend 
parkeren enkel van toepassing tijdens de weekends, 
op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.
Tarieven: keuze tussen tarief 1, tarief 2 of een gratis 
ticket. Tarief 1 is van toepassing om te parkeren 
zonder andere tijdsbeperking gedurende maximum 
10 uren tussen 9 en 19 u. tegen betaling van een 
retributie van 25 euro. Tarief 2 is van toepassing om te 
parkeren voor een korte parkeerduur via rechtstreekse 
betaling aan de parkeerautomaat volgens de 
modaliteiten vermeld op het instructieplaatje van 
de automaat. Een GRATIS ticket van 30 minuten 
kan enkel worden bekomen mits het invoeren van 
de nummerplaat via een alfanumeriek klavier op 
de parkeerautomaten in ZONE 1 (rood) en ZONE 2 
(groen). In de ZONE 3 (paars: 3 €/halve dag • 5 €/
dag • 15 €/3 dagen) is het parkeren betalend tijdens 
het weekend, feestdagen en schoolvakanties. Een 
gratis ticket kan worden genomen mits een druk op 
de GROENE knop van de parkeerautomaat.

Gratis parkeren
In de volgende 
straten en op 
pleinen kan men 
GRATIS parkeren: 
Kerkplein, 
Zeewierplein, 
Marktplein, 
Coosemansplein, 
Zeelaan vanaf 
Coosemansplein, J.Van Buggenhoutlaan vanaf 
Galliardlaan, Koninklijke Baan vanaf kruispunt 
Kursaallaan tot aan kruispunt Prof. Blanchardlaan/
Koninklijke Prinslaan, Prof. Blanchardlaan vanaf 
kruispunt Koninginnelaan tot kruispunt Koninklijke 
Baan, Koninklijke Prinslaan, Rousseaulaan tussen 
kruispunt Ebbestraat/Uilenspiegelstraat en Koninklijke 
Baan. Leopold II-laan vanaf Egelantierlaan richting 
Dorp. Op het plan zijn deze straten doorlopend geel 
ingekleurd.

interessante centrumparking
In de parking Centrum (onder c.c.CasinoKoksijde) 
kan gedurende de eerste 60 minuten gratis 
geparkeerd worden. Daarna is het 50 cent/uur. Sta je 
dus twee uur in de parking betaal je slechts 50 cent, 
na drie uur één euro,…
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Bewoners- en 
tweederesidentenkaarten  
voor iedereen!
Deze kaarten kunnen gebruikt worden door alle 
inwoners en tweederesidenten. Niet enkel als je 
woont in een betaalzone! De bewonerskaarten en 
kaarten voor tweederesidenten zijn enkel geldig 
in zone 2 (groen) en zone 3 (paars) en niet in de 
rode zone. Ze mogen gebruikt worden in heel de 
gemeente. Het aantal kaarten is niet beperkt tot 
één per woonst en de resident mag over een eigen 
niet publieke parkeerplaats beschikken. De kaart 
is beperkt geldig voor één jaar vanaf de datum 
van uitgifte. De tweedeverblijfskaarten worden 
enkel afgeleverd op voorlegging van het recentst 
uitgereikte aanslagbiljet en betalingsbewijs van de 
gemeentebelasting voor tweedeverblijven.
Prijs: 1ste kaart 50 euro/jaar, 2de kaart 125 euro/
jaar
Bij een vervroegde beëindiging wordt de kaart 
niet terugbetaald. Bewoners en tweederesidenten 
kunnen onafgezien of ze in een betalende 
parkeerzone resideren één of meer kaarten 
bekomen om te parkeren op niet-voorbehouden 
betalende parkeerplaatsen. Een geldige kaart mag 
max. twee nummerplaten per kaart vermelden. Een 
bewonerskaart kan aangevraagd worden als de 
bewoner ingeschreven is in het bevolkingsregister 
van Koksijde.

Handelaarskaarten
Deze kaarten zijn enkel geldig te gebruiken 
in betaalzone 2 en 3 in heel de gemeente. 
De handelaar mag in het bezit zijn van een 
parkeerplaats en meerdere kaarten mogen 
aangeschaft worden per handelszaak. De publieke 
toegang van de exploitatiezetel moet uitgeven in 
een straat waar betalend parkeren van toepassing 
is of die gelegen is op de Zeedijk in Koksijde. Het 
max. aantal nummerplaten vermeld op deze kaart 
is beperkt tot één.
Prijs: 1ste kaart 125 euro/jaar

Parkingshop
Voor alle info over het nieuwe parkeerreglement 
(bv. vrijstellingskaarten, enz.) kunt u terecht in de 
parkingshop in het gemeentehuis (gelijkvloerse 
verdieping, kant Westendestraat). In de maand 
september elke voormiddag open, van maandag 
tot zaterdag, van 9 tot 11.30 u. (T 058 51 00 95)



“Dankzij deze subsidie kan het gemeentebestuur, 
eigenaar van het gebouw, het complex restaureren 
en optimaliseren voor zijn functie als academie,” 
aldus minister Bourgeois. “Door de jaren heen werd 
home Edouard Pecher verschillende keren intern 
verbouwd. Het deed o.a. dienst als kinderhome, 
museum en cultureel centrum. Bedoeling van de 
restauratie is de optimalisatie van de ruimtelijke 
kwaliteiten van het gebouw.”
Burgemeester Marc Vanden Bussche is blij met 
het nieuws: “De plannen zijn al klaar, we gaan snel 
werk kunnen maken van de voorziene restauraties. 

Bedoeling is het gebouw volledig voor de WAK 
te benutten. Taf Wallet ligt in een uithoekje van 
Sint-Idesbald, maar is een belangrijk cultureel 
instrument voor de gemeente. Met Els Desmedt, 
hebben we een goede dynamische directeur. De 
academie is een ideaal centrum, niet alleen voor 
de jeugd, maar ook voor volwassenen die zich op 
een creatieve manier willen ontplooien”.

Open ruimtes
In deze eerste fase worden de zolders en de 
daken gerestaureerd. De huidige indeling wordt 
opgeheven om open ruimtes te maken, die als 
ruime en luchtige ateliers worden ingericht. Tegelijk 
worden ook de vloeren en de binnenafwerking 
van die zolders aangepakt. Hierbij worden de 
authentieke elementen zorgvuldig gerestaureerd 
in combinatie met een nieuwe, hedendaagse 
inrichting. In een volgende fase worden de gevels 
en het schrijnwerk aangepakt en worden de 
overige binnenruimtes heringericht zodat ze beter 
aansluiten bij de oorspronkelijke indeling en functie 
van het gebouw.
De toegekende premie is uiteindelijk ook dubbel 
goed nieuws op een paar maanden tijd. Want 
naast de subsidies voor Taf Wallet mocht het 
gemeentebestuur ook al op subsidies rekenen voor 
het openluchtzwembad in Oostduinkerke.

Premie van 612.562 euro voor 
restauratie home edouard Pecher

Natuurwerken door atelier
textiele Kunsten van de wAK
De cursisten van het atelier Textielkunst van de gemeentelijke 
Westhoekacademie hebben zich door de natuur laten 
inspireren. Ze hebben werken gemaakt met natuurlijke 
materialen, verftechnieken aangewend met planten, bloemen-
en plantenmotieven op allerlei manieren weergegeven, zowel 
natuurgetrouw als gestileerd en geabstraheerd. Bovendien zijn 
de werken uitgevoerd in verschillende textiele technieken die 
de veelzijdigheid van het atelier in de kijker zetten. Leerkracht 
Trui Martens zorgde daarbij voor inspiratie en motivatie.
Al dat moois is te bewonderen in een tentoonstelling in het 
kerkje van Oeren (Oerenstraat 10 in Alveringem) van zaterdag 
21 tot zondag 29 september, toegankelijk op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 18 u. Vernissage op vrijdag 
20 september om 19 u.
info: Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109 
(058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be)

vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend erfgoed, kent een premie van 612.562 euro 
toe voor de restauratie van Home edouard Pecher, thans cultureel centrum taf wallet, veurnelaan in 
Sint-idesbald. Het voormalig kinderhome en zeepreventorium uit de jaren ’30 is beschermd sinds 2008. 
vandaag doet het gebouw dienst als lokalen voor de gemeentelijke westhoekacademie (wAK).



Concert walter vilain

zin in zingen met jokobeau?

OtO zoekt medewerkers!

Op zaterdag 21 september om 17 u. vindt in de 
Abdijhoeve Ten Bogaerde een concert plaats met 
composities van Walter Vilain en klassieke stukken 
waar hij van houdt. In première kan men ook 
genieten van melodieën en pianowerken gewijd aan 
kunstenaar Octave van Landuyt (de Landuytsuite 
van Walter Vilain). Dit concert wordt uitgevoerd door 
Willy Appermont (piano), Jennifer De Hooghe (piano) 
en Nobuko Takagashi (sopraan). Octave Landuyt 
zal de uitvoering bijwonen en een representatieve 
selectie van zijn werk tentoonstellen.
Inschrijven bij de dienst Cultuur T 058 53 34 40 of 
an.dieleman@koksijde.be

Harmonie in walters Atelier
De Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde 
bedacht een originele attentie voor de viering 
van zijn 75-jarige ondervoorzitter Walter Vilain. Op 
zaterdag 28 september brengen de muzikanten 
Harmonie in het Atelier.
Tussen 10 en 17 u. kan iedereen terecht in de 
expositieruimte van Walter Vilain in de Strandlaan 290 
in Sint-Idesbald. Muzikanten van de harmonie spelen 
er doorlopend in kleine ensembles te midden Walters 
kunst, een originele kruisbestuiving tussen beeldende 
kunst en muziek.
info: secretaris harmonie 058 51 97 73, www.kghk.be

In de schoot van het bloeiende Beauvarletkoor Koksijde is het initiatief 
opgevat om een jongerenafdeling te starten die luistert naar de naam 
Jokobeau, anders gezegd Jong Koksijds Beauvarletkoor.

Het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke is op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers om samen werk te maken van een 
gevarieerd cultureel aanbod in de zaal Het Bedrijf.

Ben je tussen 12 en 25 jaar en zing je graag? Hou je van popmuziek, wereldklanken en alles daartussenin? 
En wil je kennismaken met de andere muzikale enthousiastelingen uit eigen streek?
Dan ben je zeker welkom op de open repetitie op vrijdag 13 september in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 
in Koksijde. Er wordt uiteraard meteen gezongen, maar er worden ook hapjes en drankjes opgediend.
Er zijn twee “sessies”: om 19 u. voor de 12-tot 16-jarigen, en om 20.30 u. voor de 16- tot 25-jarigen.
info: Griet De Meyer, 0477 38 72 71, jokobeau@gmail.com

Er wordt in de eerste plaats uitgekeken naar personen met wat 
technische achtergrond om mee te helpen met het verzorgen 
van klank - en lichttechniek. Maar zelfs al ben je daarmee niet 
vertrouwd, dan ben je toch welkom om af en toe bij diverse taken 
een handje toe te steken.

Heb je anderzijds interesse in theater en muziek? Kan je af en toe tijd vrijmaken en hou je van een mooie 
voorstelling in het knusse cultuurpaleisje van Oostduinkerke?
Zend dan vandaag nog een mailtje naar info@hetbedrijf.be met een korte voorstelling van jezelf. Je wordt 
dan snel door iemand van OTO gecontacteerd!
info: www.hetbedrijf.be



Cursussen in de bibliotheek

De bibliotheek van thuis uit!

Help de bib 
huiselijk maken!

De volledige collectie van de Koksijdse bib, zowel 
boeken als cd’s, dvd’s als games enz. is van thuis 
uit te raadplegen via www.bibliotheek.koksijde.
be. Ga eerst naar de catalogus. Vervolgens kan 
men zoeken op onderwerp, schrijver of titel. Je 
kan ook zien waar het boek staat in de bib, of het 
beschikbaar is, of tot wanneer het uitgeleend is. 
Een werk reserveren is ook mogelijk.
Vanuit de catalogus kan je verder ook doorklikken 
naar andere bronnen waaronder websites met 

auteursinformatie, recensies, bekroningen of andere 
bronnen zoals artikels uit kranten en tijdschriften.
Vind je een werk niet in de catalogus van Koksijde, 
klik dan op de link aan de rechterkant “toon 
Provincie West-Vlaanderen” Daar kan je zoeken in 
de collecties van alle aangesloten West-Vlaamse 
bibliotheken. De bibmedewerkers geven uiteraard 
graag meer uitleg over hoe te zoeken in de 
catalogus.

Het bibteam wil de bibliotheek gezellig 
maken tijdens de Week van de Bibliotheek. 
Daarom is men op zoek naar foto’s van 
boeken, boekkasten en tafels vol boeken! 
Stuur (digitaal of gewoon) een foto van je 
boekenkast of salontafel vol leesvoer naar 
bibliotheekweek@koksijde.be. De bibmensen 
voegen ze allemaal samen en maken er een 
leuk behangpapier van. Ook te bewonderen 
op de Facebookpagina van de bib.

De gemeentelijke openbare bibliotheek organiseert in de 
nabije toekomst weer een lange reeks cursussen informatica. 
Hieronder de lijst van het aanbod en de lesdagen.

Cursus excel - Op donderdag 3 en vrijdag 4 
oktober
Cursus word 2010 - Op donderdag 17, vrijdag 18, 
maandag 21 en dinsdag 22 oktober
Cursus internetinitiatie - Op donderdag 24, 
donderdag 31 oktober, dinsdag 5 en donderdag 
7 november. Tweede reeks op donderdagen 5, 
vrijdag 6, dinsdag 10 en maandag 16 december.
Basiscursus: hoe werkt een computer? - Op 
maandag 14 en dinsdag 15 oktober. Ook op 
maandag 26 en woensdag 26 november.
Orde houden op je pc? - Eerste reeks op 
maandag 7 en dinsdag 8 oktober. Tweede reeks op 
donderdag 12 en vrijdag 13 december.
Cursus facebook - Op maandag 28 en dinsdag 29 
oktober.
Cursus basis Photoshop elements - Op donderdag 
24 oktober.
Cursus Picasa - Op dinsdag 17 december om 
13.30 u.

Basiscursus digitale fotografie
Compacte camera - Op donderdag 10 en 17 
oktober. Tweede reeks op dinsdagen 12 en 19 

november.
Hobbyfotografie – Op dinsdag 8, dinsdag 15 en 
dinsdag 22 oktober. Tweede reeks op donderdagen 
14, 21 en 28 november.

Algemeen – Alle lessen vinden altijd plaats van 
13.30 tot 16 u., tenzij anders vermeld. Voor al deze 
cursussen geldt persoonlijk inschrijven vanaf 
woensdag 4 september aan de balie van de 
bibliotheek. Je moet lid zijn van de bib. Breng je 
identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met een 
betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 
euro).

Voor meer info verwijzen we de lezer naar de 
gemeentelijke website, meer bepaald naar de 
link www.bibliotheek.koksijde.be. Dan verschijnt 
de homepage van de bibsite. Klik vervolgens op 
de knop “activiteiten” aan de rechterzijde van het 
scherm.



5-art zoekt artiesten én logo
voor Artiest zoekt feestneus

Kunstweek Orde van de Paardenvisser

De paardenvisser en de zee

Artiest zoekt Feestneus is een nieuw initiatief van 
de intergemeentelijke samenwerking 5-art. Het 
is de bedoeling om informele straatinitiatieven 
en -feestjes in het arrondissement Veurne een 
culturele impuls te geven. Tegelijk wil men ook het 
lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en 
speelkansen geven.
Het project wil artiesten extra podia aanbieden 
in de regio, op feesten georganiseerd door de 
inwoners. Een jury selecteert in oktober die artiesten 
die ze geschikt acht voor dit soort feesten. Ben je 
geselecteerd, dan kunnen organisatoren je vanaf 
2014 voor een optreden boeken. Het IGS 5-art 
vergoedt je optreden.
Alle genres
Elk talent en alle genres komen in aanmerking: 
folk, wereldmuziek, country, levenslied, fanfare, 
pop, rock, jazz, blues, singer-song, hiphop, klassiek, 

presentatie, publieksopwarmers of presentatoren 
die het feest aan elkaar praten, entertainment, 
cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, 
crooner, chanson, schlager. Van de kandidaat-
artiest(en) wordt wel verwacht dat ze een duidelijke 
link hebben met de regio (Alveringem, De Panne, 
Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) en er wonen, 
werken, studeren en/of repeteren.
Voel je je geroepen? Bezorg 5-art dan je 
inschrijvingsformulier en demo voor eind 
september.
Inschrijvingsformulieren en praktische details bij 
5-art (adres zie infra) of bij je lokale culturele dienst.

Logo
Elk goed project heeft ook een fijn logo. Zit 
jouw talent meer daar, dan komt het door jouw 
ontworpen logo misschien wel terecht op alle 
verder communicatie rond dit project. Laat je 
creativiteit de vrije loop en probeer de bedoeling 
van Artiest zoekt Feestneus te vatten in een beeld, 
voldoende simpel voor een brede communicatie, 
maar niet alledaags… Je ontwerp wordt voor eind 
september bij 5-art (adres zie infra) verwacht. Voor 
het gekozen ontwerp is er eeuwige roem, en een 
geldprijs van 200 euro.

info en contact: Dieter David, coördinator 5-art, 058 
53 37 60 / 0485 94 81 10, info@5-art.be, Leopold II-
laan 2 in Oostduinkerke

Om de kandidatuur van de garnaalvisserij te 
paard bij Unesco tot erkenning als werelderfgoed 
te ondersteunen, vroeg de orde aan Koksijdse 
kunstenaars om werk in dit verband te willen 
tentoonstellen. Het thema van deze eerste 
kunstweek is dan ook De paardenvisser en de Zee. 
Er worden werken tentoongesteld van volgende 20 
kunstenaars. Toegankelijk tijdens de openingsuren 
van het toerismekantoor.
Beeldende kunst: Paul Baeteman, Jan Dieusaert, 
Edgard Fonteyne, Jarnost Gause, Ronny Lehouck, 
William Sweetlove en Fernand Vanderplancke
fotografie: Lambert Derenette, Henri Lemineur en 

Linda 
Renette
Glaswerk: 
An 
Notebaert
zeefdruk: 
Patrick 
Couneye
Schilderijen: Marie-
Cecile Clerinckx,  
Dirk Debevere, Viviane Delhaege, Florence Lejeune, 
Hilde Nollee, Ingrid Sinnaeve, Annie Van Duüren en 
Jean-Pierre Zinjé.

Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie 
of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 30 september kan 
je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. Of ben je eerder creatief 
ingesteld, dan ontwerp jij misschien wel het logo van het project.

Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 september loopt in galerij Welnis 
(dienst Toerisme, Astridplein, Oostduinkerke-Bad) de eerste editie van de 
tentoonstelling Kunstweek te Oostduinkerke, georganiseerd door de 
Orde van de Paardenvisser.



volgende werken worden uitgevoerd:
-  Heraanleg asfalt tussen Veurne en Oostduinkerke 

in de rijrichting Jabbeke, met inbegrip van pech-, 
uitloop- en lanceerstrook

-  Heraanleg nieuwe toplaag asfalt voor de oprit 
Veurne (richting Jabbeke) en afrit Oostduinkerke 
(richting Jabbeke), met inbegrip van de 
pechstrook

-  Uitvoeren van structurele herstellingswerken aan 
vijf onderbruggen op vak Veurne-Oostduinkerke

Omleidingen
De werken zullen 30 dagen duren en zullen enige 
hinder met zich brengen:
-  Tussen Veurne en Oostduinkerke wordt het verkeer teruggebracht op 2 x 1 rijstrook. Het verkeer richting 

Jabbeke wordt dus op de rijrichting Frankrijk gebracht.
-  Afrit Veurne (richting Jabbeke) blijft open, oprit Veurne (richting Jabbeke) blijft steeds gesloten tijdens de 

werken: omleiding wordt voorzien naar de oprit Oostduinkerke (richting Jabbeke)
-  Afrit Oostduinkerke (richting Jabbeke) zal steeds gesloten zijn, omleiding voorzien via afrit Veurne.
-  Oprit Oostduinkerke (richting Jabbeke) blijft steeds open
-  Alle op- en afritten richting Frankrijk blijven open.
Minstens vijf dagen vòòr het afsluiten van de oprit of afritten zullen aankondigingsborden geplaatst worden.

verkeersregels opfrissen voor senioren
Senioren kunnen op woensdag 18 september van 
14 tot 16 u. gratis de verkeersregels heropfrissen in 
zaal De Brug in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 
32). Een uitstekende kans om uw inzicht in de 
verkeersregels bij te werken en kennis te maken 
met nieuwe wetten en reglementen. Deze opleiding 
geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook 
voor fietsers, brom-, scooter- en scootmobielrijders.
Moeilijke verkeerssituaties uit eigen omgeving 
komen zeker aan bod. Er wordt veel tijd 
uitgetrokken om vragen te stellen en eigen lokale 
situaties aan bod te laten komen. Commissaris 
Jozef Oyen van de politie Westkust verduidelijkt alle 
problemen.
Verder ook aandacht voor verkeersinzicht, defensief 
rijgedrag, algemene gedragsregels, sociaal gedrag 
en zuiniger rijden. Napraten en mogelijkheid tot 
vraagstellen met koffie.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk 
bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 
53 43 42.
info: seniorenadviesraad, www.sociaalhuiskoksijde.be

De juiste bandenspanning
Het team van de energiesnoeiers komt op 
woensdag 18 september naar het Marktplein. Daar 
kan je van 15.30 tot 19 u. terecht voor een gratis 
controle van de autobanden. Indien nodig worden 
de banden terug op de juiste spanning gebracht. 
De meters geven je ook info over het belang en de 
voordelen van een juiste bandenspanning.
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt met een 
foutieve bandenspanning. Dit zorgt niet alleen voor 
een verhoogd brandstofverbruik maar ook voor 
een slechtere controle over het stuur. Bovendien 
verslijten banden sneller als ze niet correct zijn 
opgepompt. Dat geeft dan weer aanleiding tot 
meer fijn stof. De juiste bandenspanning zou 
elke chauffeur in Vlaanderen jaarlijks één gratis 
tankbeurt opleveren.
Deze actie wordt opgezet met steun van de 
provincie, de gemeente en de energiesnoeiers van 
vzw Duinenwacht.
info: dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling,  
heidi.vollon@koksijde.be, T 058 53 34 64

Asfalteringswerken op de A18

week van de Mobiliteit: focus op
verkeersregels en bandenspanning
Van maandag 16 tot zondag 22 september vindt de Week van de 
Mobiliteit plaats. Ter die gelegenheid organiseren het gemeentebestuur 
en het Sociaal Huis twee activiteiten op woensdag 18 september.

In opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen starten op 3 september 
asfalteringswerken op de A18, meer bepaald in het vak Veurne–Oostduinkerke.



Openbare werken: stand van zaken
Bedekkingslagen  
dossier 2013
Dit dossier omvat het aanbrengen van nieuwe 
deklagen in de Tulpenlaan (tussen Begonialaan en 
Anemonenlaan), Hoge Duinenlaan, deel Renardlaan 
(tussen Tennislaan en Berthastraat, Annaweg 
inbegrepen). Kort voor de zomer kon de deklaag in 
de Tulpenlaan al vernieuwd worden. Voor de andere 
gemelde straten is de start gepland half september.

Omgevingswerken sporthal 
Hazebeek en parking wave
De parking Wave is aangelegd. De omgevingswerken 
rond de gemeentelijke sporthal zijn inmiddels ook 
in uitvoering. Dit laatste deel omvat: verleggen van 
de vuilwaterriool en aanleg nieuwe regenwaterriool, 
verder aanleg van 19 bijkomende parkeerplaatsen 
achter en naast de sporthal voor 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.

Heraanleg weldadigheid-
straat met KP Polderstraat
en aanpassing verkeers-
plateau Polderstraat bij de 
Noordzeedreef
De nutsmaatschappijen hebben hun leidingen 
aangelegd. Gas en elektriciteit zijn al overgekoppeld. 
De kabelmaatschappijen zijn volop bezig met hun 
overkoppelingen. Half september (na Oostduinkerke-
kermis) wordt de straat uitgebroken voor 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.

Potvisstraat en aanleg berm  
jacquetlaan
Deze werken worden door dezelfde aannemer 
uitgevoerd als van de Weldadigheidstraat. De 
uitvoering is gepland voor  dezelfde periode.

Strandlaan
De aanbesteding vond plaats op 1 juli, maar de 
aannemer kon wegens administratieve redenen 
niet meer voor het zomerreces aangesteld worden. 
Het blijft de bedoeling om half september te starten 
met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen, en 
half oktober te starten met het vervangen van de 
riolen. Van zodra de coördinatievergadering heeft 
plaatsgevonden zal een meer gedetailleerde 
planning ter beschikking zijn (op de website).

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. 
De aanbesteding vond plaats op 26 augustus. 
Na de aanstelling van de aannemer kan de 
coördinatievergadering plaatsvinden waar de 
planning en uitvoering zal bepaald worden.

Persleiding in Sint-idesbald
De betrokken straten zijn: Zeepannelaan, over de 
Strandlaan, Kerkepanneweg, Christiaenlaan tot de 
Koninklijke Baan - ca. 600 m.
Na het zomerreces worden de opritten die niet 
tijdig voor de zomer konden aangelegd worden, 
uitgevoerd. Tegen eind september wordt de 
heraanleg van het KP Strandlaan/Zeepannelaan 
voorzien, samen met de toplaag in de betrokken 
straten. Ondertussen vorderen de werken aan het 
pompstation, maar de uitvoering op de site zelf zal 
toch nog duren tot kort voor de winter.

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

Rechts de aanvang van de Toekomstlaan en links de 
Dorpstraat. Op die hoek zal de afslag naar Nieuwpoort 
gerealiseerd worden.



vorming in het Duinenhuis

Duinenhuis op Open-
monumentendag

Pientere plantencombinaties met streekeigen 
groen op donderdag 12 september om 19.30 u. -  
Velt leert hoe je zelfs 
op zandgrond mooie 
plantencombinaties kan 
vormen. Tips voor het kiezen 
van geschikte en sterke 
planten. Gratis, inschrijven 
tot 9 september 
(nathalie.haentjens@
koksijde.be - T 058 53 30 97).
Basiscursus garnaalkruien 
- Tweedaagse cursus door 
de vzw Spanjaardbank. 
Kennismaking met en 
alle materiaal. Met een 
waadpak en sleepnet in 
zee. De kruiers leren de 
basistechnieken. Eerste 
keer op maandag 23 (8.30-12 u.) en dinsdag 24 
september (9-12.30 u.). Tweede keer op woensdag 
25 (9.30-13 u.) en donderdag 26 september (10-
13.30 u.). Prijs: 15 euro.  
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Slim watergebruik op 
donderdag 3 oktober 
om 19.30 u. – Verbruik van leidingwater beperken. 
Hoe hemelwater gebruiken. Info over goede 
spaardouchekoppen, duurzame (af)wasmachines 
en zuinige toiletspoelsystemen, infiltratie en 
groendaken. Lesgever: vzw Dialoog i.s.m. provincie 
West-Vlaanderen. Gratis, wel inschrijven via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.
workshop bessen, dinsdag 15 oktober van 19 
tot 21 u. - In de herfst kleuren de duinen van de 
meidoorn-, duindoorn-, vlier- en sleedoornbessen. 
Rozenbottels bengelen aan de rozenstruiken. 
Kennismaking met bessen en bottels, bruikbare 
en giftige bessen, recepten ruilen, proevertjes… 
Lesgever is Marjan Janssens.  
Prijs: 5 euro. inschrijven via duinenhuis@koksijde.be,  
T 058 52 48 17.
energiezuinig verwarmen met je 
verwarmingsinstallatie op donderdag 17 
oktober om 19.30 u. - Energie besparen met je 
verwarmingsinstallatie, tips over onderhoud van ketel 
en radiatoren, over regelen van de installatie en het 
isoleren van onderdelen. Lesgever: vzw Dialoog i.s.m. 
provincie West-Vlaanderen. Gratis, wel inschrijven via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Ter gelegenheid van OMD op zondag 8 
september loopt in het Duinenhuis een 
fototentoonstelling over de vroegere 
vakantiekolonies in dit gebouw (zie bl. 36). Er 
worden ook twee workshops op het getouw 
gezet.
-  Aquarel van de zee (voor kinderen 

vanaf 10 jaar en volwassenen, max. 20 
deelnemers, om 11 en 14 u.): maak op het 
dakterras een aquarel van strand en zee. 
Enkele technieken van aquarelschilderen 
aanleren.

-  Kookgenot rond de mosselpot, 12 u. 
(voor kinderen van 6 tot 12 jaar, max. 20 
deelnemers): kinderen gaan koken lekkere 
mosseltjes. Ruiken, kijken en proeven van 
alle ingrediënten…

Vooraf inschrijven voor de workshops via 
duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.

Afvalweetjes
Gewijzigde verkeerscirculatie containerpark - In
september verandert de verkeerscirculatie op het 
containerpark. Vanaf dan moet iedereen verplicht 
in dezelfde richting (in tegenwijzerzin zoals op een 
rotonde). De ingang en uitgang blijven dezelfde: in via de 
Veurnestraat, uit via de Kerkstraat.

terug naar school of op kot - Naar jaarlijkse 
gewoonte kunnen studenten die hun kot inrichten met 
kringloopmeubels genieten van een korting van 15% 
bij Kringloopwinkel West. Ook leerlingen uit het lager en 
middelbaar onderwijs krijgen 15% korting op schoolgerief.

Perscontainer voor grof brandbaar afval – Wilt u wat 
materiaal kwijt? Denk dan aan de Kringloopwinkel. Afval dat 
niet meer herbruikbaar is of gerecycleerd kan worden én 
niet past in een gewone huisvuilzak, (bv. matras), mag in de 
perscontainer voor grof brandbaar materiaal.
info: Kringloopwinkel West, Koksijdestraat 10 in Veurne (078 
15 50 05, www.kringloopwinkelwest.be), containerpark, 
Veurnestraat 11 (058 51 42 45)

Actie boodschappentas
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling  verraste Chris 
Verschoore uit Koksijde in Koksijde-dorp (winnaar juli) 
en Daniel Lingier uit Oostduinkerke op de boerenmarkt 
(winnaar augustus) met de milieuvriendelijke 
boodschappentas. Beiden winnen aankoopbonnen ter 
waarde van 25 euro bij de lokale handelaars.



De gastsprekers zijn dr. Deman en dr. Neu, 
beiden oogarts uit Koksijde. In samenspraak 
met de fa. Novartis  zullen zij het hebben over 
de meest voorkomende oogaandoeningen bij 
mensen vanaf 65 jaar: LMD (leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie), glaucoom, cataract, 
diabetische retinopathie en veneuze occlusie. 
Veel van deze oogziekten kunnen bij tijdige 
controle opgespoord en verholpen worden.
Merkt u dat uw zicht ook achteruit gaat. Wilt u 
dit verhelpen of wenst u meer te weten te komen 
over deze aandoeningen? Kom dan zeker af naar deze infonamiddag!
Deze namiddag vindt plaats in samenwerking met het Sociaal Huis en het gemeentebestuur die logistieke 
ondersteuning bieden.

inschrijving
De toegang is gratis maar gelieve wel vooraf in te schrijven tot uiterlijk 27 september bij de 
seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of T 058 53 43 10 of aan de balie van het 
Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34.
info: www.sociaalhuiskoksijde.be

Nogal wat senioren voelen zich ongerust. Soms denken ze dat ze ook het slachtoffer kunnen worden 
van een gauwdiefstal op de markt of van een inbraak. Of er is de angst om bij valavond nog door een 
onverlichte straat te wandelen of een groepje luidruchtige jongeren voorbij te moeten. Ook slachtoffer 
worden van een ongeval in het verkeer of een ongeluk thuis kunnen deel van die angst zijn.
Gevoelens van onveiligheid hebben gevolgen op het algemeen welzijn van ouderen: ontevredenheid over 
de buurt, een verminderd gevoel van eigenwaarde en een neiging tot sociale isolatie.
“We willen mensen beter informeren over voorzorgsmaatregelen om veiligheid te bevorderen”, klinkt het bij 
de dienst Veiligheid en Preventie. Zowel binnen- 
als buitenshuis zijn er veel situaties waarbij tips 
voor meer veiligheid kunnen zorgen.
Aan de hand van tips en filmpjes wordt uitgelegd 
op welke zaken er moet gelet worden op het vlak 
van veiligheid. Tussen de presentatie door is er 
ruimte voor dialoog. Een deskundige wisselt tips 
uit over hoe we het huis en omgeving op een 
rationele manier kunnen beveiligen. Napraten 
met koffie.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is 
noodzakelijk vòòr 20 september bij katleen.
calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T. 058 53 43 42.
info: www.sociaalhuiskoksijde.be

infonamiddag 
“zicht”-baar ouder worden
Het seniorenloket en de seniorenadviesraad 
organiseren op woensdag 2 oktober om 15 u. 
in de Theaterzaal van c.c.CasinoKoksijde een 
infonamiddag over oogaandoeningen.

In samenwerking met het Sociaal Huis en de seniorenadviesraad presenteert de Dienst Veiligheid en 
Preventie op vrijdag 27 september om 14 u. in zaal De Brug (Ter Duinenlaan 32) een infonamiddag Veilig 
thuis en op straat.

infonamiddag over 
veilig thuis en op straat



De inhoudelijke werking van de seniorenadviesraad steunt op de 
inbreng van de werkgroepen. Thema’s die voor de senioren belangrijk 
zijn, de actualiteit, de adviezen en standpunten worden behandeld in 
diverse permanente en/of tijdelijke werkgroepen. Deze werkgroepen zijn 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de seniorenadviesraad met 
ondersteuning van relevante deskundigen.
De volgende werkgroepen staan momenteel in de startblokken maar 
er kunnen nog deskundigen in de groepen opgenomen worden wat 
betreft volgende werkvelden: levenslang leren / huisvesting en mobiliteit 
/ sport en cultuur / veiligheid en gezondheid / vereenzaming en 
hulpbehoevendheid. Deze laatste werkgroep (o.a. alleenstaande 80+ers 
opzoeken) zal samenwerken met het project seniorenloket Samen Sterk.
De werkgroepen komen één of twee keer per maand samen en werken 
in een aangename, familiale sfeer. Hun doel is proactief werken om de 
toekomstige vergrijzingsproblematiek in Koksijde in al zijn facetten te 
analyseren om aldus tijdig te kunnen anticiperen op eventuele vragen.
Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van een van deze groepen, 
contacteer dan seniorenconsulent Katleen Calcoen. Uiterlijke datum van 
inschrijving: 1 oktober.
info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksjde.be, T 058 53 43 42  
(Ter Duinenlaan 34 in Koksijde), www.sociaalhuiskoksijde.be

Nascholing voor senioren

Project Samen Sterk organiseert brei- en knutselnamiddag

Ons gemeentebestuur, meer bepaald c.c. CasinoKoksijde, organiseert 
in samenwerking met de Universiteit Gent, weldra drie lessenreeksen 
die een aantal leerrijke thema’s behandelen. Met dit initiatief is Koksijde 
meteen de eerste en enige kustpartner van de vooraanstaande 
universiteit. Doelgroep van dit pilootproject wetenschappelijke 
nascholing in Koksijde zijn de senioren (maar uiteraard is elke 
belangstellende welkom). Alle lessen vinden plaats van 14 tot 16 u. (met 
koffiepauze) in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10.
reeks 1: Kan de zee getemd worden door de waterbouwkundig 
ingenieur? door prof. dr. ir. Peter Troch en prof. dr. ir. Julien De Rouck van 
de vakgroep Civiele Techniek op 18 en 25 november, en op 2 december.
reeks 2: Archeologie van het Altaj-gebergte (C. Azië) over Scythen, 
nomaden en landschappen door prof. dr. Jean Bourgeois van de 
vakgroep Archeologie op 13, 20 en 27 januari 2014
reeks 3: De geschiedenis van het Nederlands door prof. dr. Jacques Van 
Keymeulen van de vakgroep Taalkunde op 10, 17 en 24 maart 2014.
Prijs: 30 euro voor de volledige lessenreeks, 50 euro voor twee personen 
uit hetzelfde gezin.
info: brochure Info Koksijde of afhalen op www.casinokoksijde.be

Vanaf eind september organiseert het project Samen Sterk van het Sociaal 
Huis maandelijks voor alle geïnteresseerde inwoners een creatieve brei- en 
knutselnamiddag. Een gezellig samenzijn met gemeentegenoten om de 
creativiteit te stimuleren en nieuwe contacten te leggen, begeleid door 
enkele enthousiaste vrijwilligers van Samen Sterk. De eerste samenkomst 
vindt plaats op donderdag 26 september van 14 tot 16.30 u. in zaal de 
Brug van het Sociaal Huis. Inschrijven bij Anne-Sophie Dedeckker (zie infra).
Wie een vervoersprobleem heeft, wordt gehaald en teruggevoerd door de 
Minder Mobielen Centrale.
Voor dit leuk initiatief is men dringend op zoek naar restjes wol, stof en 
allerhande knutselmateriaal. Te bezorgen aan annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 43 (Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34).

Deskundigen gevraagd voor
werkgroepen seniorenadviesraad



De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebestuur opleidingen voor het leren 
gebruiken van een AED-toestel. AED betekent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie zonder AED is 
de overlevingskans 8% .Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de overlevingskansen tot 60%. In Koksijde 
staan op diverse locaties 6 AED-toestellen. De volgende opleiding vinden plaats op maandag 30 september 
in zaal Witte Burg in Oostduinkerke, op maandag 21 oktober in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald, en op 
maandag 25 november in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp, telkens van 19 tot 22.30 u. Veel aandacht gaat 
naar de juiste kennis van het reanimeren want zonder een goede reanimatie heeft de bediening van het 
AED–toestel geen enkel nut!
Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis sessies volgen mits inschrijving met naam, adres, 
geboortedatum, T- en GSM-nummer bij Ann Desaeger (vorming@koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 12 11) en 
bij secretaris Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

Cursus eerste hulp e.a.
In het najaar pakt de Rode Kruisafdeling 
Koksijde ook uit met een cursus eerste hulp en 
een cursus helper.
Snijwonde, schaafwonden, bloedneus, 
brandwonden, breuk, verstuiking; hartaanval, 
beroerte, vergiftiging, reanimatie… je leert in 12 
uur tijd in al die gevallen hulp bieden.
De cursus eerste hulp vindt plaats op 
woensdagen 25 september, 2, 9, 16 en 23 
oktober.
De cursus helper op woensdagen 6, 13, 20 en 27 
november, en 4 december.
Alle lessen in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in 
Koksijde-Dorp, telkens van 19 tot 22.15 u.
Inschrijven en info bij andesaeger@telenet.be, 
0473 33 12 11.

Opleiding reanimatie met AeD-toestel

Bewegen is gezond, ook voor senioren…
Sporten is voor senioren niet alleen leuk, maar biedt ook heel wat voordelen: minder kans op 
aandoeningen, meer sociale contacten, een beter humeur, langere zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
Dankzij voldoende beweging kan men de conditie op een behoorlijk hoog peil houden, ook als senior. Het 
Sociaal Huis organiseert volgende groepslessen voor de senioren.

tai Chi
Deze reeks start in september in de Kerkepannezaal (Strandlaan 
in Sint-Idesbald). Tai Chi-bewegingen zijn heel rustige en staande 
bewegingen en dus zeer geschikt voor senioren. Tai Chi stamt uit 
de taoïstische Chinese filosofie. De betekenis van Tai Chi is “Kracht 
in zachtheid en harmonische bewegingen”. Tai Chi lessen zijn ook 
toegankelijk voor heel wat mensen met beperkingen.
Tai Chi-bewegingen versterken op een voorzichtige manier organen 
en spieren. Ze verbeteren de bloedcirculatie en houding en het 
werkt ook ontspannend voor lichaam en geest. Begeleidster is 
Jacqueline Del Savio, vrijwilliger van het Sociaal Huis en lid van de 
Seniorenadviesraad.
Vanaf 10 september elke dinsdagvoormiddag van 10 tot 11 u. Losse 
kledij en schoenen met platte zolen zijn aanbevolen.Deelname 1,50 
euro per les. In samenwerking met de sportdienst. 

Heilgymnastiek
Het Sociaal Huis organiseert al meer dan 30 jaar heilgymnastiek voor senioren. De lessen vinden plaats in 
het turnzaaltje boven het brandweerarsenaal van Oostduinkerke (Schoolstraat), elke woensdag van 14.30 tot 
15.30 u. (uitzondering schoolvakanties). Deelname is gratis. Lesgever is Ed Dedrie, 0485 80 95 86, ed.dedrie@
skynet.be.

info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be,  T 058 53 43 42



franse Avond voor Kiekafobee
De vereniging Zonta Middelkerke-Westkust organiseert op zaterdag 5 oktober in c.c. CasinoKoksijde een 
Franse Avond “Voulez-vous?” ten voordele van het project Kiekafobee.

Dommelplekje start vierde jaar

watergewenning en kleuterzwemmen

Onder het motto “danser, manger, fêter” wordt 
volgend programma aangeboden:
-  19.30 u., receptie en Frans buffet met catering 

door De Normandie
-  21.30 u., live optreden door Eddy & les Vedettes
-  23 u., dansen, ambiance met dj X?
De toegang bedraagt 20 euro, glas champagne 
en optreden inbegrepen. Verkooppunten in Hotel 
Apostroff en De Normandie.
De beweging Zonta, ontstaan in Amerika in 
1919, is een internationale organisatie van 
beroepsactieve vrouwen die de situatie 
van de vrouw wereldwijd wil verbeteren. Via 
fondsenwerving en bewustmaking werkt Zonta 
aan het verbeteren van de maatschappelijke 
situatie van de vrouw. De afdeling Middelkerke-
Westkust ontstond in 2006. Alle opbrengsten van acties gaan naar sociale projecten zoals in dit geval 
Kiekafobee. Deze organisatie werd gesticht in 2008 om financiële middelen te verzamelen voor het 
Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Zo organiseert Kiekafobee vakanties voor gezinnen met een kind met 
kanker. Gezinnen krijgen aldus de mogelijkheid een financieel gesteund weekje vakantie te genieten aan zee. 
In onze gemeente huurt Kiekafobee daarvoor twee luxe-appartementen.
info: Kathleen Geens, T 0475 48 29 20

Een onthaalouder haalt de kindjes na het middageten van school 
en brengt hen naar het Dommelplekje, waar ze kunnen slapen tot de 
school bijna uit is. De onthaalouder brengt de kindjes tegen het einde 
van de schooltijd terug naar de klas.
Voor deze namiddagopvang betaalt de ouder een bijdrage (1/3de 
dagdeel), berekend aan de hand van het belastbaar gezinsinkomen 
en geldig voor de opvang van het kindje vanaf 13 u. tot het einde 
van de schooltijd (16 u.). Elke aanvraag gebeurt via de dienst voor 
Onthaalouders en wordt in volgorde van aanmelding ingeschreven.
info: onthaalouders@koksijde.be, T 058 51 80 74 (Leopold II Laan 4 in 
Oostduinkerke)

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

Voor het vierde jaar op rij organiseert de dienst Onthaalouders vanaf september namiddagslapen voor peuters. 
De onthaalouders Vicky en Isabelle vangen met veel zorg peuters op die in de namiddag nog wat willen slapen. 
Het Dommelplekje wilt voor de jongste kleuters de overgang van dagopvang naar een voltijdse schooldag vlotter 
laten verlopen.



watergewenning en kleuterzwemmen

Huldiging sportkampioenen 2012-2013

Kampioenen bij de individuele sporters
-  Karl van Schaeybroeck: prov. kampioen tienkamp 

atletiek
-  Frank Dawyndt: brons Belg. kampioenschap M40 

400 m in- & outdoor / prov. kampioen M40 vijfkamp
-  Laura Bossart: prov. kampioen juniores zevenkamp 

atletiek
-  Amber Dawyndt: prov. kampioen miniemen vijfkamp 

atletiek
-  Tristan Glorie: prov. kampioen miniemen vijfkamp 

atletiek
-  Simon Blanckaert: prov. kampioen miniemen 

veldloop atletiek
-  Paul Peremans: kampioen Klasse 3 Slalom 

interregionaal autosport

eervolle vermelding bij de individuele sporters
-  Jelien Moerman: brons Fisec Spelen in Malta op de 

100, 200 en 4 x 100 m atletiek

Sportlaureaat bij de individuele sporters
-  Ward Mercier (AC Molenland): Vlaams kampioen 

1500 m (alle categ.) / Belg. kampioen 1500 m 
beloften in- & outdoor / prov. kampioen 800 m (alle 
categ.) atletiek

Kampioenen in ploegverband
- Petanqueclub Koksijde: kampioen W-Vl. 50+ in 3de 

afdeling (1ste jaar in competitie) met promotie 
naar 2de afdeling

-  Tennisclub Koksijde dubbel dames 50-2: gewestelijk 
kampioen interclubkampioenschappen

-  VOSK-voetbal: kampioen in hun reeks
-  Judoclub Koksijde: 1ste plaats op de B.K. bij de U17 

/ 1ste plaats op de B.K. bij de U23 / 2de plaats op 
de B.K.bij de U15

eervolle vermelding in ploegverband
-  VT Enjoy Koksijde 1ste damesploeg: kampioen in 

2de prov. met promotie naar 1ste prov.
-  BBC Koksijde miniemen jongens A: kampioen in 

hoogste prov. reeks miniemen

Sportlaureaat in ploegverband
-  KVVC-KVVO Westkust Foot Nationale U17: winnaar 

finale W-Vl tegen KSV Roeselare met 0-0 (4-2 
strafsch.) / winnaar finale nationale jeugdcup Het 
Nieuwsblad tegen PC Pepingen met 0-1

Sportlaureaat bij de mindervaliden
-  VOC De Rozenkrans (atletiek): Margo Goosens, 

Robie Jones, Kevin Vermeire, Simon Lecluyse, Lindsy 
Goosens, Jessica Amoruso

-  VOC De Rozenkrans (judo): Mike Vanacker, 
Emmanuel Ryckewaert, Anne D’Haeyer, Liezel 
Vandecasserie

-  VOC De Rozenkrans (basket): Daniel Vanhuffel, Brian 
Lasoen, Samuel Rasalle, Stanley De Pelsmaecker, 
Julien Chevalier, Kenneth Dreypondt, Sven Lahousse

Behaalden een sportdiploma (medaille van de 
vlaamse minister van Sport):
- Arthur Tourlousse (tennis), Pieter Wydooghe (tennis), 

Jos Vanacker (tennis), Filip Sennesael (tennis), Luca 
Haentjes (basketbal)

trofee der Sportverdienste
-  Eervolle vermelding voor Michel Lantsoght: 15 jaar 

inzet voor de petanqueclub De VLOPS en eerste 
adviseur ivm de Bolledroom.

-  Laureaat trofee der Sportverdienste voor Freddy 
Persoone: vele jaren inzet voor de basketsport, 
opwaarderen van diverse activiteiten, commercieel 
talent, bijzondere aandacht voor damesploeg met 
promotie naar eerste landelijke, zeer sociaal en 
echte netwerker

Op vrijdag 28 juni vond in de cafetaria van Tennisclub Koksijde de jaarlijkse huldiging plaats van de 
Koksijdse sportkampioenen over het competitiejaar 2012-2013. Een lange rij verdienstelijke sportlieden werd 
door de sportraad en het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.

De vele sportkampioenen in 
gezelschap van burgemeester 

Marc Vanden Bussche, 
schepenen Dirk Dawyndt 

en Lander Van Hove en 
diensthoofd Sport Willy 

Degraeuwe.



week van de Sportclub

jeugdsportacademie

Van 7 tot 15 september organiseren Bloso en de Vlaamse 
Sportfederatie hun vijfde editie van de Week van de 
Sportclub waarin duizenden Vlaamse sportclubs hun 
deuren openzetten. De gemeentelijke sportdienst werkt 
uiteraard mee aan dit initiatief.
De voordelen van de sportclub op een rijtje:
-  het is de plek om levenslang te sporten onder leiding 

van een gediplomeerde trainer of lesgever
-  iedereen is er welkom, ongeacht afkomst, geslacht of 

leeftijd
-  men maakt en ontmoet er vrienden, waarmee men 

samen een gezellige tijd doorbrengt
In de eerste week van september worden brochures 
verdeeld in alle Koksijdse scholen. Daarin staan alle 
meewerkende sportclubs, de dagen en uren waarop men 
gratis kan deelnemen aan een trainingssessie, hoe inschrijven en de contactgegevens van elke club. Liefst 
31 Koksijdse sportclubs nemen deel aan de Week van de Sportclub.
Volledig programma op www.sport.koksijde.be.

Scholenveldloop
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke 
sportdienst de jaarlijkse veldlopen op het sportpark 
van Oostduinkerke:
-  op dinsdag 24 september van 13.45 u. tot 16 

u. voor de kinderen uit het lager onderwijs van 
Koksijde

-  op woensdag 25 september van 14 tot 16 u. voor 
de leerlingen van het middelbaar onderwijs van 
Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne

In twee dagen tijd geven ca. 2.000 sportievelingen 
het beste van zichzelf. De inschrijvingen worden via 
de scholen geregeld en zijn gratis.

Sluitingsprijs in Putte-Kapellen
De gemeentelijke sportraad legt op dinsdag 15 
oktober een autobus in naar Putte-Kapellen, waar 
jaarlijks, aan de grens met Nederland, de laatste 
wedstrijd van het wielerseizoen gereden wordt. 
Het is keer op keer een waar volksfeest waarvoor 
de renners het onderste uit de kan halen. De bus 
vertrekt om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek 
te Oostduinkerke. De renners starten om 12.45 

u. en moeten 12 ronden (ca. 180 km) rijden. De 
aankomst is voorzien omstreeks 16.30 u. De bus 
vertrekt om 18.30 u. weer naar huis.
Wie geïnteresseerd is kan, mits betaling van 10 
euro (wordt na het vertrek teruggegeven op de 
autobus), inschrijven bij de sportdienst (sporthal 
Hazebeek). Het aantal plaatsen is beperkt.
info: sportdienst, T 058 53 20 01

Voor jongens en meisjes uit het lager onderwijs 
organiseren de sportdienst en sportraad op 
woensdagnamiddag jeugdsportacademies in de 
sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Voor elke sport 
is er een lessenreeks van drie weken.
De initiaties voor het 1ste tot 3de leerjaar vinden 
plaats van 14 tot 15.15 u., voor het 4de tot 6de 
leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. Volgende sporten 
staan op het programma: balsporten (krachtbal, 
voetbal en korfbal) op 9, 16 en 23 oktober / 
toestelturnen op 13, 20 en 27 november / tennis op 
4, 11 en 18 december / omnisport (frisbee, hockey, 
ropeskipping en baseball) 8, 15, 22 en 29 januari 
/ badminton op 12, 19 en 26 februari / atletiek 
(verspringen, hordenlopen, kogelstoten, …) op 12, 
19 en 26 maart.

De deelnameprijs per reeks bedraagt 4,50 euro 
(behalve omnisport 6 euro), verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen. Inschrijven op de 
sportdienst, Hazebeekstraat 11 (T 058 53 20 01). 
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt en je bent 
pas ingeschreven ná betaling!



Sport overdag: sport- en seniorenacademie

Petanquetornooi wisselbeker schepen van Sport

Strand-, duin- en poldertoertocht

Sportelen in onze gemeente

De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de 
sportdienst en sportraad, loopt van 4 oktober tot en met 23 
mei 2014. Elke vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen 
zowel dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-
Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek 
van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 
u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) 
bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal 
wordt gratis ter beschikking gesteld. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Dit petanquetornooi vindt plaats op donderdag 17 oktober om 14 u. in De Bolledroom in Oostduinkerke. Er 
wordt gespeeld met vaste tripletten over drie rondes. De winnaars van het tornooi ontvangen een trofee en 
de Koksijdse verenigingen strijden ook nog om de‘Wisselbeker van de schepen van Sport. Ook mensen die 
niet aangesloten zijn bij een vereniging kunnen deelnemen. Gratis deelname voor iedereen, inschrijven vóór 
10 oktober op de sportdienst.

info, brochure en inschrijvingen: sportdienst, T 058 53 20 01, www.sport.koksijde.be.

Op zondag 22 september vindt in Oostduinkerke de 13de strand-duin-poldertoertocht plaats met keuze 
tussen 45 of 58 km. De omloop omvat o.a. 3 km single track op het militair domein, een stuk van het 
WK-cyclocrossparcours en een passage over het strand. Starten kan tussen 8 en 11.30 u. aan sporthal 
Hazebeek. Er zijn douches en bikewash voorzien. Org.: Bart Pieters, Stefan Werner, Frank Steen, Pieter Popeye, 
Nico Syryn, Peter Viaene, Johan Recour en Geert Desaever.

In het najaar organiseert de sportdienst weer tal van Sportelactiviteiten. Alle 50-plussers zijn er welkom om 
in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te werken en zo te streven naar een fit en gezond lichaam!

Yoga -  Woensdag 16 en 23 oktober van 10.45 
tot 12 u. in de sporthal Hazebeek. Met yoga 
werkt u op een dynamische manier aan uw 
conditie, draagkracht, energie en lenigheid. 
Met speciale aandacht voor houding en 
symmetrie brengt u evenwicht in uw lichaam. 
Zowel voor beginners als mensen met ervaring.
Kostprijs: 3 euro voor 2 lessen. Vooraf inschrijven 
via de sportdienst.

BBB - Woensdag 6, 13, 20 en 27 november van 9.30 tot 10.30 u in de sporthal Hazebeek. Met gerichte 
oefeningen traint men de spiergroepen van borst, billen en buik, verbetering van de houding, bevordering 
van de conditie.
Deelnameprijs: 6 euro voor 4 lessen. Vooraf inschrijven via de sportdienst.

Aerobic - Woensdag 4, 11 en 18 december van 9.30 tot 10.30 u in de sporthal Hazebeek. Dynamische 
trainingsvorm op ritmische muziek waarbij zowel de uithouding als de kracht verbetert.
Kostprijs: 4,5 euro voor 3 lessen. Vooraf inschrijven via de sportdienst.

tai Chi -  Zie blz. 19.
Kostprijs: 1,50 euro per les. Vooraf inschrijven is niet nodig.



Gezocht: jong artistiek geweld!

The Mill XL 9

Demo longboard

Kan je toffe foto’s nemen? Maak je schilderijen? Schrijf je 

gedichten? Plaats nodig om je werk te tonen? JOC de PIT zoekt 

jonge kunstenaars 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 joyce.debruyne@

koksijde.be of 058 53 34 44.

Op vrijdag 6 september presenteert de PIT vanaf 20 u. opnieuw heel 

wat live acts. Een mash up van verschillende genres en topartiesten 

uit binnen- en buitenland. Hip hop, drum ‘n’ bass, dubstep, minimal, 

house, techno. Dat is het recept van The Mill XL. Een aantal namen uit 

de line up:
Counterstrike: heeft al 50 releases op verschillende hardcore, drum ‘n’ 

bass en dubsteplabels (www.facebook.com/counterstrikednb)

Yamo: house dj die al in de Krush club en op Tomorrowland te zien 

was (www.yamo.be).
Ntrek ft Brihang: kreeg een award voor beste Vlaamse rapper en was 

al te zien op Eén (www.ntrek.be).

Het volledige programma op www.depit.be of www.facebook.com/

themillevents.
Ticket: 7 euro in vvk, 9 euro add.

Info: www.depit.be of www.facebook.com/themillevents

Op zaterdag 28 september vindt van 14 tot 18 u. ter 

hoogte van de Verdedigingslaan in Koksijde-Bad een 

demonstratie longboarden plaats. Enkele ervaren 

longboarders tonen wat longboarden betekent. Want 

longboarden is iets anders dan skaten. Longboarden lukt 

niet in een skatepark. Longboarders zoeken (hellende) 

straten om hun sport te beoefenen. De jongeren van de PIT 

zorgen voor drankjes en wat achtergrondmuziek.

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 30 euro waard! Daarmee 

kan je in het weekend en op feestdagen een 

taxi nemen. Ze liggen ter beschikking bij de 

jeugddienst (elke werkdag van 9 tot 12 u., op 

maandag, woensdag en vrijdag ook van 13.30 

tot 16 u.) Breng je identiteitskaart mee en een 

officieel document waarop je adres staat.

Najaar 2013 in de PIT
Het nieuwe programmaboekje is uit. Er staat een 

overzicht in van de belangrijkste activiteiten van het 

najaar. Tien uitgaven van de boekjes zijn gesigneerd 

door Thomas van de jeugddienst en zijn goed voor 

twee gratis tickets.
Haal je exemplaar in de PIT of neem er één op een 

verdeelpunt.
Info: www.depit.be met links naar de optredende 

muziekgroepen.



Nieuw: Dynamicrew Koksijde!

De jeugdraad kan elk jaar putten uit 2 000 euro van de gemeente om nieuwe jongerenprojecten of 

-initiatieven van jongeren te ondersteunen met een maximum van 1 000 euro per project of initiatief. Als 

het schepencollege instemt met een voordracht van de jeugdraad, dan kan het nieuwe initiatief over het 

budget beschikken. (Info daarover bij een jeugdraadslid of de jeugddienst jocdepit@koksijde.be.)

Dynamicrew Koksijde genoot het vertrouwen van de jeugdraad en het schepencollege, en kreeg aldus de 

subsidie. Daarmee werd al flink geïnvesteerd: muziekinstallatie, liedjes, T-shirts en danskledij, ontwerp logo, 

banner, sportverzekering…
Dynamicrew is geen dansschool, maar een groep jongeren met een gemeenschappelijke noemer: passie 

voor dansen. De groep bedenkt leuke choreografieën, moedigt jongeren aan om op een unieke manier 

aan sport te doen. Dynamicrew Koksijde kende haar eerste publieke optreden in de Garnaalstoet.

Dynamicrew repeteert elke zaterdagmorgen van 9 tot 11 u. in de turnzaal van de gemeenteschool van 

Koksijde-Dorp, Abdijstraat 101.
info: facebookpagina of via 
danscrew_koksijde@outlook.com.

Dynamicrew Koksijde is de naam van de nieuwe jongerendansgroep of “danscrew” die onlangs gestart 

werd door Joëlle Bakeroot (18) uit Koksijde en Kimberly Wattier (22) uit Veurne. Ons gemeentebestuur 

stelde hen al een repetitieruimte ter beschikking. Via de Koksijdse jeugdraad ontving Dynamicrew 

Koksijde ook een startsubsidie van 1.000 euro.

veel volk  
in de Speelveugel
De Speelveugel beleefde een echt superjaar. Het succes 

was overdonderend. In juli waren er al topdagen met 140 

kinderen. En dat is dan nog de minst drukke maand. Augustus 

was dan ook goed op weg om alle records te breken. Maar 

bij het ter perse gaan waren nog niet alle cijfers gekend. Op 

www.jeugd.koksijde.be kan je een heel pak foto’s bekijken.

inschrijvingen bij jeugdbewegingen
Scouts Casa - De leiding verwelkomt de nieuwe 

leden op zaterdag 21 september om 14 u. in hun 

lokalen, Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. Het groots 

openingsspel vindt plaats op zaterdag 29 september. 

Contactpersoon: tuurdeltomme@hotmail.com.

Scouts zeedustra - Inschrijven in deze scoutsgroep 

kan op zondag 29 september van 14 tot 17 u., in het 

lokaal Kerkstraat 34 te Koksijde-dorp. Contactpersoon: 

jonasvandicke@hotmail.com.
KAj wulpen – KAJ vindt voorlopig ook nog zijn stek in de 

Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. De KAJ organiseert 

activiteiten voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Je kan het 

hele jaar door inschrijven bij stijn.lycke@gmail.com

tandemwest - Tandemwest biedt activiteiten voor personen 

met en zonder een beperking. De groep vindt onderdak in het centrum Taf wallet, Veurnelaan 109 in Sint-

Idesbald. Inschrijven online via www.tandemwest.be of info@tandemwest.be.

Schepen van Jeugd Lander Van 

Hove en jeugdraadslid Bruno 
Vandicke die de subsidieaanvraag 

begeleidden, samen met de 
enthousiaste jongeren van 
Dynamicrew Koksijde. Voorzitter 
Karel Ghysel van de jeugdraad was 

verhinderd.



1.175 joggers voor de Beach run

jaarlijkse radio-communicatie-oefening
bij Koksijdse radioamateurclub KSD

Op maandag 22 juli organiseerden de gemeentelijke sportdienst en de sportraad voor de 33ste keer de 
jaarlijkse strandloop. Er namen in totaal 1.175 joggers aan deel.

Om 18.30 u. werd de start van de jeugdjogging gegeven. Niet minder dan 152 kinderen jonger dan 14 jaar 
schreven zich in voor 2,5 km op het strand van Sint-Idesbald. Om 20 u. schoot de schepen van Sport Dirk 
Dawyndt de 1.023 deelnemers van de 5 en 10 km op gang.
Onder de deelnemers was er een grote diversiteit aan talent en ambitie. Er waren zowel competitielopers, 
deelnemers aan het loopcriterium van de kust en getrainde joggers als ‘start to runners’ en sportieve 
toeristen die zich tijdens hun vakantieperiode sportief wilden meten en vooral meededen voor de 
ambiance. 
Alle deelnemers kregen na afloop een paar sportsokken en een Aquarius sportdrank. De besten per reeks 
kregen bovendien ook een naturaprijs.
Na de jogging bedankte de organisatie de sponsors, het feestcomité van Sint-Idesbald, de VVV Koksijde, 
Atletiek Club Koksijde en alle medewerkers.

winnaars
jeugdjogging 2,5 km jongens -14 jaar: 1. Simon Blanckaert uit Koksijde in 7’55’’; 2. Jolan Goossens uit 
Rijkevorsel; 3. Thibault Vandeperre uit Vilvoorde
jeugdjogging 2,5 km meisjes -14 jaar: 1. Febe Triest uit Lede in 8’37’’; 2. Tamara Verboven uit Vorselaar; 3. 
Wissam Chibani uit Menen
Heren 5 km: 1. Valentin Poncelet uit 
Lillois in 17’45’’
Dames 5 km: 1. Julie Vandevelde uit 
Aartrijke in 19’51’’
Heren 10 km: 1. Francis 
Vansteenbrugge uit Oudenaarde in 
34’26’’
Dames 10 km: 1. Annemie Danneels uit 
Knokke-Heist in 40’50’’
Volledige uitslag op www.sport.koksijde.
be.
info: Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 01

De Koksijdse radioamateurclub KSD organiseert op 
zaterdag 7 en zondag 8 september zijn jaarlijkse 
“velddag” of radio-communicatie-oefening. Het 
betreft een wereldwijde oefening in communicatie 
die in geval van nood kan worden opgesteld zonder 
hulp van derden. Concreet houdt de oefening in dat 
de club KSD op het oud munitiedepot van Koksijde 
gedurende 24 uren zoveel mogelijk wereldwijde 
radiocontacten probeert te leggen met eigen 
middelen. De opstelling gebeurt op zaterdagmorgen. 
De uitzendingen beginnen op zaterdag om 15 u. tot 
zondag om 16 u. Er wordt gewerkt op HF-, en VHF-
banden.
Uiteraard is iedereen welkom om de radio-amateurs te 
bezoeken om meer te vernemen over deze interessante 

hobby. Ook op technisch vlak is dit voor de liefhebbers een mooie kans.

Activatie molen
De club KSD pakt op zondag 15 september van 8 tot 12 u. uur bovendien uit met de 2de editie van de 
“activatie” van de molen van Koksijde. Tijdens die voormiddag wordt geprobeerd zoveel mogelijk contacten 
te leggen met andere geactiveerde windmolens.
info: on4ksd@skynet.be, www.on4ksd.be (Serge Scheid, Voorduinen 23 in Oostduinkerke, 0475 57 95 20.



GEBOORTEn
Nolwenn Erler - Veurne, 21 maart
dochter van Laetitia Erler uit Koksijde

Kyona Thomaes - Veurne, 25 mei
dochter van Tom en van Shaina 
Decoster uit Koksijde

Carole Bollengier - Veurne, 26 juni
dochter van Christophe en van 
Christina Dax uit Oostduinkerke

Léa Dehaene - Veurne, 30 juni
dochter van Thomas en van Lien 
Van Hove uit Koksijde

Lowie Voeten - Veurne, 30 juni
zoon van Steve en van Jana Druwé 
uit Koksijde

Sandro Cornette - Veurne, 6 juli
zoon van Christoph en van Kelly 
Tyvaert uit Oostduinkerke

Gauthier Van der Heyden
Veurne, 7 juli
zoon van Ignace en van Lynn 
Delanghe uit Koksijde

Edouard Dochy - Veurne, 11 juli
zoon van Rembert en van Céline 
Kindts uit Koksijde

Linde Hackx - Veurne, 16 juli
dochter van Johan en van Vanessa 
Zaman uit Koksijde

Nora Claeys - Veurne, 21 juli
dochter van Wim en van Leen 
Declerck uit Koksijde

Amélie Vermeire - Veurne, 27 juli
dochter van Nico en van Nancy 
Vandenberghe uit Oostduinkerke

HUWELIJKEn
Thierry De Maertelaer en 
Francine Lauvernier, 
beiden uit Koksijde (13 juli)

Johan Verstraete en Delphine 
le Maire, beiden uit Koksijde 
(15 juni)

Filip Ghesquière en Katrien 
Van Den Abeele, 
beiden uit Koksijde (27 juli)

Julien Eeckhout en Christine 
Austraete, beiden uit Koksijde 
(31 juli)

Jan Dewulf en Sylvie Decoster, 
beiden uit Koksijde (3 augustus)

OVERLIJDEnS
Jacques Claessens - 80 jaar

Marie-José De Jonghe - 75 jaar
echtgenote van Robert Christiaens

Jacqueline Dedeurwaerder - 84 
jaar weduwe van Julianus Deklerck

Yvette Myngeer - 69 jaar
echtgenote van Luc Leynaert

Celina Wackenier - 90 jaar
echtgenote van Robert 
Vandenberghe

Liliane Campion - 92 jaar
weduwe van Guillaume Clemens

Augusta Nowé - 98 jaar
weduwe van Albert Veranneman

Guillaume Michielsen - 76 jaar
echtgenoot van Rosa Moens

Lucia Demeyere - 87 jaar
weduwe van Roger Desaever

Danièle Van Driessche - 60 jaar
echtgenote van Didier Rogge

Louise De Wildeman - 102 jaar
weduwe van Joseph De Zutter

Christiane Pillaert - 79 jaar
weduwe van Henri Melis

Marcel Platteau - 80 jaar
echtgenoot van Hubertine Patfoort

Roger Debusschere - 78 jaar
echtgenoot van Georgette Cuvelier

Elisabeth Boens - 98 jaar
weduwe van Alphonse Terryn

Simonne Verplancke - 88 jaar

Elvira Hauspie - 95 jaar
weduwe van Josephus Boeckx

Roland Swyngedouw - 70 jaar
echtgenoot van Annie 
Vandenbroucke

Marie Thirant - 91 jaar
weduwe van Charles Rentmeesters

Robert Depoorter - 76 jaar

Georges Loones - 100 jaar
echtgenoot van Maria Dewitte

Christiane Lhoir - 67 jaar

Andreas Duym - 84 jaar
echtgenoot van Paula Janssens

Gratienne De Grande - 90 jaar
weduwe van André De Cloedt

Georges Vanbuckhave - 86 jaar
weduwnaar van Jeanne Deloffer

Simonna Heughebaert - 92 jaar
weduwe van Gilbert Lacante

Erna Nees - 69 jaar
echtgenote van Gilbert De Roeck

Francine Boulvin - 85 jaar
weduwe van Charles Biart

Denise Bacqué - 89 jaar
weduwe van Philemon Ghysel

Guillaume Baele - 58 jaar

Willy Bonjé - 81 jaar
echtgenoot van Georgette Deprez

Marie-Thérèse Kestens - 82 jaar
weduwe van Joseph Hocepied

Irène Thys - 90 jaar
weduwe van Emiel Ureel

Albert De Muynck - 92 jaar
weduwnaar van Louisette Audin

Hubert Ramelot - 75 jaar
weduwnaar van Marcelle Mayeur

Guillaume Brichaux - 89 jaar
gehuwd met Françine Milleville

Maria Vermoote - 72 jaar
echtgenote van Frans Houpelyne

Roland Daneels - 73 jaar
weduwnaar van Georgette 
Gossaert

Willy Vanmellaerts - 81 jaar
echtgenoot van Yvette Everaert

Eddy Margodt - 52 jaar

René Salens - 67 jaar
echtgenoot van Viviane 
Vandendael

Martin De Cock - 89 jaar
echtgenoot van Elisabeth Hombau

Christiane Van Nieuwenburg - 
81 jaar
echtgenote van Jozef De Coninck

Romain Devriese - 83 jaar
echtgenoot van Maria Vieren

Geboorten, huwelijken & overlijdens

De winterbrochure is klaar
Ook tijdens het najaar en in de winter valt er in Koksijde heel wat te beleven. De dienst 
Toerisme heeft een volledige nieuwe brochure klaar: Winter 2013-2014. In deze brochure 
staat een overzicht van de vele bezienswaardigheden in onze gemeente en alle grote 
evenementen tot eind maart 2014.
In de winterbrochure is ook het volledige logiesaanbod opgenomen met diverse specifieke 
winterarrangementen die garant staan voor een ontspannend winterverblijf in onze 
badplaats. De brochure vermeldt ook het ruime aanbod restaurants, tea-rooms, brasseries.
Gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme of te downloaden via www.koksijde.be.

Winter
Hiver

Koksijde I Oostduinkerke I Sint-Idesbald I Wulpen

2013
2014
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Echtpaar Pladys-Pinson
Zestig jaar geleden, in Veurne op 30 mei 1953, stapten André Pladys (°Koksijde) en Gisèle Pinson (°Veurne) 
in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 22 juni in het 
gemeentehuis ontvangen. André was schilder-behanger in Koksijde. Ze hebben twee dochters, vier klein- en 
twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Van Duijse-Lootvoet
Het echtpaar Seraphinus Van Duijse (°Clinge, Nl) en Simonne Lootvoet (°Veurne) smaakte het geluk op 
zaterdag 22 juni het diamanten bruiloftsfeest te kunnen vieren. Ze huwden in Veurne op 25 juni 1953. 
Seraphinus was veekoopman in de Westhoek. De jubilarissen hebben een dochter en een zoon, waarvan 
vijf kinderen en vijf achterkleinkinderen.

Echtpaar Cocquyt- 
Van Vyve
Zaterdag 6 juli was een gezellige 
feestdag voor het echtpaar 
Bernard Cocquyt (°Brugge) en 
Andrée-Anne Van Vyve (°Brugge) 
ter gelegenheid van de viering 
van hun gouden huwelijksfeest 
(Brugge, 12 juli 1963). Bernard 
was onderwijzer aan de lagere 
school Ter Schelpe, nu Leefschool 
genoemd. De laatste vijf jaar van 
zijn loopbaan was hij directeur. 
André-Anne werkte voor diverse 
immo-kantoren. Ze hebben 
een dochter, een zoon en zes 
kleindochters.

Proficiat aan onze jubilarissen!



Echtpaar Dechainois-
Defenfe
Joseph Dechainois (°Gilly) en Denise 
Defenfe (°Châtelineau) vierden 
op zaterdag 6 juli hun gouden 
bruiloftsfeest. Ze huwden vijftig jaar 
geleden op 6 juli 1963 in Châtelineau. 
Joseph was drukker en Denise werkte 
vele jaren als bediende bij de RVA in 
Charleroi.

Echtpaar Patty-Larcin
Het derde jubilerend echtpaar op zaterdag 6 juli was het koppel André Patty (°Etterbeek) en Rita Larcin 
(°Givry). Deze gouden jubilarissen huwden op 13 juli 1963 in Bergen. André was afdelingsdirecteur bij het 
ministerie van Verkeer en Infrastructuur in Brussel. Rita was technisch regentes en gaf les in Frameries en 
Paturages. Ze hebben een dochter, een zoon en drie kleinkinderen.

Echtpaar Van Bocxtaele-Pieters
Gilbert Van Bocxstaele (°Gent) en Godelieve Pieters (°Zottegem) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Zottegem, 10 juli 1963) eeuwige trouw! Gilbert was zelfstandig boekhouder en belastingconsulent. Lieve 
was ambtenaar bij het ministerie van Financiën. Ze kregen twee dochters en hebben zes kleinkinderen. De 
ontvangst in het gemeentehuis vond plaats op zaterdag 13 juli.



Echtpaar Francq-Lippus
Een tweede gouden feest op zaterdag 13 juli was weggelegd voor de echtelingen Claude Francq (°Twee-
Akren) en Paulette Lippus (°Twee-Akren). Ze huwden op 13 juli 1963 in Twee-Akren. Claude was mecanicien 
bij Electrabel, Paulette onderwijzeres in Edingen. Ze hebben twee zonen en drie kleinkinderen.

Echtpaar Demeulemeester-Bosquet
Het derde echtpaar in de rij op zaterdag 13 juli waren de jubilarissen Jacqie Demeulemeester 
(°Oudenburg) en Jeanne Bosquet (°Elsene). Jacqie was bediende bij Electrabel en Jeanne werkte in een 
regenscherm-bedrijf.

Echtpaar Carette-Lehon
Op zaterdag 20 juli waren er gouden palmen voor de echtgenoten André Carette (°Etterbeek) en Nelly 
Lehon (°Ere) die huwden op 13 juli 1963 in Willemeau. André was typograaf bij drukkerij Casterman in 
Doornik. Nelly was kapster. Ze hebben een dochter, een zoon en drie kleinkinderen.



Echtpaar Cruysweegs-mulkens
Leo Cruysweegs (°Kapellen) en Cornelia Mulkens (°Bergen op Zoom, Nl) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
(Kapellen, 23 juli 1963) eeuwige trouw! Leo was kaderlid bij Electrabel in Antwerpen en Brussel, Cornelia was 
huisvrouw. Ze hebben een dochter, twee zonen en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Libbrecht-Weyn
Roger Libbrecht (°Moeskroen) en Georgette Weyn (°Rijsel) beleefden het geluk op zaterdag 20 juli de 65ste 
huwelijksverjaardag (Vilvoorde, 15 mei 1948) of het briljanten bruiloftsfeest te kunnen vieren! Roger was 
elektricien-werkleider bij Sibelgas in Vilvoorde, Georgette werkte als bediende in een fabriek in Vilvoorde. De 
jubilarissen hebben twee zonen, twee kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar De Bruyckere-Calliauw
Op zaterdag 27 juli was het de beurt aan het echtpaar Georges De Bruyckere (°Ramskapelle bij Heist) en 
Agnès Calliauw (°Brugge) om de gouden bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde 50 jaar geleden op 26 
juli 1962 in Ruddervoorde. Georges was leraar en daarna technisch adviseur-coördinator aan het VTI van 
Poperinge. Agnès bekommerde zich om het huishouden. Ze zijn de stamouders van drie kinderen, acht 
kleinkinderen en een achterkleinkind.



Echtpaar Verfaillie-Van Canneyt
Andries Verfaillie (°Geluwe) en Linda Van Canneyt (°Tielt) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Wingene, 16 juli 
1963) eeuwige trouw! Andries was kaderlid bij de Bank van Brussel (BBL, ING) in Gent, Linda was zelfstandig 
verpleegster. Ze hebben twee zonen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het feest vond plaats 
op zaterdag 27 juli.

Echtpaar de Grave-naert
Ook op zaterdag 27 juli was er het gouden huwelijksfeest voor de familie Erik de Grave en Rita Naert. Erik 
(Lo) en Rita (°Sint-Niklaas) huwden op 16 februari 1963 in Kortrijk. Erik was eerst commercieel en daarna 
algemeen directeur van Brouwerij De Koninck in Antwerpen. Rita bekommerde zich om het huishouden. Ze 
hebben een dochter, twee zonen en zeven kleinkinderen.

Echtpaar Vansteenkiste-Vandeputte
Diamanten palmen waren er op zaterdag 27 juli voor de echtgenoten Gerard Vansteenkiste (°Dadizele) en 
Dina Vandeputte (°Moorsele) die huwden op 1 augustus 1953 in Moorsele. Gerard was ploegbaas bij de 
groendienst van Izegem, Dina besteedde al haar inzet aan het huishouden en het gezin. Ze hebben drie 
kinderen, tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen!



De Rozenkrans heeft dit jaar voor de 20ste keer deel genomen aan Special Olympics Belgium. Deze 
nationale spelen voor atleten met een mentale beperking vonden plaats in Gent van 8 mei tot 11 mei. De 
jongeren van de Rozenkrans blonken uit in atletiek, judo en basket. Hun namen kan je lezen in het artikel 
Huldiging sportkampioenen op blz. 21. Op maandag 24 juni werden ze verdiend een ontvangst in het 
gemeentehuis aangeboden.

Een 40-tal gemeentegenoten trok in het weekend van 21 tot 23 juni naar de verbroederingsgemeenten Konz 
en Wanze om er de 40ste verjaardag van de jumelage te vieren. Ze maakten er kennis met het bestuur, de 
bezienswaardigheden, de bewoners en het lokale leven van Konz en Wanze. Op het programma stond o.a. 
een boottocht naar Schengen, kermis en vuurwerk!

Gelegen langs de Veurnekeiweg even 
voorbij Wulpen richting Nieuwpoort 
langs het kanaal ligt het grote 
Monument ter ere van de gesneuvelden 
van de 4de legerafdeling in WO I. In 
oktober 1914 lag deze divisie in de 
beruchte bocht van Tervate. Van eind 
1914 tot begin 1917 verbleef ze vooral 
in het noordelijke deel van het IJzerfront, 
met kamp in Wulpen. In mei-juni 1917 
was de divisie actief in de sector 
Steenstrate. De divisie vocht ook mee in 
de omgeving van Merkem in april 1918. 
De onthulling van het monument had 
plaats op 11 juli 1920, in aanwezigheid 
van koning Albert. In 1997-1998 werd 
het monument en zijn omgeving volledig gerestaureerd door de federale overheid. De plechtigheid op 
donderdag 20 juni vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche.

De voorbije maand in woord en beeld



Op vrijdag 5 juli werd bij de inrit-
Vrijheidstraat naar Navigo-Nationaal 
Visserijmuseum het standbeeld 
Zeeman ingehuldigd. Toespraken 
werden gehouden door eerste 
schepen Jan Loones en door 
beeldhouwer Jan Dieusaert. Officieel 
is de naam Zeeman, maar de 
Oostduinkerkenaars noemen het 
beeld nu al Lucien de schipper naar 
gewezen IJslandvaarder-schipper 
Lucien Vanneuville die overigens 
op 8 juli zijn 80ste verjaardag 
vierde. Zowel op 5 als op 8 juli 
brachten zijn collega’s-muzikanten 
van de Harmonie Vrienden van de 
Brandweer hem een serenade!

Op dinsdag 30 juli bezocht viceminister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois de expo Die 
Soeker in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Op de archeologische site van het Abdijmuseum bestaat 
ondertussen een stevige traditie van hedendaagse kunst die de dialoog aangaat met de eeuwenoude 
ruïnes, en zo met de rijke culturele geschiedenis van Vlaanderen. Het bezoek van de Vlaams minister Geert 
Bourgeois gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, eerste schepen Jan Loones, 
kunstenaar Herman Van Nazareth en museumdirecteur Dirk Vanclooster.

De skateplaza, op vrijdag 28 juni 
geopend op het sportpark Hazebeek 
in Oostduinkerke, is een echte hit. Aldus 
getuigt ene Hans Claessens: “ODK is mijn 
nieuw favoriet park, beste park in België!” 
Van ’s morgens tot ’s avonds zit er volk op 
de plaza. Van beginners tot ervaren rotten. 
Bikers, bladers en skaters. De commentaren 
zijn unaniem positief. De plaatselijke 
skaters mogen trots zijn op hun plaza. 
Want die groeide dank zij hun input tot dit 
pareltje uit. Post foto’s of video’s op www.
facebook.com/skateplazaODK of stuur ze 
naar jocdepit@koksijde.be. Dan plaatst 
de jeugddienst ze online. Begin augustus 
had de pagina al 683 likes. Op de foto 
burgemeester, schepenen, raadsleden, 
prominenten en skaters t.g.v. de opening!



Misschien zag u deze schitterende wagen 
ook al in het straatbeeld? Het is de rijkelijk 
groengeel beschilderde Volvo die het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) huurt 
voor een eventueel te verlengen periode 
van zes maand om buiten de gemeente 
promotie en publiciteit voor Koksijde Golf ter 
Hille te maken. De overeenkomst werd met 
Volvo Veurne onderhandeld, omdat Volvo-
nationaal ook hand in hand gaat met de 
golfsport. Op de foto vlnr concessiehouder 
Koen Fonteyne van Volvo Veurne, 
golfsecretary Jan Deramoudt, burgemeester 
Marc Vanden Bussche en afdelingshoofd 
Technische diensten ir. Siska Stockelynck.

De eerste rit van de Ronde van de Benelux 
of Eneco Tour startte op 11 augustus 
op het Marktplein van Koksijde. Bij de 
start spotte onze gemeentefotograaf 
burgemeester Marc Vanden Bussche en 
schepen van Sport Dirk Dawyndt in een 
onderonsje met wereldkampioen Philippe 
Gilbert!

Het wereldfeest Dunia zette op zaterdag 27 juli zijn gastvrije poort op het strand van Oostduinkerke voor de 
tiende keer open! Dunia = gratis wereldleute, gezelligheid en plezier, lekker proeven, snuisteren en ontdekken. 
Centraal op het wereldfeest is er steevast de feestelijke wereldmarkt. 
Verschillende vzw’s en ngo’s gaven opnieuw info over hun project. Ze openden 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 en wereldmuziek!



Het beste van Open Monumentendag!
Op zondag 8 september vindt de 25ste editie plaats van Open Monumentendag (OMD). een feesteditie! 
De dient Cultuur zorgt dit jaar voor monumenten in feeststemming!

1. Boothotel Normandie, Koninklijke Baan 1, Koksijde
In de Schipgatduinen prijkt sinds 1937 een 
boothotel dat zijn naam dankt aan de gelijknamige 
oceaanstomer. In 1994 werd het gebouw beschermd 
als monument. De nieuwe eigenaar voerde 
schitterende restauraties uit. Voor deze feesteditie 
vertelt architect Vandendries zélf over de restauratie. 
In het ruim loopt van 10 tot 18 u. een expo over die 
restauratie. Een orkestje zorgt voor een leuke muziek 
Rondleidingen om 10, 14 en 16 u. (reservatie via info 
Koksijde)
2. villa Le Carbet, zeepannelaan 49, Sint-idesbald
Architect Leborgne voorzag dit duinhuis van twee 
terrassen met buisvormige relingen, als ging het 
om het dek van een boot. Kenmerkend voor het 
modernisme zijn tevens het platte dak en de 
sobere ramen, soms langwerpig van vorm. Binnen 
creëerde Leborgne een open ruimte. Gidsen geven 
doorlopend uitleg.
3. villa Belvédère, La Charitéstraat 12, Oostduinkerke
Lange tijd werd Villa Belvédère, de erg tot de 
verbeelding sprekende villa, zo verwaarloosd 
dat de buurt over ‘de spookvilla’ sprak. Gelukkig 
vond ook deze cottage een eigenaar die hem in 
zijn oorspronkelijke glorie herstelde. Doorlopend 
rondleidingen.
4. Gemeentehuis, zeelaan 303, Koksijde
In maart 2007 werd het nieuwe gemeentehuis in 
gebruik genomen. Het Antwerpse Architectenburo 
Storme-Van Ranst stond in voor het spectaculair 
ontwerp. Uitleg over de technische snufjes, de 
kunstwerken en de diensten die er gehuisvest zijn. 
Nooit eerder geziene foto’s over de bouw worden 
tentoongesteld. Diverse aanspreekpunten.
5. Sint-Pieterskerk, Kerkstraat, Koksijde
Waar er vroeger een sober en wit geschilderd 
interieur was, valt er nu een unieke kleurenpracht 
te bewonderen. Een omweg waard! Diverse 
aanspreekpunten.
6. Abdijmuseum ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 8, 
Koksijde
Verneem meer over het dagelijkse leven in de 
middeleeuwen. Met spelelementen, een gezinskoffer 
en een zoektocht voor kids. In de Duinenabdij wordt 

al eeuwen gediscussieerd over maatschappelijke 
thema’s.
Zes getuigen die in en rond het museum werken, 
vertellen over hun beste verhalen met beeldmontage.
7. Navigo – Martha OD.i, Pastoor Schmitzstraat 5, 
Oostduinkerke
De houten vissersboot dateert uit WO II. In 1962 
werd het een sleepboot en in 2008 pronkstuk van 
het nieuwe visserijmuseum na grondige restauratie. 
Vanwege de industrieel-archeologische waarde werd 
het in 1998 een beschermd monument. Op OMD-dag 
mag men uitzonderlijk in en op het schip.
8. zuid-Abdijmolen, jaak van Buggenhoutlaan, 
Koksijde
Deze staakmolen (1773, afkomstig van Houtem) 
is een van de laatste acht driezoldermolens ter 
wereld. Molenaar Patrick Geryl nodigt u uit voor een 
feestelijke ‘best of’. Zeer geschikt voor kinderen.
9. Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde
Eertijds een home van de zusters van Notre-Dame 
de Boulogne voor kinderen met een zwakke 
gezondheid. Het gemeentebestuur renoveerde dit 
mooie duinenhuis in modernistische stijl en bracht 
er een Natuureducatief centrum onder. Op OMD 
een foto-expo van 10 tot 18 u. over het verleden als 
vakantiekolonie. Workshops tonen de werking van 
vandaag (zie bl. 16). Op het dakterras (exclusief 
open) schitterend uitzicht op zee en duinen.
10. Open Monumentenbus 5-art
5-art zorgt voor een OMD-bus. Die bezoekt 5 locaties 
in de regio: villa Doudou in De Panne; boothotel 
Normandie in Koksijde; de klassieke schepen in 
Nieuwpoort; het arrondissementscommissariaat in 
Veurne en de Stalijzermolen in Alveringem. Gidsen 
geven toelichting ter plaatse en informatie op de bus. 
De bus vertrekt aan het station van De Panne om 9.15 
en 13.45 u. Terugkeer ca. 13.45 en 18.15 u. Inschrijven 
tot 5 september bij Toerisme De Panne, 058 42 18 18 of 
toerisme@depanne.be. Vermeld het aantal personen 
en met welke bus u mee wil.

Centraal infopunt: info Koksijde, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be



Kermisprogramma Oostduinkerke-Dorp
vrijdag 6 september
-  Themadag 8 september 1944 (69ste verjaardag 
van de executie) met de leerlingen van de 5de 
en de 6de klas; om 11 u. bloemenhulde aan de 
gedenkplaat gemeenteschool, om 11.15 u. aan de 
gedenkplaat Vrijheidstraat

zaterdag 7 september
- 8.30 u., garnaalkruiersdemonstratie voor 
vrouwelijke kruwers (tot 10 u.) in de Oostduinkerkse 
strandwateren, daarna koken van de garnaal op het 
binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, org. 
kruwersclub de Spanjaardbank

- 10 u., Koksijde Golf ter Hille, opening van 9 holes van 
de longcourse Langeleed

- 18 u., avondmarkt
- 18 u., koffie- en eethuis ’t Smulhoekje, barbecue-
avond, inschrijven tot 5 september

- 19 u., oud-gemeentehuis, officiële opening van 
de kermis door de gemeentelijke overheid en 
Mieke Garnaal met eredames, met de harmonie 
Vrienden van de Brandweer en de dansgroep Oud-
IJslandvaarders; kermisworp i.s.m. de foorkramers

zondag 8 september
-  69ste verjaardag van de bevrijding van 
Oostduinkerke: om 9.15 u. plechtigheid op de 
begraafplaats; om 10 u. mis in de Sint-Niklaaskerk 
met het Beauvarletkoor Koksijde; om 11.15 u. 
bloemenhulde aan het monument voor de 
gesneuvelde verzetslieden en omgekomen burgers

Maandag 9 september
- 10 u., Sint-Niklaaskerk, herdenkingsdienst voor de 
overleden parochianen

- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, 
inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn, org. 
WTC De Meeuw

Dinsdag 10 september
- 14 u., Witte Burg, Kermiskiekenkaarting (org. SOW)
- 18 u., koffie- en eethuis ’t Smulhoekje, mosselfestijn, 
inschrijven tot 8 september

woensdag 11 september
- 16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, 
wedstrijden voor de jeugd (org. feestcomité 

Oostduinkerke-Dorp)
Donderdag 12 september
- 9 u., Sint Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst 
bloemenhulde op het erepark van het Nationaal 
Visserijmuseum

- 11 u., gezellig samenzijn voor de vissers 
en de vrienden van de visserij in café ’t 
Visserswelzijn, aangeboden door het frietkraam 
Gezondheidsapotheek en het feestcomité van 
Oostduinkerke-Dorp

- 15 u., café ’t Visserswelzijn, inschrijving wielerwedstrijd 
voor eliterenners zonder contract en beloften, 31ste 
Grote Prijs Auto’s Robert Legein

zaterdag 14 september
- 20 u., café Leopold, kermisprijskamp golfbiljart, 
inschrijven tot 19.30 u., org. De Leopoldstekkers

zondag 15 september:
- 15 u., garnaalkruiersdemonstratie voor mannelijke 
kruwers (tot 16.30 u.) in Oostduinkerkse 
strandwateren, daarna koken van de garnaal op het 
binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, org. 
kruwersclub de Spanjaardbank

Donderdag 19 september
- 14 u., Witte Burg, 23ste editie Herfstontmoeting 
Seniorendans, gratis toegang voor alle senioren (org. 
Seniorendansgroep De Golfbrekers)

Dinsdag 24 september
- 14 u., Witte Burg, slotfeest voor de SOW-fietsers, 
koffie, paëlla of koude schotel, wijn, 16 euro pp 
en verrassing, inschrijven tot 19 september door 
betaling op rek. nr. IBAN 30751203289711

Groendijkkermis
zaterdag 31 augustus
- 19 u., herberg De Zoete Inval, dansavond
zondag 1 september
- 17 u., herberg De Zoete Inval, visbakken door de 
Groendijkse visbakkers

- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door 
de gemeentelijke overheid, Mieke Garnaal en 
eredames, de harmonie Vrienden van de Brandweer 
en de dansgroep Oud-IJslandvaarders

- 20 u., herberg De Zoete Inval, dansavond

Kermis Sint-idesbald
vrijdag 30 augustus tot maandag 2 september
- Zeedijk bij het Grardplein, kermisattracties
zondag 1 september
- 10 u., Sint-Idesbalduskerk, dienst voor de Canadese 
soldaat Charles Richards en voor de overleden 
parochianen, gevolgd door bloemenhulde, optocht 
met de harmonie en de vaderlandslievende 
verenigingen door de Strandlaan tot de Zeedijk en 
defilé bij het Grardplein, om 11.30 u. aldaar aperitief 
met hapje en drankje

Maandag 2 september
- 14-18 u., Kerkepannezaal, ontspanning voor 
55-plussers Baaldje: Van operette tot musette



voor elk wat wils

Openingsweekend c.c. CasinoKoksijde

Met Stiene aan zee

Na een lange warme zomer staat het team van c.c. CasinoKoksijde te trappelen van ongeduld om het 
nieuwe cultuurseizoen op gang te trekken. Het openingsweekend (19 tot en met 22 september) is erg de 
moeite waard.

Lazarus met De idioot op donderdag 19 
september om 20 u.
“De liefde voor tekstrepertoire met tragikomisch 
afstandelijk raffinement tot bij de toeschouwer 
brengen: het is Lazarus die ons blijft verrassen in die 
formule…”, zo besluit De Standaard na het zien van 
De Idioot. Focus Knack verwoordt het zo: “De Idioot 
is een soms hortend maar amusant pleidooi voor 
meer idiotie en guitigheid in de verzuurde wereld.”
Koen de Graeve, Charlotte Vandermeersch, 
Gûnther Lesage, Pieter Genard, Ryszard Turbiasz en 
Dominique Collet, oftewel Toneelspelersgezelschap 
Lazarus, vertellen het verhaal (naar Dostojewski) 
van Prins Ljev Mysjkin, die tegen z’n eigen wil 
spilfiguur wordt in meerdere amoureuze en 
schandalige affaires.

De Schedelgeboorten met veel is mogelijk op 
vrijdag 20 september om 20 u.
Ze zijn enkele jaren niet langs geweest in Koksijde, 
maar daar komt nu gelukkig weer verandering 
in. De Schedelgeboorten bezingen het leven op 
zo’n hilarische manier dat het bij pers en publiek 
superlatieven regent. 
Het Nieuwsblad: “Ingewikkelde grappen of sketches 
waarvan u eerst de handleiding moet hebben 
doorgenomen om er iets aan te hebben, zijn niet 
aan De Schedelgeboorten besteed. Rechttoe-
rechtaan humor, zo weggeplukt uit het dagelijks 
leven van u en mij, is hun kwaliteitslabel.”

zingelong met een pop-up koor in Koksijde op 
zaterdag 21 september om 20 u.
Hou je van samen zingen? Dan is er goed nieuws. 
Op zaterdag 21 september kan u een gratis 
workshop volgen o.l.v. Hans Prismusz. Op enkele 
uurtjes tijd leert hij enkele bekende nummers 
aan. Zo ontstaat een pop-up koor dat ’s avonds 
geïntegreerd wordt in een heus meezingoptreden 
met liveband bestaande uit Nele Bauwens, Jan 
Hautekiet, Wigbert (o.v.), Axel Peleman en Ron 
Reuman, enkele van Vlaanderens vaardigste 

muzikanten. Alle teksten worden op groot 
scherm geprojecteerd. Oudere en nieuwere 
meezingnummers waarin jong en oud zich één 
avond artiest wanen. Meezingen mag zeker ook als 
je de workshop niet gevolgd hebt.
De workshop (van 14 tot 17 u. in het 
cultuurcentrum) is gratis voor iedereen met een 
ticket voor de voorstelling. Interesse? Mail naar 
bieke.vanbelle@koksijde.be. Zangervaring is 
absoluut niet nodig.

fABULeUS met Niks is wat het lijkt (8+) op zondag 
22 september om 15 u.
Het openingsweekend wordt afgesloten met een 
familievoorstelling op de site van Abdijmuseum Ten 
Duinen. Victoria is op zoek naar een prins. Op een 
dag ontmoet ze echter een dichter, –niet bepaald 
een Prince-koek-prins–, die z’n mooiste gedichten 
rond Victoria spint. Ze worden verliefd. Maar er is 
nog iemand die z’n oog op Victoria liet vallen… 
De voorstelling gebruikt de locatie in het verhaal, 
het Abdijmuseum “speelt” dus ook mee. Met je 
voorstellingsticket kan je nadien gratis het volledige 
museum bezoeken (geldig tot 15 december 2013).

info en tickets: www.casinokoksijde.be, 
T 058 53 29 99.

In navolging van vorig jaar organiseert de handelaarsbond 
van Oostduinkerke-Bad op zaterdag 14 september opnieuw 
zijn leuke folkloristische feestdag. De Stienes zijn een gezellige 
groep dames uit Oostduinkerke-Bad die naar aloude traditie 
het garnaalkruien te voet beoefenen. Op 14 september viert 
de nieuwe vereniging dus zijn eerste verjaardag.
In de voormiddag vertrekt de reuzenpaardenvisser Kos 
van ’t dorp naar ’t bad. Om 14 u. starten de Stienes het 
garnaalkruien, daarbij vergezeld door de paardenvissers en 
de slepers. Maar de ambiance met muziek, culinaire hapjes en 
animatie op het Astridplein begint al om 11 u. en duurt tot 18 u.



Speelparadijs Oostduinkerke Kids..!
De tweede Oostduinkerke Kids vindt op zaterdag 28 september plaats in de Vrijheidstraat, Schoolstraat, 
Polderstraat en op het binnenplein van NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum. Deze locaties worden 
omgetoverd tot één grandioos speeldorp. Van 10.30 tot 18 u. kunnen de kinderen zich uitleven op vele 
attracties, zowel voor de allerkleinsten als voor de tieners.

Op de parking in de Vrijheidstraat is er voor de 
kleinsten het kleuterdorp met springkastelen, fietsjes, 
klauterparcours en de draaimolen. Er is ook een 
gratis grimestand.
In de Vrijheidstraat, Polderstraat en Schoolstraat 
zorgen de vele opblaasbare attracties voor uren 
speelplezier. Men kan er naar hartelust springen op 
de springkastelen, er is een circustrein van maar 
liefst 19 m lang, de krokodilslide, een rodeo surfboard 
en een opblaasbare klimtoren. Of beleef dolle pret 
op de gekke fietsen!
Op het binnenplein van NAVIGO-museum kan je 
echte circustechnieken aanleren of je tegenstander 
verslaan bij de reuzengezelschapspelen of de 
volksspelen.
Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen: er 
is de 4-in-1 acro-benji, waag een sprong op de 
supercoole hangbrug base jump. Overwin de 
hindernissen op de hindernissenbaan of zoek je weg 
langs het blindloopparcours.
Kom alles te weten over het leven van een echte 
brandweerman tijdens de opendeur bij de 
brandweer.
In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is er die dag 

ook heel wat te 
beleven. Van 14 
tot 18 u. kunnen 
gezinnen gratis de 
superspannende 
gezinszoektocht 
SOS Zeemonsters 
ontdekken. Wees 
niet bang voor de 
zeven zeemonsters 
en help de visser in 
nood! Gewapend 
met je zeekaart en 
een flinke portie 
moed heb je alle 
troeven in handen 
om de spannende 
opdrachten voor 
klein en groot tot 
een goed einde te 
brengen.

info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 in, T 058 51 29 10, F 
058 53 21 22, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

10de en laatste Stormfeesten op 5 en 6 oktober

visparlee op café!
Aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober vinden 
op de Zeedijk in Oostduinkerke-Bad voor de tiende maar ook voor de laatste keer de succesvolle 
Stormfeesten plaats. Meteen wordt een punt gezet achter een succesverhaal van jarenlang ludiek 
volksentertainment door een groep enthousiaste vrijwilligers. De laatste editie zal evenwel zeker geen 
eindeseizoenvoorstelling zijn, maar integendeel een spetterende vertoning waar alle acteurs een laatste 
maal hun liefde voor de visserij willen etaleren.

Het boeiende visserijverleden van Oostduinkerke 
is een brok volkscultuur die zeker niet teloor mag 
gaan. In deze context riep Ghislain Storme in 
2004 de Stormfeesten op de Zeedijk in het leven, 
gebaseerd op historische feiten en georganiseerd 
door het feestcomité van Oostduinkerke-Bad. 
Regisseur Frieda Vanslembrouck nam al die jaren 
de regie in handen.
Het accent van dit straattheater ligt op authentieke 
vissersverhalen van IJslandvaarders, doorweven 
met innige ontboezemingen van vissersvrouwen. 
Het geheel speelt zich af in een café en kreeg de 
naam Visparlee op café. Er zijn ook optredens van 
straatmuzikanten in het kader van de visserij.
Na de voorstelling wordt aan alle bezoekers een 
receptie aangeboden in de tent.
Op zondagmiddag is er op dezelfde locatie van 
12 tot 14 u. ook visbuffet (enkel na inschrijving, 25 
euro, drank niet inbegrepen). Kaarten in de dienst 

Toerisme (T 058 51 29 10) en bij het feestcomité 
Oostduinkerke-Bad (T 058 51 12 47).
zaterdag 5 oktober: 14.30 u. straatmuzikanten / 
om 15.30 u. straattheater gevolgd door receptie
zondag 6 oktober: 12 tot 14 u. visbuffet / 14.30 u. 
straatmuzikanten / om 15.30 u. straattheater en 
receptie



een fietsdag in wanze!
Het jumelagecomité van Koksijde organiseert op zaterdag 7 september een bijzondere uitstap naar 
de Waalse verbroederingsgemeente Wanze. Die dag wordt daar de fietstocht Le beau vélo de Ravel 
gereden. Wanze nodigt de Koksijdenaars uit en hoopt dat er veel aan de fietstocht willen deelnemen. 

Op 7 september is 
het de beurt aan 
Wanze om een van 
de dertien ritten van 
de actie Beau Vélo 
te verwelkomen. De 
tocht zal een mooi 
parcours volgen en 
’s avonds is er een 
concert.

Het jumelagecomité van Koksijde legt een bus 
in. Niemand hoeft zijn fiets mee te brengen. Er 
zullen in Wanze fietsen klaarstaan. Er zijn een 20-tal 
elektrische fietsen beschikbaar. Aldus een ideale 
gelegenheid om in de verbroederingsgemeente 
Wanze een dagje fietsen met het gezin door te 
brengen.

Deelname: 15 euro pp., 40 euro per gezin vanaf 3 
pers.
Contact: Luc Deltombe, 058 52 06 09 of Greta 
Cambier, 058 52 04 61, gcambier@telenet.be

13de Schlagerfestival!
Op zondag 15 september om 17 u. en maandag 16 
september om 15 u. vindt in c.c. CasinoKoksijde al 
voor de 13de keer de Nacht van de Duitse Schlager- 
en Volksmuziek plaats. Ook dit jaar zijn de beroemde 
vertegenwoordigers van deze muziek van de 
partij, zoals Oswald Sattler, Rudy Giovannini, Sigrid 
& Marina en Alexander Rier, allen gekend uit de 
muziekshows op de Duitse televisiezenders.
Ze staan telkens garant voor enkele uren enthousiast 
genieten van deze mooie muziek. De jaarlijks 
uitverkochte theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde 
is het mooiste bewijs dat deze muziek ook bij ons zijn 
plaats heeft en op een heel pak fans kan rekenen.
Kaarten kosten 40 euro (35 euro voor 60+), te koop 
bij de dienst Toerisme in het gemeentehuis, T 058 51 
29 10, anja.lensen@koksijde.be.

Daguitstap naar Amsterdam
De volgende daguitstap van de dienst Toerisme 
vindt plaats op vrijdag 25 oktober en gaat naar 
Amsterdam.

Vertrek om 6 u., ontbijtstop en aankomst 
in Amsterdam om 11 u. Wandeling in het 
stadscentrum, in de volkswijk De Jordaan en in de 
Museumwijk. Namiddag vrij. Om 16 u. bezoek aan 
het museum Anne Frank aan de Prinsengracht. 
Anne was een Joods meisje dat wereldberoemd 
werd door haar dagboek tijdens WO II, geschreven 
in het zogeheten Achterhuis, toen ze met familie 
en vrienden ondergedoken leefde. Uiteindelijk 
werd de groep verraden, opgepakt en naar 
Duitse kampen gevoerd. Enkel vader Otto Frank 
overleefde het drama.
Inschrijven vanaf september.

info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, erika.leuridan@koksijde.be



Agenda SEPTEmBER
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan
Elke dinsdag, Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
wekelijkse markt 
Info: dienst Toerisme

Elke vrijdag
Oostduinkerke-Dorp, parking achter 
Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Boerenmarkt/streekproductenmarkt 
13 – 17 u.

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

Cabin Art 2013, 5de editie
01/06/2013 – 30/09/2013
Openlucht-kunsttentoonstelling 
georganiseerd door de 
handelaarsbond van Sint-Idesbald, 
in samenwerking van de gemeente 
Koksijde, dienst Cultuur en Yes Art 
Gallery. Peterschap, Herr Seele. Elke maandag, 20-21 u

Sportpark Hazebeek, de Bolledroom, 
Hazebeekstraat
Yoga met als docent Sigrid rondelez
Deelname: €7
Info: sigridrondelez@telenet.be, 
 T 0477 47 11 22

Danscursus Cubaanse Salsa
Helvetiastraat 47
Maandag 16 september om 19 uur
(10u. les telkens op maandag)
Info: T 0476 76 13 73, lorenzo.
salsadecuba@gmail.com

Donderdag 3 oktober
Oostduinkerke, Bollodroom, Hazebeekstraat
voordracht sportvoeding. Hoe kan sportvoeding uw prestatie verbeteren? frank Dawyndt: diëtist/sportdiëtist
Inkom: €3 (drankje inbegrepen)
Info: Atletiek Club Koksijde vzw, secr. Carlo Desaever, ackvzw@skynet.be, www.macw.be/koksijde

Cursus garnaalkruien
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat
Ma 23 sept 8.30-12 u., di.24 sept 9-12.30 
u.
Deelname €15, inschr via duinenhuis@
koksijde.be, T 058 52 48 17
&
Woe 25 sept van 9.30-13 u. en don 
26 sept van 10-13.30. deelname €15, 
inschr via duinenhuis@koksijde.be, T 
058 52 48 17

Praatcafé Dementie pandora
Zaal De Boare, Koningsplein 1, De Panne
Dinsdag 10 sept om 14.30 u. met als 
thema Plannen van de zorg voor en 
met de persoon die aan dementie lijdt, 
Johan Devoghel

Kermisprogramma Sint-Idesbald
zie tijdingen blz 37

Kermisprogramma Oostduinkerke-Dorp
zie tijdingen blz 37

zondag 1 september
6 u.
Wulpen, Dijk
rommelmarkt
Info: feestcomité Wulpen, Sonja Boeve en 
Dirk Janssens, 
T 0486 97 79 41, T 0478 50 62 40

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

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)

16 u.
Koksijde-Bad, centrum
wandelconcert el fuerte Como Antes
Vertrek O.L.V.-Ter-Duinenkerk, J. van 
Buggenhoutlan, Zeelaan

maandag 2 september
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Algemene Ledenvergadering in een 
zuiders tintje (paëlla, voorstelling 
jaarprogramma)
Org: Neos Koksijde, Judith Ranson, T 058 51 
40 60, Jeanine Nowe, T 058 51 33 01

Woensdag 4 september
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Causerie ‘Maria Magdalena, een 
omstreden vrouw’, door Marc Heirman
Toegang: €2 voor leden, niet-leden: €4
Info: Janine Jacquemys, T 058 51 62 23, 
Vlaamse Actieve Senioren - Koksijde,
www.vlas.koksijde.be 

16.30 – 20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Bloedinzameling rode Kruis vlaanderen
Info: Peter Lasat, T 0473 87 70 11, peter.

lasat@hotmail.com 
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
film ‘Me will always be me & junior’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 5 september
10 u.
Koksijde-Bad, kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk
vertrek voor dagwandeling in Poperinge
Info: Greta Wullaert T 0473 73 66 34
Org. Vlaamse Actieve Senioren - Koksijde

Vrijdag 6 september 
8 u.
Oostduinkerke-bad, strand
Garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 
Prijsuitreiking zomerfietszoektocht
‘de gordel rond Koksijde’

zaterdag 7 september
Koksijde-Dorp, munitiedepot
velddag, zie tij-dingen blz. 26

8.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie voor 
vrouwelijke kruwers
Nadien op het binnenplein van het 
Nationaal Visserijmuseum Koken van de 
garnaaltjes

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1137 & 
Oostduinkerke, Navigomuseum
Open museumdag
Musea gratis toegankelijk

14-16u.
Koksijde-Bad, Zeedijk
Samplingactie Bertoli

20 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne

Gratis geleide wandeling 
vleermuizengefladder

zondag 8 september
Koksijde-Dorp, munitiedepot
velddag, zie tij-dingen blz. 26
10-18 u.
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
Open monumentendag
zie tij-dingen blz 36

14 u.
Oostduinkerke, Noordzeedreef, infopaneel 
Hannecartbos
Geleide wandeling in ter Yde, 
Hannecartbos
Info: VBNC De Nachtegaal, T 058 42 21 51

14 u.
Natuurwandeling in het duinengebied van 
zuydcote onder leiding van natuurgids 
robert Claes
Carpooling – samenkomst aan tramhalte 
‘schipgat’ om 14 u, gratis deelname
Org. A. vermeylenfonds
Info: depicker.maurits@skynet.be, T 058 51 
98 65

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

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)

15 u.
Koksijde-Bad, centrum
Optreden jong el fuerte

maandag 9 september
10 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard + koken 
van de garnalen op de zeedijk + de 



StieneSteekers (vrouwelijke garnaalkruiers 
te voet)
Info: dienst Toerisme 

Dinsdag 10 september
7.30 u.
Daguitstap Leiestreek met o.a. bezoek aan 
kasteel van Ooidonk en de graanstokerij 
Filliers.
Info & inschr.: Flor Van Rie, T 058 52 28 49
Org.: Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde - 
www.vlas.koksijde.be 

11 u.
Oostduinkerke-bad, strand
Garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme

Woensdag 11 september
17-20 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Bloedinzameling rode Kruis vlaanderen
Info: Peter Lasat, T 0473 87 70 11, peter.
lasat@hotmail.com 

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
Noorse motiefjes breien
Deelname:€ FeMma, Yvette Hanset, T 058 51 
06 92 of yvettehanset@telenet.be 

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
de Andere film ‘Anna Karenina’
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 12 september
14.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal de Burg, ter 
Duinenlaan 34, zinvoller leven, door prof. dr. 
Jean Borgers, em. Deelname: €2,5
Info: UPV-Westkust, T 0475 97 21 98,
marc-mortier@telenet.be 

19.30-21.30 u.
Koksijde-Bad, Duinenhuis, Bettystraat 7
infoavond pientere plantencombinaties 
met streekeigen groen, zie tij-dingen blz. 
16

Vrijdag 13 september
Oostduinkerke, Het Bedrijf
Café foyer

zaterdag 14 september
Oostduinkerke, manege Ter Duinen
tocht met koetsen en paarden - 
trekpaardenhappening
info@trekpaardpromotie.be 

11-18 u.
Oostduinkerke-Bad
Met Stiene@zee – zie tij-dingen blz 38

14.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme 

zondag 15 september
15u.
Koksijde
wielerwedstrijd Keizer der juniores
Aankomst Koksijde-Bad, Marktplein, Ter 
Duinenlaan
Info www.veloclubkoksijde.be 

Oostduinkerke, manege Ter Duinen
tocht met koetsen en paarden 
zie ook zat. 14 sept. 

14.30 u.
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. 
de Zuid-Abdijmolen
Gratis geleide wandeling ‘wat staat er op 
het menu van onze geveerde vrienden in 
de Noordduinen

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)

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

15 u.
Oostduinkerke, strand
Garnaalkruiersdemonstratie voor 
mannelijke kruwers
Nadien worden de garnaaltjes gekookt op 
het binnenplein van het Navigomuseum
Org. De Spanjaardbank

17 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Nacht van de Duitse volks-en 
schlagermuziek
Info & tickets: dienst Toerisme

maandag 16 september
15 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Nacht van de Duitse volks- en 
schlagermuziek
Info & tickets: dienst Toerisme

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
feMma Bloemschikken
Info: Yvette Hanset, T 058 51 06 92, 
yvettehanset@telenet.be 

Dinsdag 17 september
14.30 u.
Bezoek aan de Luchtmachtbasis Koksijde
Info en inschrijvingen: Jeanine Jacquemyn, 
T 058 51 62 23
Org.:  Vlaamse Actieve Senioren – Koksijde, 
www.vlas.koksijde.be 

Woensdag 18 september
Daguitstap naar zeeland
Info: Okra, Daniëlla, T 058 51 08 91
daniellajean@telenet.be 

20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
film la cinquième saison
Info & tickets: info Koksijde

Donderdag 19 september
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Herfstontmoeting seniorendans
Gratis toegang voor alle senioren
Org. Seniorendansgroep De Golfbrekers

14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
128
Kaarten: start van het nieuwe 
kampioenschap manillen
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23
Org.:  Vlaamse Actieve Senioren - Koksijde

Dagreis naar Lens/Louvre en Lewarde/
mijnsite

Org. Neos Koksijde, info: Judith Ranson, T 058 
51 40 60
www.neosvzw.be/koksijde

20u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
theater,  ‘De idioot’, zie tij-dingen blz. 38

Vrijdag 20 september
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Schedelgeboorte, zie tij-dingen blz. 38

zaterdag 21 september
9u.
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, 
strand
North Sea Challenge – recreatief 
sportevenement voor lopers, wandelaars, 
mountainbikers…
Zeventig kilometer tussen De Panne en 
Knokke te voet, al lopend, met de fiets of al 
mountainbikend afleggen. Deelnemers die 
de volledige afstand te veel vinden, kunnen 
al na dertig km finishen in Oostende. 
Opbrengst voor Kom op tegen kanker.
Start om 9 u. Esplanade De Panne
Info: Daniël Hendrickx, daniel@
northseachallenge.eu 

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum de 
Doornpanne
vitamientjeswandeling, gratis

14-19u.
Oostduinkerke, Petanquecomplex 
Bolledroom, Hazebeekstraat 11
Petanquenamiddag N-vA Koksijde-
Oostduinkerke

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
‘zingelong’, zie tij-dingen blz. 38

zondag 22 september
11 u.
Sint-Idesbald, cafetaria VOC – Veurnelaan 170
Praatcafé 
Org.: A. Vermeylenfonds, Info: depicker.
maurits@skynet.be, T 058 51 98 65

14-18 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Niks is wat het lijkt (i.s.m. c.c. 
CasinoKoksijde)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

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

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)

15 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Muziektheater, zie tij-dingen blz. 38 

maandag 23 september
13.30-16.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
een prettige handtas te haken
Deelname: leden FeMma€3,5, niet-lid: € 5
Info: T 058 51 06 92, yvettehanset@telenet.be 



CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138,  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

dienst Toerisme 

T 058 51 29 10 

www.casinokoksijde.be 

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 51 18 37

reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

Woensdag 25 september
14u.
Koksijde, Parochiehuis
Solotheater rond reinaert de vos ‘De vos 
voor assisen’
Info: Okra, T  058 51 08 91,
daniellajean@telenet.be 

19.30-22.30 u.
Koksijde-Dorp, Ligerius, Zeelaan 29
Noorse motiefjes breien
Deelname: leden FeMma: €3, niet-leden: €4
Info: T 058 51 69 87, devacht.lena@skynet.be 

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De Andere film ‘io e te
Info & tickets: info Koksijde

Vrijdag 27 september
20 u.
Ontmoetingscentrum ‘Callicanes’, 
Zuidkapelweg 16, Veurne
De Belgische monarchie: zin en onzin
Causerie en debet met theo francken, 
federaal parlementslid
Org;: VVB Bachten de Kupe, € 3 voor leden; 
€ 5 voor niet leden

zaterdag 28 september
10.30-18 u.
Oostduinkerke Kids
zie tij-dingen blz 39

11 u.
Oostduinkerke-Dorp, Witte Burg
Bierfeesten

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
improtheater, improgroep Caque, ‘een 
geestige aanslag op je zindelijkheid’
Info & tickets: info Koksijde of via reservatie@
hetbedrijf.be 

zondag 29 september
11 u.
Sint-Idesbald, zaal De Burg, Ter Duinenlaan 32
Op zondag in gesprek met…
Omgaan met rouw
Spreker: Britt Finaut, vrijzinnig humanistisch 
consulent
Info: VOC Westhoek, voorzitter Bob Rossel

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

14.30 u.
Abdijmuseum Ten Duinen 1138
rondleiding voor de individuele bezoekers 
(Ned)
(gids inbegrepen in het toegangsticket)

Tentoonstellingen
6-15/09
Oostduinkerke-Bad, Toerismekantoor, 
galerie Welnis
tentoonstelling lokale kunstenaars ‘de 
paardenvisser en de zee’
Info: dienst Cultuur
Org.: Orde van de Paardevisser

06/09 – 15/09
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. 
Christiaenlaan
tentoonstelling ‘Severine Lacante’ 
fotografie
Info: dienst Cultuur

September 2013
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
tentoonstelling fleerackers Annita, 
keramiek, brons. Lille-Gierle
Info: kapsalon Lievino

08/09 – 05/01/2014
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De 
Doornpanne
tentoonstelling Goud, zilver, brons
Dieren leveren grote krachttoeren. Wie 
is de beste buikschuiver?of wie is de 
beste waterloper? Of wie is de grootste 
profiteur? Als bezoeker mag je zelf 
bepalen wie de gouden, zilveren of 
bronzen medaille verdient. Maar er is 
meer….. je kan het mestkeverspel spelen, 
bijenraten bouwen of het spel ‘het 
koekoeksei’ spelen
Info: www.iwva.be/bezoekers 

07/06 – 17/11
Oostduinkerke, Navigomuseum
tentoonstelling ‘zeeziek’ – hoe kolkt de 
waanzinnige zee in lichaam en geest
Info: Navigo – nationaal Visserijmuseum

26/04 – 29/09
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
expo: ‘Die Soeker’ - Herman 
van Nazareth: schilderkunst en 
beeldhouwkunst
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138

19/04 – 27/10
Sint-Idesbald, Yes Art Gallery, Strandlaan
Tentoonstelling Marion Tivital (Fr): 
hedendaags - Bert Prins (Be): 
hedendaags - Nadine Vergues (Fr): 
sculpturen

21/09 – 29/09
Sint-Idesbald, Westhoek Academie 
Koksijde, Veurnelaan 109
tentoonstelling atelier textiele Kunsten
Info: T 058 53 27 00, westhoekacademie@
koksijde.be, www.westhoekacademie.be

Nieuws van de Oud-ijslandvaarders

Oproep
voor aansluiting 
bij en naam voor 
kinderdansgroep

Op deze foto staan enkele 
kinderen in een kersvers 
feestelijk antiek visserspakje… 
Ze zijn als het ware de 
voorlopertjes van de 
nieuwe kinderdansgroep 
groeiend in de schoot 
van de volksdansgroep 
Oud-IJslandvaarders uit 
Oostduinkerke. Het bestuur van 
de Oud-IJslandvaarders heeft 
immers het zalige plan opgevat 
om opnieuw van start te gaan 
met een kinderdansgroep zoals 
die vroeger bestond. Meteen 
richt het bestuur een oproep 
tot ouders van kinderen die niet 
kunnen stilzitten en die graag 
dansen met leeftijdsgenootjes 
om een nieuwe flinke 
kindervolksdansgroep in het 
leven te roepen. Er zullen 
leuke repetities gehouden 
worden om vissersdansjes 
aan te leren, vissersliedjes te 
zingen en samen veel pret te 
maken. Een tweede oproep 
betreft de naam voor de 
kinderdansgroep! Wie bedenkt 
een leuke naam?

info: lowagiehilde@hotmail.
com, T 0485 14 28 37 / dewitte.
nancy@telenet.be, T 0496 90 
42 07 / jolientjetimperman@
hotmail.com, T 0473 43 04 02
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Oogaandoeningen  
bij senioren

Bij 65-plussers, komen de volgende 

oogziekten het meeste voor:

LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie), 

glaucoom, cataract, diabetische retinopathie 

en veneuze occlusie.

Het Sociaal Huis en de Seniorenadviesraad 
nodigen u van harte uit op een voordracht 
over deze aandoeningen en de mogelijke 
behandelingen.
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gratis toegang

inschrijven tot 27 september 

bij Katleen Calcoen,

T 058 53 43 42

of katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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