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Ken je dit beeld?

DOE MEE
EN WIN

De aflevering mei van de wedstrijd “Ken je dit
beeld?” is gewonnen door Jeanine Provost uit
Oostduinkerke. De foto toont een fragment uit
het beeld Le Printemps van George Grard bij
de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Er waren 8
correcte antwoorden. Paula gokte 11 en was er
het dichtst bij, goed voor de maandprijs!
De nieuwe opgave. Waar staat het beeld
waaruit bijgaand detail op de foto? (Precies
omschrijven: straat, plein, enz.). Antwoorden
uiterlijk 12 juni via kenjeditbeeld@koksijde.
be, of via post naar Gemeentehuis, Ken je dit
beeld, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Slechts één
inzending per persoon.
Schiftingsvraag: hoeveel correcte antwoorden
zal de redactie ontvangen? Vermeld bij uw
antwoord: adres, T-nr. of GSM-nr. Veel succes!
Mooie prijs voor wie wint!
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04.01 en 16.22
04.39 en 16.57
05.16 en 17.32
05.56 en 18.13
06.45 en 19.10
07.48 en 20.16
08.51 en 21.18
09.52 en 22.16
10.48 en 23.09
11.39 en 23.58
12.26
00.44 en 13.09
01.28 en 13.52
02.11 en 14.35
02.56 en 15.18
03.41 en 16.04
04.30 en 16.54
05.24 en 17.50
06.27 en 18.56
07.36 en 20.03
08.41 en 21.08
09.48 en 22.14
10.57 en 23.21
12.01
00.21 en 12.53
01.09 en 13.35
01.51 en 14.13
02.29 en 14.49
03.05 en 15.24
03.40 en 15.57

10.41 en 23.04
11.14 en 23.40
11.47
00.19 en 12.25
01.07 en 13.19
02.04 en 14.22
03.02 en 15.23
03.59 en 16.23
04.56 en 17.23
05.54 en 18.22
06.48 en 19.15
07.37 en 20.03
08.24 en 20.49
09.09 en 21.34
09.54 en 22.20
10.40 en 23.07
11.27 en 23.56
12.16
00.47 en 13.08
01.41 en 14.04
02.40 en 15.06
03.45 en 16.20
05.04 en 17.48
06.16 en 18.48
07.09 en 19.35
07.54 en 20.18
08.35 en 20.56
09.11 en 21.33
09.45 en 22.08
10.17 en 22.42

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 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 2014”

Dokters
Wijziging vanaf 1 maart
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.:
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Cc casino
Op woensdag 28 mei werd in het
c.c. CasinoKoksijde de brochure
2014-2015 voorgesteld. Met het
nodige beeld- en geluidsmateriaal
wist het Casinoteam de bezoekers
eens te meer te verlekkeren op
weer een gevarieerd seizoen vol
bekende en minder bekende
pareltjes. Een overzicht van theater,
dans, humor, muziek, familie, circus
en klassiek.

11
Participatiefondsen cultuur
Onze gemeente en het Sociaal Huis
starten een project om mensen
die het (financieel) moeilijker
hebben, ook kansen te bieden
om deel te nemen aan diverse
vrijetijdsactiviteiten. Zo wordt het
voor die mensen, zowel jongeren als
volwassenen heel wat goedkoper
om o.m. lid te worden van een
sportvereniging.

14-15

En verder:
Bestuur
De gemeente koopt villa Fiertel
Mobiliteit en Signalisatie

In de derde week van juni is het
domein Koksijde Golf ter Hille
helemaal voltooid! Hebben de
golfkriebels u al te pakken? Bent u
benieuwd hoe groen het gras van
het volledig afgewerkte golfterrein
is? Zin om eens in het majestueuze
clubhuis te neuzen? Kom dan in
primeur een bezoek brengen aan
Koksijde Golf ter Hille op 21 juni!

23
Garnaalfeesten
Het 65ste Garnaalfeest vindt plaats
op 28 en 29 juni. De erkenning als
immaterieel cultureel erfgoed van
Unesco leidde al tot vernieuwing.
Zo o.m. de hilarische maar
volksgetrouwe sketch Mariette
Crevette met bijhorend lied. Een
stukje straattheater over het
Oostduinkerke van vroeger dat op
zaterdag 28 juni in première gaat!

34-35
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Snippers uit de raad van 22 april
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het
agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt
OP INTERNET!
niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd
VOLG DE ZITTINGEN
BTW in, tenzij anders vermeld.

LIVE

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

Aankopen

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Ziekenwagen – De procedure voor aankoop van een nieuwe ziekenwagen dient
overgedaan. Een eerste prijsvraag werd stopgezet omdat er slechts één inschrijver
was en de goedgekeurde raming met meer dan 15.000 euro werd overschreden. De
technische beschrijving werd aangepast. Raming 150.000 euro. Unaniem.
Woning - De raad ging unaniem akkoord met aankoop (325.000 euro) van de woning
Schoolstraat 5 in Oostduinkerke-Dorp. Gezien het huis achter de
woningen Dorpstraat 16A en Dorpstraat 18 (eigendommen van
de gemeente) ligt, oefent de gemeente het voorkooprecht uit
met het oog op de realisatie van een sociaal huisvestingsproject,
vooral bedoeld voor senioren. De drie woningen (Dorpstraat
18, Dorpsstraat 16A en Schoolstraat 5) zouden vervolgens
door de gemeente verkocht worden aan de sociale
huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee om het woonproject te
realiseren.
Landbouwgronden – De raad ging unaniem akkoord met
minnelijke aankoop jegens Roger Masscheleyn en Annemie
Morlion van 4 percelen landbouwgrond (1 ha 39 a 97 ca) in de
Toekomstlaan en Hazebeekstraat. Deze aankoop is nodig voor
uitbreiding van het sportpark in Oostduinkerke. De prijs bedraagt
160.000 euro.

De woning Schoolstraat 5 in Oostduinkerke-Dorp.

Varia
Brandweer – Niels De Ruyck en Dries Porreye, stagiair-brandweermannen sedert 2012, werden unaniem
aangesteld tot effectief brandweerman, post Oostduinkerke. Robin De Nys is aangesteld als stagiairbrandweerman, post Koksijde.

Gemeente koopt villa Fiertel
Meerderheid tegen minderheid stemde de raad in met aankoop van de villa Fiertel (Koninklijke Prinslaan
12 in Koksijde) jegens de vennootschap l’atelier Contemporain voor een bedrag van 1.100.000 euro. Deze
eigendom grenst aan de site van de Duinenabdij. De aankoop zal gedeeltelijk gefinancierd worden door
de openbare verkoop van een perceel bouwgrond aan de Witte Burg.
Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) beklemtoonde dat de oppervlakte bijna 4.000 m² bedraagt en
de prijs nagenoeg enkel de grond vertegenwoordigt. Het is de bedoeling om de toegang van het museum
via dit pand te laten gebeuren. Het gebouw zal zonder veel kosten in eigen regie heringericht kunnen
worden, en zal dan bruikbaar zijn voor de burelen en als toegang tot het museum. Eerste schepen Jan
Loones (N-VA) achtte de aankoop een unieke opportuniteit in het kader van de verdere ontwikkeling van de
museumsite.
De fractie !mpuls stemde tegen. Raadslid Rosaline
Mouton vond de uitgave te hoog en voerde aan dat
de investering, alsook de kosten voor renovatie en
onderhoud, niet voorzien zijn in het meerjarenplan.
Om de aankoop van de villa gedeeltelijk te
financieren stemde de raad vervolgens in,
meerderheid tegen minderheid, met de openbare
verkoop van een perceel bouwgrond van 1.174 m²
aan de Witte Burg. De waarde is bepaald op 399.160
euro. Er wordt voor de openbare verkoop geen
instelprijs vastgelegd.
In de rechterbovenhoek villa Fiertel die paalt aan het
domein van de Duinenabdij.

De burgemeester aan het woord
Bij het verschijnen van dit nummer zet de lente stilaan de deuren wagenwijd open voor grote broer zomer
die de komende maanden hopelijk in vol ornaat zijn gloeiende glorie over zee en land zal uitstralen. Het
schooljaar loopt op z’n laatste pootjes, nog even hard studeren en slagen in de examens, waarna de grote
vakantie zich aandient met op z’n schenkbord een zee van tijd en vrijheid. Onze gemeente maakt er zich
klaar voor…

T-d: “Burgemeester, juni blijft voor onze
gemeente nauw verbonden met de
garnaalfeesten. Een mooie opener
van het seizoen?“
Burgemeester: “Meer zelfs, een mooiere
opener is niet denkbaar. Het worden
deze keer bijzondere garnaalfeesten.
Niet alleen vinden ze voor de 65ste
keer plaats, maar voortaan als het
ware ook onder de vleugels van
UNESCO dankzij de toevoeging, eind
vorig jaar, van de garnaalvisserij te
paard op de Lijst van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed van de Mensheid.
Die erkenning heeft al geleid tot enkele
nieuwe ingrediënten van het feest.
Zo wordt zaterdagnamiddag op het
Astridplein het nieuwe straattheater
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik benadruk dat alle inwoners
van de gemeente welkom zijn in het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille.”
Mariette Crevette opgevoerd, naar een
idee van schepen Dorine Geersens
en VVV-voorzitter Carlotte Castelein.
En uitgewerkt door onze huisregisseur
Alle diensten pleegden daarvoor overleg en dat
Frieda Vanslembrouck en haar echtgenoot
resulteerde in een heel gevarieerd aanbod en een
Johan Bouttery. Ik ben er zeker van dat dit een
mooie folder Opvang en zomerkampen in Koksijde.
succesnummer wordt. De spelers van dienst zijn
Alle kinderen krijgen die folder mee in de boekentas,
rasacteurs! Allen daarheen! Op zondag wordt na de
maar alle info is ook te vinden op onze website.
zeewijding ook de UNESCO-oorkonde nog eens in
Zo zie je maar dat de gemeente veel investeert in
de kijker geplaatst. Uiteraard blijft het hoogtepunt de
kinderopvang!”
garnaalstoet op zondagnamiddag. (Nvdr: uitgebreid
artikel over Mariette Crevette op blz. 35)
T-d: “Doet onze gemeente iets speciaals in verband
T-d: “Behalve de folklore scoort onze gemeente ook
op cultureel vlak?”
Burgemeester: “Ja, we beleven van de maand twee
belangrijke culturele initiatieven. Onder de slagzin
Er kookt iets in Koksijde werd recent het cultureel
seizoen in c.c. CasinoKoksijde voorgesteld. Hoog tijd
dus om een nieuw abonnement aan te schaffen.
Nog in juni start ook de gloednieuwe zomerexpo
Zeeslag in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Deze
tentoonstelling kadert in de eeuwherdenking ’14-’18,
want ook in onze gemeente wordt veel aandacht
aan WO I besteed.”
T-d: “Aansluitend daarbij: hoe vordert uw boek?”
Burgemeester: “We ijveren ervoor om alles klaar te
hebben, het boek dus te kunnen voorstellen enz.
tegen 1 november.”
T-d: “Er is ook nieuws voor kinderen in zomertijd?”
Burgemeester: “Op initiatief van schepen Stéphanie
Anseeuw en Lander Van Hove werd ook het volledige
zomeraanbod naar kinderen toe gebundeld.

met het WK-voetbal?”
Burgemeester: “Eigenlijk niet. We hebben er bewust
voor gekozen om in dit verband zelf geen initiatieven
te nemen. We trekken volop de kaart van de
handelszaken en verwijzen alle voetballiefhebbers
door naar die initiatieven.”

T-d: “En straks de grote finale van de golf?”
Burgemeester: “Inderdaad, de kroon op het werk!
We openen op 21 juni de long course Langeleed en
het clubhuis. Ik benadruk dat ALLE inwoners van de
gemeente in het clubhuis welkom zijn. Drempelvrees
is niet aan de orde. Er wordt ook geen toegang
gerekend voor niet-golfers. Je hoeft dus zeker geen lid
te zijn van de golfclub, noch golfliefhebber. Bovendien
is het clubhuis, -het vroegere Hof ter Hille, uithof van
de Duinenabdij in de middeleeuwen-, meer dan een
bezoekje waard. Wees er dus zeker bij op 21 juni.
Alle inwoners zijn uitgenodigd op de receptie met
vuurwerk. (Nvdr: volledig feestprogramma op bl. 23)

De moordaanslag op Frans
Ferdinand van Oostenrijk
De bibliotheek brengt een heel jaar belangrijke nieuwsfeiten uit
juni 1914 in de kijker. In juni staan de Balkan en de conflicten
doorheen de geschiedenis van deze regio in de schijnwerpers.
Op 28 juni 1914 werd aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk
in Sarajevo door een Servische nationalist vermoord. Dit was de
directe aanleiding voor WO I. Dat deze aanslag juist in de Balkan
plaatsvond is niet verwonderlijk. Getekend door de vele conflicten
die er zich afspeelden, noemt men de Balkan ook “het kruitvat van
Europa”. Een selectie werken uit de bibcollectie beklemtoont dit. Wilt
u daarover meer weten? Kom in juni naar de bib en snuister in de
uitgestalde werken of neem enkele interessante werken mee naar
huis.

Origineel cadeau
voor vaderdag:
de e-boekenkaart
Is uw vader een fervent lezer?
Geef hem dan op 15 juni een
e-boekenkaart cadeau. U koopt
een e-boekenkaart voor 5 euro
in de bibliotheek. Hiermee kunt
u 3 e-boeken downloaden die
u vier weken op uw tablet kan
lezen. Momenteel zijn er ruim
400 e-boeken voor volwassenen
beschikbaar. Het personeel staat
klaar om u te helpen bij al uw
vragen over dit nieuwe medium.

Zomer van het Spannende Boek
Vanaf half juni tot eind augustus is er in de bib weer de Zomer van
het Spannende Boek. Moord, complotten, suspense, aanslagen
enz., de bib heeft er uiteraard meer dan een boekje over….
Tijdens de Zomer van het Spannende Boek ligt dit soort leesvoer
allemaal samen op één grote tafel. Voor wie zich deze zomer dus
wil onderdompelen in de wereld van de misdaad, één adres:
bibliotheek, Casinoplein 10 (T 058 53 29 53).

Sluitingsdag
De bibliotheek is gesloten op
maandag 9 juni.

Uw reis begint in de bib
De bibliotheek is vast en zeker uw eerste bestemming als u van de zomer een reis hebt
gepland? In de bib collectie vindt u een groot aanbod reisgidsen die u zeker op weg
helpen om alle interessante plekjes op uw reis te ontdekken. Veel reisgidsen hebben
een handig formaat en passen zo in een tas of rugzak, dus kunt u ze gemakkelijk
meenemen op alle uitstapjes.

7de Poëzieprelude in Wulpenkerk
Naar trouwe tweejaarlijkse traditie organiseert de gemeentelijke cultuurraad weer zijn poëzieprelude, nl.
de 7de editie op zaterdag 5 juli om 15 u. in het stemmig kader van de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen. De
toegang is gratis.
Volgende dichters treden er voor het voetlicht
en dragen voor uit hun werk: Paula Loeckx
(Anne Malibran), Mustafa Kör, Ruth Lasters en
David Troch. Het dialectgenootschap Bacht’n
de Kupe brengt ook een voordracht met “Ol
een oogsje flikn na Djooës en Romain”. Wim
Chielens en An-Sofie Noppe zorgen voor de
muzikale omlijsting. De presentatie is in handen
van Ariane Vyvey. Na de voorstelling biedt de
gemeentelijke cultuurraad een receptie aan.

V.l.n.r. bovenaan op deze collage ter gelegenheid
van de 7de Poëzeieprelude op zaterdag 5 juli in de
Sint-Willibrorduskerk in Wulpen: Paula Loeckx, Mustafa
Kör, Ruth Lasters, David Troch, dialectengenootschap
Bachten de Kupe en Wim Chielens

Hedendaagse kunst: Ten Oorlog
DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt van zaterdag 21 juni tot
zondag 24 augustus de belangwekkende tentoonstelling
Ten Oorlog. Curator van de tentoonstelling is het Platform
voor Actuele Kunsten uit Gistel.

Die expo vertelt een fragmentarisch, esthetisch en tijdloos verhaal van de
oorlogsbeleving via de unieke waarneming van acht hedendaagse kunstenaars:
Caroline Coolen (BE), Jan Deconynck (BE), Franziz Denyz (BE), Danielle Luinge (NL),
Yves Obyn (BE), Mark Swysen (BE), Mieke Teirlinck (BE), Lee Eun Young (KR).
Kunstkenner Albert Verleyen verwoordt het treffend: “Inhoudelijk gezien wil de
tentoonstelling zich optrekken aan het intussen wereldwijd verspreide verhaal
van polemos en bellum, oorlog en gewapende strijd dat ons dag aan dag via
de alomtegenwoordige media in herinnering wordt gebracht. Tegelijk beoogt ze
een expositie met een hoge graad van esthetisering te zijn, die in deze wereld, vol
artificiële beelden en klanken, boven het maaiveld uitsteekt. Maar er is nog een derde
zaak, niet gering van omvang en inzet. Het scanderen van het Nooit meer oorlog
is wellicht even vermetel als Schop de menschen tot zij een geweten krijgen. Toch
leggen de deelnemende kunstenaars zich niet zomaar neer bij wat al eeuwen als
wijsheid wordt overgeleverd: lucht en leegte, alles is leegte. De diverse leden van het
gelegenheidsgezelschap zetten elk afzonderlijk
met een karakteristieke kunstenaarspoot een artistieke streep
onder hun
fragment uit het oorlogsverhaal, ondanks alles.”
Dagelijks open van 14 tot 18 u.
(gesloten op maandag). Gratis toegang.
Het werk Père des perles van
Lee Eun Young.

Aanleg klaprozenveld
bij abdijhoeve Ten Bogaerde

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Op voorstel van burgemeester Marc Vanden Bussche werkte de groendienst vorig jaar een ontwerp uit voor
de aanleg van een papaverveld links van het poortgebouw van de abdijhoeve Ten Bogaerde. Drie kg zaad
van de papaver rhoeas werd begin april ingezaaid, goed voor enkele tienduizenden klaprozen. Met zijn
oppervlakte van 2.000 m² is dit klaprozenveld waarschijnlijk het grootste in Vlaanderen.
Klaprozen zijn in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen van het Gemenebest het symbool van de
Eerste Wereldoorlog omdat ze op de Vlaamse slagvelden bleven bloeien ondanks de totale verwoesting van
de terreinen. De Britten noemen ze “poppies”.
Het betrokken veld is 50 bij 40 m groot. De
bezoeker zal er op een slingerend pad in
kunnen wandelen. Om het initiatief te duiden
worden er ook drie infoborden geplaatst. Een
eerste bord zal algemene en botanische info
over klaprozen geven. Het tweede bord belicht
de Canadese militaire arts John Mc Crae
(1872-1918). Hij schreef het gedicht In Flanders
Fields. Het gedicht zal in het Engels en in het
Nederlands op het bord staan. Op het derde
infobord komt info over de luchtmachtbasis
Koksijde tijdens WO I met uitleg over de feiten
die er zich hebben afgespeeld.
Als alles volgens planning verloopt zal het veld
vanaf eind juni tot eind augustus helemaal rood
kleuren.
“In Flanders Fields, the poppies blow…”. Bij de abdijhoeve
Ten Bogaerde komt een groot klaprozenveld.

WAK: tentoonstellingen en zomerexpo
Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoekacademie hun werk van het afgelopen academiejaar
tentoon in De Gaanderij in het hoofdgebouw aan de Veurnelaan in Sint-Idesbald. De expo’s bieden een
mooi overzicht van het artistieke werk dat de cursisten gerealiseerd hebben.
* Het atelier “Monumentale kunst voor mensen met een
mentale beperking” presenteert voor het eerst een
expoweekend. Uniek in de streek! Data en uren: vrijdag
6 juni van 14 tot 21.30 u., zaterdag 7 juni van 14 tot 17 u.
en zondag 8 juni van 14 tot 17 u. Diploma-uitreiking om
14 u.
* Cursisten hogere en specialisatie graad: vrijdag 20 juni
van 16 tot 21.30 u. (vernissage om 19 u.), zaterdag 21
juni van 14 tot 17 u.
* Zomerexpo: van maandag 23 juni tot vrijdag 4 juli / van
maandag 18 augustus tot vrijdag 12 september / open
op weekdagen van 14 tot 17 u. (gesloten op dinsdag).
* Info: Westhoekacademie Koksijde, Veurnelaan 109,
T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,
www.westhoekacademie.be

Fly In Koksijde

Wedstrijd: doe mee en win!

DE
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In het kader van de eeuwherdenking WO I organiseert
onze gemeente op 1, 2 en 3 augustus Fly In Koksijde.
Dat wordt een evenement over de luchtvaart én WO
I met o.m. een static show, luchtdopen, WO I-dorp,
boeiende tentoonstellingen, stijlvolle oldtimers en
animatie voor het hele gezin. Plaats van het gebeuren
is de luchtmachtbasis vlakbij Ten Bogaerde, dat in WO
I start- en landingsplaats voor vliegtuigen was. En blik
op het programma:
Vrijdag 1 augustus
19.30 u.: vertrek ballonvluchten
22 u.: balloon night glow show (lichtspektakel met
muziek en ballons)
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus, van 10 tot 18 u.
Living history, het leven in de Westhoek anno 1914:
evocatie en diverse opvoeringen in het WO I-dorp,
beeldende workshops van de Westhoekacademie
over luchtvaart, theatervoorstelling Flying Circus,
Ciné Martico (kortfilms over WO I en vliegtuigen),

Martiko for kids, static show met vliegtuigen (100
jaar luchtvaart, propellervliegtuigen), grime, klimen klauterparcours, boeiende expo, luchtdopen in
historische vliegtuigen, Nomad Theater, expo Ten
Oorlog met hedendaagse kunst in Abdijhoeve Ten
Bogaerde.
Tickets - Dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, of www.flyinkoksijde.be
VIP! - Wens je Fly In Koksijde als vip te beleven?
Check alles via www.flyinkoksijde.be

Wedstrijd : doe mee & win!

Fly In Koksijde geeft 10 tickets weg of een unieke vlucht met een luchtballon! De winnaars worden
persoonlijk verwittigd. Vul dit formulier in en bezorg het aan de balie in het gemeentehuis. Een
onschuldige hand zal de winnaars trekken.
Naam: ............................................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................../ T: ......................................................................

In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum:

Zeeslag: ’14-’18 op zee…

DE
GROOTEN
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1914
1918

Bij de eeuwherdenking van WO I voert het begrip In Flanders Fields de toon aan. Maar daarnaast is er
ook het begrip Flanders Waters, anders gezegd WO I op zee. Daarover is bij het brede publiek maar weinig
geweten. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en het Koninklijk Legermuseum vullen die leemte aan. Samen
organiseren ze in NAVIGO van 20 juni tot 16 november de tentoonstelling ZEESLAG: ‘14-‘18 op zee. Dit project
plaatst de relatie tussen mens, zee en oorlog centraal.

In de tentoonstelling wordt het vaak
onbekende verhaal verteld van de
Belgische zeelui tijdens de Grooten
Oorlog. Ook de heldendaden
van de vissersgemeenschap en
de rol van Vlaamse havens en
de binnenwateren worden niet
vergeten.
Uitvoerig gedocumenteerd en
verrijkt in jarenlang onderzoek is
ZEESLAG een echte ontdekking,
zowel voor de liefhebbers van het
maritiem verleden als voor families
met kinderen. Een speelse opstelling,
met een knipoog naar het bekende
gezelschapsspel Zeeslag, verzacht
de harde oorlogsrealiteit. De
tentoonstelling kan dus niet alleen
worden bekeken, maar ook effectief
gespeeld.
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ZEE
SLAG

Bezoek aan het museum en de
expo is gratis voor Koksijdenaars.
Elke zaterdag om 16 u. gratis
rondleiding inbegrepen in het
toegangsticket.

expo

Kindercuratoren
Voor deze expo werkt het NAVIGOmuseum dus samen met o.a. het
Koninklijk Legermuseum. Maar dit
jaar laat NAVIGO de zomerexpo
mee lontwerpen door een fijn team
kindercuratoren! Samen met het museumteam en
onder begeleiding van iMuseum consultancy zijn 13
of 058 51 24 68.
Nationaal Visserijmuseum
5 | 8670 Oostduinkerke
jongeren enthousiast aan de slag gegaan! Zonder
In| Pastoor
deSchmitzstraat
voormiddag
worden de kinderen van de
T. +32(0)58 51 24 68 | M. info@navigomuseum.be | NAVIGOMUSEUM.BE
Mello, Lyssa, Franne, Saar, Daymon, Lizie, Noah, Cédric, Koksijdse scholen uitgenodigd om in klasverband de
Bo, Laura, Raf, Baptiste en Anouk zou deze expo nooit
tentoonstelling te bezoeken.
zo fris en vernieuwend kunnen zijn.
www.koksijde.be
Expo en vissersbrunch
Kindervernissage op 25 juni
Het NAVIGO-museum en het Estaminet In De
Het museumteam garandeert u tijdens het
Peerdevisscher slaan ook van de zomer de handen
bezoek aan Zeeslag: ’14-’18 op zee dus een 100%
in elkaar voor een fijn arrangement. Op zomerse
familievriendelijke ervaring. De expo begint dan ook
vrijdagen kunt u een bezoek aan de expo Zeeslag
graag met een knal en een VIP-kindervernissage!
combineren met een exclusieve vissersbrunch. Deze
Op 25 juni zijn alle kinderen vanaf 8 jaar en hun
brunches vinden wekelijks plaats van 11 juli tot 22
(groot)ouders van harte uitgenodigd om de
augustus tussen 11 en 13 u. op het binnenplein van
tentoonstelling zelf te komen ontdekken! Het museum
het museum. Prijs voor dit originele arrangement
ontvangt u met een rode loper, kinderchampagne en is 20 euro, 16 euro voor jongeren tussen 12 en 26
feestelijke hapjes.
jaar en 11 euro voor kinderen tot 12 jaar. Reservatie
Er wordt gevierd van 14.30 tot 16 u., gratis toegang,
is noodzakelijk en kan in het NAVIGO-museum tot
maar schrijf zeker in via onthaal@navigomuseum.be
uiterlijk de woensdag voor de volgende vrijdag.

‘14 OP ZEE
‘18

aff a2 zeeslag_V2.indd 1
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Startschot scheepvaartverkeersveilige
dagen 2014 in Koksijde Yachting Club
Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen gaf op dinsdag 22 april in de Koksijde Yachting Club
het startschot voor de tweede scheepvaartverkeersveilige dagen. Deze campagne focust dit jaar op de
strandclubs en hun watersportactiviteiten.
De strandclubs krijgen immers meer en
meer belangstelling van het publiek,
mede door de explosieve groei aan
soorten van watersportbeoefening
(kitesurfen, windsurfen, stand up
paddling, golfsurfen, …). Veel van
die activiteiten worden aan relatief
hoge snelheden uitgevoerd en/
of vereisen een vrij hoge graad van
technische kennis en kunde. Om het
voor alle recreanten op het strand
en in de strandwateren zo veilig
mogelijk te houden, werd daarom
het initiatief genomen tot de tweede
scheepvaartverkeersveilige dagen.
Het blijft de bedoeling om de
opzettelijke overtreders van de
veiligheidsregels een halt toe te roepen.
De scheepvaart-verkeersveilige dagen
2014 willen ook van april t.e.m. oktober
sensibiliseren en informeren in de
strandclubs aan de kust.

V.l.n.r.: Jan Garcet, commissaris bij de Scheepvaartpolitie en hoofd
Politie Te Water Noordzee; Nicholas Paelinck, korpschef Politiezone
Westkust; Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen;
Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde en voorzitter
van de politiezone Westkust; Marc Broucke, adviseur-generaal
Scheepvaartcontrole; Philip Cammaert, voorzitter KYC.

Vrijwilligers in de schijnwerper
Op vrijdag 25 april verwende het Sociaal Huis haar vrijwilligers uit dank voor hun inzet. Veel vrijwilligers
zetten zich belangeloos in voor senioren in Koksijde die verplaatsingsmoeilijkheden hebben of zich
eenzaam voelen. Doel van deze bijzondere dag is elkaar beter leren kennen, ervaringen uitwisselen en
eens extra verwend worden als dank voor de gedeelde passie.
Het Sociaal Huis Koksijde telt 25 vrijwilligers die als chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale
rijden. Daarnaast zijn er nog eens 35 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het project Samen
Sterk. Dit project omvat huisbezoeken bij alleenstaanden en 80-plussers om hun sociaal isolement te
doorbreken, noodoproepen buiten de kantooruren beantwoorden, helpen aan het noodplan bij extreme
weersomstandigheden, breinamiddag, tai-chi, budgetkoken en samen het middagmaal nemen.
Psychologe Ann Delye verzorgde op 25 april een uiteenzetting met als thema luisteren, waardering geven
en grenzen bepalen. Elke vrijwilliger kreeg een paraplu die als het regent zeker het straatbeeld zal kleuren
tijdens de huisbezoekjes. Na een buffet werd het Navigo-museum bezocht met als afsluiter een gezellige
babbel in het Estaminet In De Peerdevisscher.
De vrijwilligers zetten zich 365 dagen op een jaar in voor de Koksijdse senioren. Met veel enthousiasme
helpen ze ook op het jaarlijkse seniorenfeest dat in 2014 plaatsvindt op 19 en 20 november. Deze keer werd
gekozen voor artiesten uit de regio. Steve Ryckier uit Brugge en Mayke Vanes uit Veurne zorgen voor een
namiddag vol zang en amusement. Naar jaarlijkse gewoonte zorgt Talent van Eigen Bodem voor de afsluit
van de namiddag.

Cultuurmenu 2014-2015
in het c.c. CasinoKoksijde
Op woensdag 28 mei werd in het c.c. CasinoKoksijde de brochure
2014-2015 voorgesteld. Met het nodige beeld- en geluidsmateriaal
wist het Casinoteam de bezoekers te verlekkeren op weer een
gevarieerd seizoen vol bekende en minder bekende pareltjes. De
brochure speelt in op het thema van de food-cultuur en meeneemeten. Dat viel bij het publiek zeker ‘in de smaak’.
Het plannen, boeken en in elkaar puzzelen van een
volledig cultureel seizoen is elk jaar opnieuw een
uitdaging. Een samenvatting.
Festival Strand - Tijdens het openingsweekend wordt
het podium ingeruild voor het zachte, warme zand, en
de donkere theaterzaal voor de blauwe lucht. De foyer
wordt omgetoverd tot een gezellige openluchtbar.
Info over de artiesten, hoe, wat en wanneer op www.
casinokoksijde.be.
Theater - Het cultuurcentrum heeft na al die jaren
een trouw theaterpubliek dat de uiteenlopende
theaterstijlen –en gezelschappen waardeert. In
2014-2015 doen volgende ronkende namen het
CasinoKoksijde aan: NTGent, Lazarus, De Koe, Raf
Walschaerts, Het Kip & De Werf, Vernieuwd Gents
Volkstoneel. Buitenbeentjes Action Zoo Humain met
Flandrien en Vielen/De Wit/Grotenhuis/Struyf en
AustbØ met Heimat 35 vervolledigen het rijtje.
Dans - Het c.c. CasinoKoksijde heeft een boontje
voor hedendaagse dans en biedt jonge of
beginnende choreografen een podium. Kabinet K
brengt jongeren van 8 tot 11 jaar op het podium in
een dansvoorstelling voor het hele gezin. Alexander
Vantournhout/Not Standing en José Navas/
Compganie Flak zijn voor de liefhebbers van het
genre zeker geen onbekenden. Daarnaast worden
drie busuitstappen georganiseerd naar grotere
producties in bevriende cultuurcentra.
Humor - Comedy is in Vlaanderen een volwassen
genre geworden. Op de speellijsten van volgende
artiesten zie je ook KOKSIJDE prijken: Begijn Le Bleu,
Michael Van Peel, Steven Goegebeur, Raf Walschaerts,
oKiDoK. Het Interactive Theater Australia brengt in
oktober de sfeer van het legendarische Fawlty Towers.
Muziek - Muziekliefhebbers (van alle genres) zijn in
Koksijde aan het goede adres. Klinkende namen als
Goprki, Lady Linn of Koen De Graeve staan zij aan zij
in de brochure met pareltjes als Black Flower, Gisela
João (Portugal), Frank Cools, Senne Guns of Erikkson
Delcroix. Met Bang-Up!Opera leert u opera kennen
zoals u nog nooit zag. Dit alles aangevuld met het
beste van de Belgische jazz.
Familie/Circus - Is er iets mooier dan de
verwondering en gelukzalige glimlach op het gezicht
van een kind? Familievoorstellingen zijn dikwijls een
plezier voor het oog, niet alleen op het podium, maar
ook in de zaal.

Kabinet K brengt een dansvoorstelling voor en door
kinderen, Gandini Juggling tilt jongleren naar een
ander niveau, The Primitives gaan op het podium aan
de slag met timmergerief, oKiDoK neemt iedereen
mee naar de Middeleeuwen, KOPERGIETERY vervult
gebroken dromen en Tuning People leert u Leeghoofd
kennen.
Daarnaast nog heel wat dans-, muziek- en
comedyvoorstellingen geschikt voor de jonge
cultuurliefhebber.
Klassiek - Klassiek Op Zondag: een hoogstaand
klassiek concert (Walter Vilain/Ensemble Pictura
Canta, Cedel Saxofoonkwartet, Roele en Veerle
Dieltiens en The Monnaie Wind QUintet), een uniek
kader (abdijhoeve Ten Bogaerde) en een gezellige
drink achteraf. Een succesformule!
Abonnementen en tickets
Vorig seizoen werd een nieuwe abonnementsformule
gestart. Grote abonnementen werden beloond met
een grotere reductie. Deze formule kende een groot
succes en wordt daarom herhaald:
ABO5 - Reductietarief 1 als u minstens 5 voorstellingen
uit het aanbod kiest.
ABO8 – Reductietarief 2 als u minstens 8 voorstellingen
uit het aanbod kiest.
Jonger dan 26 - Reductietarief 2 als u minstens 3
voorstellingen uit het aanbod kiest.
De verkoop van de abonnementen start op
woensdag 11 juni om 9 u. De verkoop van losse
tickets op maandag 23 juni om 9 u. Reserveren kan
online (www.casinokoksijde), telefonisch of aan de
balie in Info Koksijde (dienst Toerisme, Zeelaan 303).
Info over voorstellingen, foto’s, video’s, recensies: www.
casinokoksijde.be of aan het bespreekbureau.

AZ Sint-Augustinus Veurne
vernieuwt zijn inkomzone
Begin mei begonnen aan het AZ Sint-Augustinus in Veurne (AZSAV) werken voor de vernieuwing van de
inkomzone. Hierdoor zal het aanzicht van het ziekenhuis een stuk eigentijdser ogen. Tegelijk worden een
aantal administratieve diensten herschikt om zo de toegankelijkheid en de werking te optimaliseren.
Werken aan een inkomhal van een ziekenhuis
heeft een belangrijke impact op de stroom van
patiënten en bezoekers. Tijdens de uitvoering,
tot eind 2014, zal de hal van het ziekenhuis
volledig ontoegankelijk zijn.
Toegang via de Klinieklaan
De tijdelijke toegang van het ziekenhuis zal
gebeuren via de zij-ingang in de Klinieklaan
waar ook de nierdialyse gevestigd is. De
diensten receptie en opname worden daar
ondergebracht.
Met het recent geïmplementeerd routesysteem
zal de bezoeker en de ambulante patiënt
zijn weg doorheen het ziekenhuis naar de
artsen en diensten vinden. In dit kader wil het
ziekenhuis ook nog een warme oproep doen
naar inwoners uit de regio die zich geroepen
voelen om als vrijwilliger mensen in het
ziekenhuis te begeleiden.
Gedurende de werken zal de rijrichting
op en om de ziekenhuiszone omgekeerd
worden: de inrit tot de spoedgevallen en de
bezoekersparking van het ziekenhuis en Huize
Maria Troost zal via de Klinieklaan verlopen
en de uitrit via de Iepersesteenweg. De
nodige signalisatie wordt voorzien op de site.
Bovendien is de parking tijdens de werken
gratis toegankelijk.
AZ Sint-Augustinus Veurne excuseert zich bij
voorbaat voor de ongemakken die deze
werken met zich meebrengen maar is ervan
overtuigd dat het de bezoekers na de werken
nog beter zal kunnen onthalen.

Een virtueel beeld van de toekomstige vernieuwde inganszone

Griet Maenhout nieuwe ambtenaar
Verkeer, Mobiliteit en Signalisatie
Ons gemeentebestuur heeft recent een expert Verkeer,
Mobiliteit en Signalisatie in dienst genomen. De gelukkige is
Griet Maenhout die beroepshalve voortaan deel uitmaakt
van het Technisch Bureau op de tweede verdieping in het
gemeentehuis. De functie is nieuw in ons gemeentelijk
kader. Met verkeer en mobiliteit heeft de burger constant
te maken. Vandaar dat een eerste kennismaking met het
brede publiek stof is voor een interviewtje…
T-d: “Griet, stel jezelf eens voor aan de
Koksijdenaars...”
Griet Maenhout: “Ik ben afkomstig van Veurne, waar
ik de Latijns-Wetenschappelijke humaniora volgde
aan het college. Aan de Hogeschool Gent behaalde
ik daarna het diploma industrieel ingenieur optie
landbouw en biotechnologie. Inmiddels heb ik acht
jaar werk achter de rug in de chocolade-industrie,
als kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijke. Toen de
gemeente deze vacature plaatste, was het voor mij
tijd voor een nieuwe uitdaging. Wat mijn privé betreft:
ik heb een man en ben moeder van twee kindjes.”
T-d: “Expert verkeer, signalisatie en mobiliteit,
dat is een hele mond vol. Wat houdt dit in, in
mensentaal?”
Griet: “Mobiliteit is een heel actueel thema. Denk
maar aan het grote fileprobleem in België. Gelukkig
geldt dit niet voor Koksijde. Onderwerpen zoals veilig
verkeer voor auto’s, fietsers en voetgangers, het
parkeerbeleid, openbaar vervoer, bereikbaarheid
enz. behoren tot mijn werkdomein. Als een nieuwe
weg wordt aangelegd moet je dit benaderen vanuit
de invalshoek van mobiliteit. Zijn er voldoende
parkeerplaatsen? Is het voetpad breed genoeg?
Zijn er obstakels voor mindervaliden en gezinnen
met kinderwagens? Is de situatie veilig voor fietsers,
voor de schoolgaande jeugd? Een ander belangrijk
aspect van de job is de correcte signalisatie, zowel
tijdelijk bij wegenwerken, algemene bouwwerken
als permanent na de aanleg van nieuwe wegen.
Een juiste signalisatie is zowel wettelijk bepaald als
belangrijk in het vermijden van conflicten.”
T-d: “Moet jij je werk uitvoeren op het terrein of aan
een bureau?”
Griet: “Het is in elk geval een gemengde functie. Om
plannen te bekijken en advies erop te kunnen geven,
moet je veelal ter plaatse gaan om effectief de
pijnpunten te zien. Daarnaast zijn er tal van projecten
en natuurlijk komt er ook veel administratieve
opvolging om het hoekje kijken.”
T-d: “Geef eens enkele voorbeelden van pijnpunten
in onze gemeente?”
Griet: “Beetje moeilijk om daar nu al op te
antwoorden, want ik ben immers nog volop in
opleiding. Maar hoe dan ook is Koksijde een
voorbeeld op het vlak van mobiliteit. Denk maar
aan de verschillende comfortabele, afgescheiden
fietspaden, en de aandacht voor de zwakke

Griet Maenhout, de nieuwe experte verkeer,
signalisatie en mobiliteit aan ons gemeentebestuur.

weggebruiker bij nieuwe projecten. Het voortdurend
streven naar de optimalisatie van verbindingen met
het openbaar vervoer, namelijk bus, tram, en trein,
dient natuurlijk verder opgevolgd te worden.”
T-d: “Is communicatie ook belangrijk in je
takenpakket?”
Griet: “Zeker! Misschien moeten we ook proberen
om de mobiliteit iets meer in de kijker te plaatsen
op de website, inzonderheid wat het parkeren en
de bereikbaarheid betreft. In elk geval, burgers die
vragen, suggesties of opmerkingen hebben over
verkeer, mobiliteit en signalisatie mogen me altijd
contacteren. Eventueel wordt die input dan aan de
verkeerscommissie voorgelegd.”
T-d: “Wat doet Griet Maenhout in de vrije tijd?”
Griet: “Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn gezin.
De momenten met mijn man en twee kindjes zijn me
heel dierbaar. Daarnaast hou ik ook wel van fietsen,
eens afspreken met vriendinnen, een shoppingdagje
met zus of vriendin…”
Contact: Griet Maenhout, gemeentehuis, Zeelaan
303, 2de verdieping, 058 53 30 84, griet.maenhout@
koksijde.be

Project Vrijetijdsparticipatie voor Kansengroepen

Financiële tussenkomsten om deel te
kunnen nemen aan sport en cultuur
Het gemeentebestuur, het Sociaal Huis en diverse partners zoals o.a. Camino, Gezinsbond Koksijde en
Oostduinkerke keurden op 24 september 2013 de afsprakennota Vrijetijdsparticipatie voor Kansengroepen
goed. Bedoeling van dit project is om mensen die het (financieel) moeilijker hebben, ook kansen te
bieden om deel te nemen aan diverse vrijetijdsactiviteiten.
Zeker voor kinderen is het belangrijk
om in aanraking te komen met
diverse invloeden en ideeën. Het
gemeentebestuur en het Sociaal
Huis willen met dit project een
hefboom creëren voor kinderen
om de vicieuze cirkel van armoede
te doorbreken. Het project wordt
gefinancierd door de Vlaamse
overheid aangevuld met middelen
van de gemeente en het Sociaal
Huis. De diverse gemeentediensten
en het Sociaal Huis werkten samen
om de acties voor 2014 te bepalen.
Een greep uit de acties 2014
* Gratis lidmaatschap bibliotheek De bibliotheek is voor mensen in
armoede vaak een onbekend
gegeven. Niet alleen speelt het
financiële aspect een rol, ook de
drempel naar de bibliotheek is voor
hen hoog. Het project biedt hen de kans om gratis lid te worden van de bib. Er worden ook twee geleide
bezoeken aan de bib georganiseerd om de drempel te verlagen.
* Verjaardagsfeestje Navigo - Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meestal niet de mogelijkheid om
een verjaardagsfeestje te organiseren. Dankzij het project kunnen deze kinderen aan reductietarief een
verjaardagsfeest geven in het visserijmuseum Navigo.
* Evenementen in musea - Mensen gekend bij het OCMW kunnen een vermindering van de toegangsprijs
krijgen voor het middeleeuws theaterfestival en het winterevenement in het Abdijmuseum.
* Sport-of zomerkamp - Voor gezinnen in armoede is deelnemen aan een sport- of cultuurkamp financieel
heel moeilijk. Toch zijn zulke kampen ook voor hun kinderen leerrijk: ze leren een sport kennen, ze kunnen
samen ravotten met vrienden en ze doen positieve ervaringen op. Daarom genieten deze kinderen een
voordeeltarief voor sport- of zomerkampen van de gemeente.
Lid worden van sportvereniging
Met bovenstaande acties bereikt het OCMW vooral mensen die al gekend zijn bij het Sociaal Huis. Er zijn
echter nog veel meer mensen die het financieel moeilijk hebben en die ook niet alle kansen krijgen om
deel te nemen aan het vrijetijdsleven. Sedert mei bieden de gemeente en het Sociaal Huis daarom een
tussenkomst op het inschrijvingsgeld of lidmaatschap van een sportvereniging. De tussenkomst bedraagt
90%, met een maximum van 150 euro. Zo wordt de toegang tot diverse sportverenigingen betaalbaar.
Wie komt in aanmerking:
- mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut)
- inwoners die in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn
- inwoners die huren en een inkomen hebben kleiner dan de Europese armoedegrenzen (alleenstaande:
1.000 euro / gezin: 2.101 euro)
Wie meent in aanmerking te komen voor deze tussenkomst, moet steeds officiële bewijzen bezorgen samen
met een aanvraagformulier. De tussenkomst kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan
34 in Koksijde, info@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10. Het aanvraagformulier is ook beschikbaar in het
e-loket: www.sociaalhuiskoksijde.be – vrijetijdsparticipatie - terugbetaling lidgeld sportclub

Project Iedereen Mee van Sociaal Huis
krijgt subsidie van 25.000 euro
Minister van Armoedebestrijding Maggie De Block heeft het project Iedereen Mee van het Sociaal Huis
Koksijde een subsidie van 25.000 euro toegekend. Dit project zoals uitgewerkt in onze gemeente zal de
komende jaren als inspiratie dienen voor andere lokale besturen.
Eind 2013 lanceerde de minister een
projectoproep rond de proactieve aanpak
van kinderarmoede. De bestrijding van
kinderarmoede is een prioritaire doelstelling van
het Sociaal Huis Koksijde. Er werd dan ook niet
geaarzeld om een projectaanvraag in te dienen.
Het project Iedereen mee wil een lokaal overleg
kinderarmoede structureel verankeren binnen
Koksijde. Dit overleg wil kennis delen rond
armoede en beleidsaanbevelingen formuleren.
Een tweede doelstelling is het tijdig herkennen
van de signalen rond armoede. Leerkrachten,
kinderverzorgsters, busbegeleiders en
medewerkers van gemeentediensten werken
dagelijks met kinderen. Toch worden signalen
rond armoede niet altijd opgemerkt. Het Sociaal
Huis zal daarom een armoedesignaalkaart
ontwikkelen om tijdig hulp te kunnen bieden in
betrokken gezinnen.
Het project wil ook de vooroordelen rond
armoede doorbreken door o.a. een opleiding
met een ervaringsdeskundige aan te bieden.
Een laatste doelstelling van Iedereen Mee is het stimuleren van cliëntoverleg tussen de diverse diensten.
Samenwerking onder diensten is het meest aangewezen bij een problematische situatie. Elke dienst kan
vanuit zijn expertise en mogelijkheden zijn steentje bijdragen in het vinden van een oplossing voor het kind
en/of het gezin.

Programma van Het Bedrijf
Naast het grote c.c. CasinoKoksijde in Koksijde-Bad is er ook het knusse theatertje Het Bedrijf in
Oostduinkerke-Dorp. Ook daar is de programmatie voor volgend seizoen rond.
Volgende voorstellingen zijn gepland: flamenco
en dans met Saïdjah Galo op 18 oktober /
theater Brodeck met Hans Van Cauwenberghe
op 22 november / aperitiefconcert Occello op 23
november / concert Zonder Niemand met Wannes
Capelle op 13 december / Loopgravenoperette
op 17 januari / theater Het is de moeite met Maud
Vanhauwaert op 21 februari / theater door OTO op
14, 21, 22, 27, 28 en 29 maart / concert Belladonna
op 4 april / theater De Leeuw van Vlaanderen met
Jonas Van Thielen op 2 mei.
Tickets
De kaartenverkoop start op vrijdag 6 juni om 9 u.
Geniet 15% reductie, enkel voor alle tickets, gekocht
of gereserveerd op vrijdag 6 juni van 9 tot 17.30
u. Daarna: gewone ticketprijzen. Reservatie: Info
Koksijde, Zeelaan 303, T 058 53 29 99, reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be.
Info: www.hetbedrijf.be

Project SAMEN80 krijgt vervolg
Een van de sluimerende gevaren van de individualiserende maatschappij is de kans om op latere leeftijd
te vereenzamen. Gelukkig halen activiteiten en initiatieven van lokale verenigingen ouderen uit hun
sociaal isolement. Daarbij willen vrijwilligers in Koksijde versterkend werken door alleenstaande 80-plussers
een bezoek te brengen.
Seniorenconsulent Katleen Calcoen: “Al sedert november
2013 binden onze vrijwilligers de strijd aan tegen
vereenzaming van alleenstaande senioren. Momenteel
legden een 25-tal ‘bijzondere bezoekers’ al meer dan 500
bezoekjes af. Een behoorlijk resultaat maar daarmee zijn
we er nog niet. Onze gemeente telt immers meer dan 800
alleenstaande 80-plussers. Wie nog geen bezoek kreeg
mag er verwachten in de komende maanden. Tegen de
zomermaanden zouden 600 bezoekjes moeten afgerond
zijn. Uiteraard kan elke inwoner terecht in het Sociaal Huis
voor allerlei vragen.”
Coördinator vrijwilligerswerking Anne-Sophie De Deckker:
“Alle 80-plussers ontvangen vooraf een brief waarin een
huisbezoek wordt aangekondigd. De vrijwilligers maken zich
kenbaar aan de hand van een officiële badge. Als uit het
verslag blijkt dat de senior hulp of informatie nodig heeft,
gaat een verantwoordelijke van het Sociaal Huis langs om
de nodige hulp aan te bieden.”
Het project Samen80 is een mooi initiatief om vereenzaming op te sporen en tegen te gaan. Eens alle
alleenstaande 80+ers bezocht zijn zal dit project uiteraard een vervolg kennen. In het najaar zullen de
vrijwilligers nog steeds bezoekjes afleggen maar dan naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis.

Opleiding reanimatie met AED-toestel
De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebestuur
opnieuw 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 in de verschillende kernen zeven AED-toestellen.
U leert reanimeren en het AED-toestel bedienen op één avond. De volgende
opleidingen vindt plaats op maandag 16 juni van 19 tot 22 u. in ’t Oud Schooltje in
Koksijde-Dorp. 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 een sessie (gratis) volgen. Documentatie
kan aangekocht worden. Inschrijven met naam, adres, geboortedatum, T- en GSMnummer bij Peter Lasat via vorming@koksijde.rodekruis.be of GSM 0473 87 70 11.

Drie bloedinzamelingen
Dagelijks hebben mensen bloed nodig. Bent u tussen 18 en 70 jaar, aarzel
niet om bloed te geven. U redt er mensenlevens mee. Iedereen heeft 70%
kans ooit een bloedproduct in z’n leven nodig te hebben. Maar slechts
3% van de bevolking geeft zelf bloed. Ontnuchterende cijfers die meteen
duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om u zelf als bloeddonor te
melden. Breng uw identiteitskaart mee.
De volgende bloedinzamelingen vinden plaats op:
- woensdag 4 juni van 16.30 tot 20 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke
- donderdag 5 juni van 17 tot 20 u. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp
- woensdag 18 juni van 17 tot 19.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald
Info: Peter Lasat, 0473 87 70 11, pr@koksijde.rodekruis.be

Familiemaal voor Cross to Romania
De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 15 juni vanaf 12 u. in zaal Witte Burg in
Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking in Roemenië.
Deze organisatie, die voornamelijk leden telt uit
onze eigen gemeente en uit buurgemeente De
Panne, reist al zowat twee decennia elk jaar met
een konvooi hulpgoederen naar Roemenië. Sedert
enkele jaren worden de hulpgoederen geleverd bij
Romagemeenschappen waar de armoede nog
heel schrijnend is.
De adoptiedorpen Borzia en Andreneasa zijn
heden minder behoeftig maar worden wel bezocht
om de goede contacten te bewaren. Daar is de
dankbaarheid bij de inwoners nog altijd zeer groot.
Op het familiemaal wordt gebraiseerde ham met
een groentebuffet opgediend. De toegangsprijs
bedraagt 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor
kinderen minder dan 10 jaar.
Inschrijvingen bij André Cavyn, 0479 94 58 49,
andreas.cavyn@telenet.be.

Dunia 2014: nog enkele plaatsen vrij
Op zaterdag 26 juli vindt op het strand in Oostduinkerke de 11de editie van
DUNIA plaats. Dunia staat voor een prettig wereldfeest, met aandacht voor
projecten inzake ontwikkelingssamenwerking en mondiale diversiteit. Kids fun,
wereldmarkt, workshops, muzikale acts: je vindt het er allemaal…
Voor Koksijdse verenigingen en/of particulieren, werkzaam in het domein
van ontwikkelingssamenwerking, zijn er nog enkele plaatsjes vacant als
standhouder. Wie wil deelnemen contacteert snel de stedenbandcoördinator
Cyriel Caudron, T 058 51 08 92 of via cyriel.caudron@koksijde.be

Goedkope leningen voor iedereen!
De Westhoekgemeenten bieden via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) de
mogelijkheid om een goedkope lening aan te gaan om energiebesparende maatregelen te financieren.
Iedereen, zonder inkomensbeperking, kan een FRGE-lening tot 10.000 euro krijgen voor de woning die hij/zij
verhuurt of bewoont, aan max. 2% intrest, looptijd max. 5 jaar.
Enkel voor renovatie - Dak-, zolder-, buitenmuur- spouwmuur en vloerisolatie / hoogrendementsbeglazing (ook
lichtkoepels) / vervangen van oude verwarmingsketels / gaskachel – gasconvector (HR+) / inbouwcassettes
Voor renovatie als nieuwbouw - Zonneboiler / warmtepompen / driedubbele beglazing / pellet- en
speksteenkachel
Lening aan 0% - Wie voldoet aan een van volgende voorwaarden kan zelfs een renteloze lening verkrijgen
en een beroep doen op extra ondersteuning (hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende
investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies):
- Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje ziekenfonds eindigt op 1).
- Jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 16.965,47 euro verhoogd met 3.140,77 euro per
persoon ten laste (Omnio-statuut).
- U doet een beroep op schuldbemiddeling of op budgetbegeleiding bij het OCMW.
Ook 0% via SVK - Al sinds 19 oktober 2012 kunnen ook particuliere verhuurders die verhuren aan
doelgroeppersonen via een sociaal verhuurkantoor een renteloze lening (0%) afsluiten. De eigenaar moet er
zich toe verbinden zijn woning minstens gedurende de looptijd van de lening via een SVK te verhuren.
Contact:
- Huisvestingsambtenaar linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 28, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16 u. of na afspraak
- elke maandag zitdag van 13.30 tot 16 u. in het gemeentehuis, Zeelaan 303
Info: www.frge-westhoek.be

Strijd tegen de reuzenberenklauw…
In het kader van het Frans-Belgisch Interreg-project Lupin (Lutte contre les plantes invasives) coördineert
de provincie West-Vlaanderen met andere overheidsdiensten de samenwerking voor de bestrijding van
de reuzenberenklauw.
De reuzenberenklauw (heracleum mantegazzianum) is een
enorme schermbloemige uit het Kaukasusgebergte. Enerzijds
overwoekert de plant met haar grote bladeren alle inheemse
plantensoorten en kan ze grote groeihaarden vormen. Zo mogelijk
nog erger is dat de plantensappen in combinatie met zonlicht tot
zeer ernstige brandwonden kunnen leiden, die moeilijk genezen.
Er zijn globaal drie mogelijkheden om de plant uit te putten of te
doden: doorsteken van de wortel, op 10-15 cm onder de grond;
maaien vóór de zaadzetting (half juni/begin juli); deze maaibeurt
een paar weken later herhalen omdat herbloei nog mogelijk is;
bloeischermen apart inzamelen voor verbranding of begrazen
van grote groeihaarden door dieren met donkere koppen die
minder gevoelig zijn voor zonlicht. Een nazorg van 3 tot 7 jaar is
noodzakelijk om hergroei in de kiem te smoren. Veiligheidskledij en
goed reinigen van het materiaal is van groot belang.
Rattenvangers
In onze regio wordt samengewerkt met de rattenvangers van de
gemeenten, omdat deze plant vooral voorkomt langs waterlopen
en wegbermen. Er geldt momenteel (nog?) geen wettelijke
bestrijdingsplicht door de gewone burger, maar toch wordt
gevraagd om planten op private terreinen ook te liquideren.
Daarom steunt de gouverneur uitdrukkelijk deze acties, vanuit zijn
bevoegdheid voor o.a. veiligheid.
Vind de juiste soort
De schermbloemigenfamilie kent veel soorten in onze contreien.
Allemaal hebben ze die typische witte en bij sommige soorten
gele bloeischermen. Dit zijn ideale landingsplatformen voor nectar zoekende insecten. Deze soorten zijn
wel heel waardevol! Het zou jammer zijn dat de verkeerde soorten worden aangepakt. Let daarom op de
belangrijkste kenmerken. De grootte is natuurlijk al een goede indicatie. De bladeren zijn ondubbelzinnig
herkenbaar omdat de centrale nerf van elk blad langs weerskanten over de hele lengte een blad heeft.
Bij de meest gelijkende soorten gewone berenklauw, gewone en vooral grote engelwortel, is die hoofdnerf
minstens gedeeltelijk “kaal”.
Meld locaties via www.waarnemingen.be. Voeg er liefst ook een foto van de groeiplaats bij. Of neem zelf de
zeis of spade ter hand, maar wees voorzichtig!
Info: www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/beheer_%20heracleum_nl.pdf

Avond(t)uur in en rond Duinenhuis
Op zaterdag 5 juli organiseert het Duinenhuis een nocturne met
als naam Avond(t)uur in en rond ‘t Duinenhuis. Dat wordt van 17
tot 21 u. een ruim avondlijk programma vol educatieve workshops
en informatieve standjes rond natuur en duurzame ontwikkeling.
Een greep uit het programma: onder bino’s het zeeleven
ontdekken, leer meer over microplastics in onze oceanen (en
hoe dit te voorkomen), leer tuinieren zonder pesticiden, treedt
binnen in de wereld van de bijen, maak een eigen insectenhuisje,
braakballen pluizen, koken met bio en fair trade producten, kijken
naar zonnevlekken door de zonnekijker enz. Om 20 u. start een
midzomerwandeling op het Elisabethplein die u tijdig terugbrengt
naar het Duinenhuis, voor een kijkje door de sterrenkijker.
Meer info in volgend nummer.

Duinenhuis van juni tot augustus
“Alles over de planeet Mars”, vrijdag 6 juni om 19.30 u. – Voordracht door Davy Viaene en Siegfried Geryl.
Mars is de vierde planeet in ons zonnestelsel en geeft slechts langzaam zijn geheimen prijs. Aandacht voor
de meer dan 40 ruimtevluchten naar Mars. Omdat de planeet begin juni vrij dicht bij de aarde staat, volgt
na de voordracht een waarneming door de telescoop op het dakterras van het Duinenhuis. Toegang 4 euro,
inschrijven via duinenhuis@koksijde.be.
Vlierbloesemrecepten, dinsdag 10 juni van 19 tot 21.30 u.
Men gebruikte de “dokter van de arme mensen” om allerlei kwaaltjes te verhelpen. Workshop met weetjes
over het gebruik en de toepassing van vlierschermen. Praktijk in de keuken van het Duinenhuis. Begeleid
door Marjan Janssens, bijdrage 5 euro, inschrijven op duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.
Midzomerwandeling, vrijdag 20 juni start 20.30 u. op het Elisabethplein
Onze voorvaderen vierden de langste dag van het jaar. Wandeling met bezinning over de zonnewende
en rituele viering van de nieuwe zomer. Eindpunt op het dakterras van het Duinenhuis met zonsondergang
(22.04 u.) en een drankje. Begeleid door Marjan Janssens. Bijdrage 2 euro, inschrijven op duinenhuis@
koksijde.be of T 058 52 48 17.
Fototentoonstelling “Natuur in beeld” – Deze expo over natuur,
milieu en duurzame ontwikkeling werd samengesteld uit foto’s die
ingezonden werden voor de fotowedstrijd ’14 van het Duinenhuis.
Open van maandag 14 juli tot vrijdag 29 augustus, elke weekdag
van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u. (niet op feestdagen). Gratis
toegang.
Yoga op het dak van de duinen - Wil je onthaasten én één worden
met de natuurelementen in de Schipgatduinen? Start dan in het
Duinenhuis uw dag met yogalessen, zowel voor beginners als
mensen met ervaring. Begeleider is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en
yogalerares, 5 euro per sessie, 15 euro voor een reeks van vier sessies
in één week. Eerste reeks op 14, 15, 16 en 17 juli. Tweede reeks op 28,
29, 31 juli en 1 augustus en derde op 18, 19, 21 en 22 augustus. Keuze uit: groep 1 van 9.30 u. tot 10.30 u. en
groep 2 van 10.45 u. tot 11.45 u. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be of T 058 52 48 17.
Sterrenjutter – Elke donderdagavond is de sterrenwacht op het dakterras van het Duinenhuis open van
22 tot 00 u. In de Sterrenjutter kunt u door een professionele telescoop een kijkje nemen naar en onder
begeleiding meer leren over de sterren en planeten. Gratis.

Natuur op dinsdag voor kinderen
- 1 juli - Neuzen naar schelpen voor kids van 6 tot 12 jaar. Strandwandeling (10 u.) met een gids.
- 8 juli - Steeknettenrace (14.30 u.) voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Met natuurgids.
- 15 juli - Neuzen naar schelpen, idem als dinsdag 1 juli.
- 22 juli - Kruiactiviteit met kinderen van 15 tot 17 u. / groep 1: 6-10 j. / groep 2: 10-16 j. Met natuurgids.
- 29 juli - Waterrakketten maken met De Sterrenjutters, 14 u. (4 euro per kind)
- 5 aug. - Kruiactiviteit met kinderen van 13 u. tot 15 u., idem als dinsdag 22 juli.
- 12 aug. - Neuzen naar schelpen, idem als dinsdag 1 juli
- 19 aug. - Steeknettenrace voor kinderen van 8 tot 12 jaar, idem als dinsdag 8 juli, start om 13.30 u.
- 26 aug. - Kruidenactiviteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar + 1 ouder. De kinderen leren kruiden herkennen
en maken er lekkere hapjes mee. Inschrijven via de Gezinsbond Oostduinkerke. Bijdrage 5 euro niet-leden, 3
euro voor leden.
Inschrijven verplicht! duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 of in het Duinenhuis. Bijdrage 2 euro per kind,
tenzij anders gemeld.

Het natuureducatief centrum Duinenhuis is gelegen in de Bettystraat 7 in volle Schipgatduinen. Kom te voet
langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets via de toegangsweg langs de Koninklijke Baan.

Uw taxussnoeisel vergroot de hoop!
“Vergroot de Hoop” zamelt zowel snoeisel in om kanker te bestrijden.
Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de
aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Sinds 2006 wordt
het ingezamelde taxussnoeisel gebruikt voor chemokuren. Uit
jong snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie
gewonnen.
Hoe klein uw haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die u tussen 15
juni en 31 augustus naar het containerpark brengt, vergroot “de
hoop”! Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen.
Taxussnoeisel vermengd met aarde, onkruid, gras of ander groen, is
waardeloos.
Info - www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling 058 53 34 39.

Raak je zakje kwijt in de hondenpoepbuis
Wie de poep van zijn hond opkuist, of zijn dier traint om de
hondentoiletten te gebruiken, wordt niet alleen bespaard van
gemeentelijke administratieve sancties, maar wekt ook sympathie.
Toch belanden gevulde zakjes al te vaak in privétuintjes of in de
goot, waar ze na een fikse regenbui verstoppingen veroorzaken
in de straatbezinkputten. Om dat te vermijden werden vooral in
de villawijken hondenpoepbuizen (50) geplaatst. De speciale
kokers, met een smalle opening bovenaan, worden door het team
Openbare Netheid geledigd. De sancties op het niet-opruimen
van hondendrollen of het wegwerpen van de zakjes op straat of in
tuintjes lopen op tot 250 euro!
Info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, T 058 53 34 39,
milieu@koksijde.be.

Succesvolle lentewandelzoektocht
De 7de lentewandelzoektocht van het feestcomité Koksijde, die liep van 21 maart tot 20 april, kende
veel succes. Niet minder dan 353 personen schreven in en 269 dienden het antwoordblad in. Aan
de organisatie werd meegewerkt door de gemeentelijke VVV, toerisme Veurne en koffieterie Arthan.
Algemeen winnaar werd Luc Strybol uit Erembodegem die gaat lopen met een bon van 40 euro in
eethuis ’t Blekkertje.
De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 25 april in c.c. CasinoKoksijde. Volgende personen bemannen de 2de
tot de 10de plaats: 2. Willy Waterschoot uit Hamme / 3. Martine Van Poucke uit Sint-Idesbald / 4. Eva Dierckx
uit Hoeleden / 5. Luc D’Haemer uit Nazareth / 6. Nelly Gahilde uit Middelkerke / 7. Daniël Stuyvaert uit De
Haan / 8. Cecile Bral uit Evergem / 9. Ariane
Vermeulen uit Zonnebeke / 10. Pedra Storme
uit Ieper. Ze winnen allen waardebons te
besteden bij de lokale handelaars.
De volgende prijzen waren flessen cava
en witte wijn. Elke deelnemer die zijn
antwoordblad indiende had prijs. De
volledige rangschikking met alle winnende
deelnemers met behaalde punten,
prijzen en antwoorden is ter inzage in
alle toerismekantoren van Koksijde. De
antwoorden staan op www.koksijde.be/
bezoeker/weetjes.
Deelnemers die niet aanwezig of
vertegenwoordigd waren op de
prijsuitreiking, kunnen hun prijs afhalen in
het toerismekantoor in Koksijde-Bad tot eind
augustus 2014.
Hoofdwinnaars en organisatoren van de 7de lentewandelzoektocht
van het Feestcomité Koksijde.
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Summerfun
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Beach Party
De 29ste editie van de Beach
Party van de Scouts CASA
Oostduinkerke vindt plaats op
vrijdag 25 juli. De fuif begint om 19
u. met een kinderdisco en vanaf
21 u. draaien de dj’s het feestje
echt op gang. Einde om 3 u.
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facebook.

Seniorensportdriedaagse
De seniorenadviesraad organiseert op 10,11 en 12 juni zijn jaarlijkse sportdriedaagse. Naast de
sportbeoefening is het doel ook de streek verkennen waar het evenement wordt georganiseerd. Dit jaar
wordt gewandeld in De Panne en gefietst in De Moeren. De sportievelingen die een alternatief zoeken
kunnen petanquen in de Bolledroom.
Dinsdag 10 juni
Petanquetornooi met tripletten in de Bolledroom, sportpark
Hazebeek, start om 14 u. Individuele deelname is mogelijk,
ervaring is niet vereist. Er worden maximaal 34 tripletten
toegelaten. De seniorenadviesraad biedt alle spelers een
drankje aan. Inschrijven is nodig (zie onderaan).
Woensdag 11 juni
Natuurwandeling van 4 km in De Panne met gids, start
om 14 u. aan het Bezoekerscentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2. Maak kennis met het oudste natuurreservaat
van Vlaanderen. Dit waardevol stukje natuur bestaat uit
duinen van verschillende vorm en ouderdom, die meer
dan 500 plantensoorten en veel soorten vogels huizen.
Goeie stapschoenen aantrekken. De seniorenadviesraad
biedt na afloop alle wandelaars een drankje aan.
65-plussers reizen gratis met De Lijn, tramhalte De Panne
Kerk. De organisatie helpt een oplossing zoeken indien problemen voor vervoer.
Inschrijven is nodig (zie onderaan).
Donderdag 12 juni
Fietsen door De Moeren, ca. 30 km aan een gezapig tempo, begeleiding door de dienst Veiligheid en
Preventie, vertrek om 14 u. aan de zaal voor vloersporten, sportpark in Koksijde-Dorp. Gelieve om 13.30 u.
aanwezig te zijn om het verzekeringsformulier in te vullen. Tussenstop met drankje aangeboden door de
seniorenadviesraad. Deelname is gratis.
Inschrijven is nodig (zie onderaan).
Inschrijven
Voor om het even welke activiteit is het nodig tegen uiterlijk 6 juni in te schrijven bij seniorenconsulent
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, met vermelding
activiteit(en)

Kijk! Ik fiets..!
Kinderen vanaf de 2e kleuterklas, die al vlot kunnen fietsen met
steunwieltjes, leren op een halve dag fietsen op twee wielen.
Een monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de kinderen
en hun begeleider. Doel is dat ze op het einde van de sessie al
fietsend op twee wielen rijden met hun fietsdiploma op zak.
Les op woensdag 11 juni van 13.30 tot 16.30 u., in de sporthal
van Koksijde-Dorp (achter het politiecommissariaat). Elk kind
brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes.
Bijdrage 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen bij de
sportdienst, 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be.
Info: sportdienst@koksijde.be.

Golf ter Hille Triatlon
Health Club Wave organiseert op zondag 8 juni de eerste editie van de Golf ter Hille Triatlon. De organisatie
zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. In ruil krijgen die een triatlon T-shirt en een vrijwilligersvergoeding.
Info: balie Wave, info@golfterhilletriatlon of www.golfterhilletriatlon.be

Zaterdag 21 juni: langste dag van het jaar!

Officiële opening

Koksijde Golf ter Hille & clubhuis
Hebben de golfkriebels u al te pakken? Bent u benieuwd hoe groen het gras van het
volledig afgewerkte golfterrein is? Zin om eens in het majestueuze clubhuis te neuzen?
Kom dan in primeur een bezoek brengen aan Koksijde Golf ter Hille op 21 juni! Ingang
via de Hazebeekstraat.

Programma

IEDEREEN
(ook niet-golfers)

WELKOM!

* 14–19 u. - Iedereen kan een wandeling maken op de long course Langeleed, op
een uitgestippeld parcours. Vertrekpunt is het Wavepad in de Hazebeekstraat.
Daar staan tentoonstellingsborden met duiding.
Er zal ook een uitkijkpost staan van waarop u het hele terrein kan
overschouwen. Uniek uitzicht en ideaal om foto’s te nemen.
Wie zelf een balletje wil slaan kan terecht in de driving range. Schrijf u in voor
de oefensessies met de professionele golfleraars (zie verder).
* 14-22 u. - Breng een bezoek aan het clubhuis met gidsen of via
aanspreekpunten. U wandelt door twee gebouwen: het administratief
gedeelte, het sanitair, de clubshop, de vergaderzalen, brasserie en restaurant.
Deze gebouwen worden één keer voor het publiek helemaal opengesteld.
* 19.30- 20.30 u. - Officiële opening van de long course Langeleed en het
clubhuis door burgemeester Marc Vanden Bussche. De harmonie Vrienden van
de brandweer Oostduinkerke zorgt voor de sfeer.
* 20.30–23 u. - Receptie en gezellige eetkraampjes voor alle aanwezigen met traktatie
vanwege het gemeentebestuur en het AGB Koksijde. Deze traktatiebonnen zijn te
verkrijgen aan de start van het Wavepad (Hazebeekstraat) - 1 bonnenkaart per persoon.
* 23 u. - Vuurwerk als afsluiter
Gratis initiatie op de driving range
Bent u gebeten door de golfmicrobe? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar uw eigen swing? Kom dan op
zaterdagnamiddag gratis een balletje slaan op de driving range. Inschrijven via www.koksijdegolfterhille.be.
Parking
Parkeren doet u best in de Hazebeekstraat.
Lid worden van de golfclub?
Koksijde Golf ter Hille is een unieke locatie om te sporten. Bent u jong of oud, beginner of geoefende speler? Er
is voor elk wat wils. Inschrijven via het clubsecretariaat (elke dag open van 8.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 19 u.)
Info: secretariaat@koksijdegolfterhille.be of 058 53 34 10.
Info - Alle info, van het ontstaan van het golfterrein tot lidmaatschap en bijhorende tarieven op
www.koksijdegolfterhille.be

Zomersportkampen
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Water- en omnisportkampen
In de zomervakantie is er een uitgebreid aanbod aan sportkampen voor kinderen die in september 2014
naar het 1ste leerjaar gaan tot kinderen die naar het 1ste middelbaar gaan. Deze kampen bieden een mix
van strandspelen, watersporten en omnisport. Kinderen vanaf het 3e leerjaar moeten een zwembrevet van
minstens 50 meter kunnen voorleggen.
- Zomersportkamp 1 van dinsdag 1 tot vrijdag 4 juli
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Opvang en kampen

Zomer 2014

aanbod van 0 tot
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Pablo
10 - 12 jaar

Zomercultuurkamp
van 11
tot
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Gemeente Koksijde
Zeelaan 303, 8670
Koksijde
T. 058 53 30 30
info@koksijde.be

De dienst Cultuur organiseert voor het eerst een zomercultuurkamp
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kunstenaar Hannes D’haese en de Westhoekacademie, en tot slot een
dansworkshop.
Wanneer – Van maandag 18 tot vrijdag 22 augustus van 9-16.30 u.
Vooropvang vanaf 8.30 u. en na-opvang tot 17 u.
Waar – Elke dag één locatie: maandag in galerie Welnis, Astridplein,
De gemeente heeft een flyer ter
Oostduinkerke / dinsdag in NAVIGO-museum / woensdag in het
Abdijmuseum / donderdag in de Westhoekacademie / vrijdag in c.c. beschikking met het volledig aanbod
“Opvang en zomerkampen”, gratis bij
CasinoKoksijde
de jeugddienst en de dienst Toerisme.
Inschrijven via cultuur@koksijde.be - Vanaf 2 juni voor kinderen uit
Koksijde / vanaf 9 juni voor kinderen die school lopen in Koksijde of
waarvan de ouders in Koksijde werken / vanaf 16 juni voor niet-inwoners
Prijs - 75 euro per kind. Reservatie is verplicht en pas definitief na betaling.
Meer info - cultuur@koksijde.be of T 058 53 34 40

Fitheidstest
Wilt u weten hoe het gesteld is met uw algemene conditie, doe dan mee
aan de test door het Bloso-Sportelteam met volgende ingrediënten.
- zeven lichaamsmetingen: lengte, gewicht, taille, BMI, lichaamsvetpercentage, skeletspiermassapercentage
en bloeddruk
- drie motorische tests: lenigheid, handknijpkracht en snelheid en coördinatie van de bovenste ledematen
- uithoudingstest: BLOSO-wandeltest
U hebt de keuze tussen twee sessies: vrijdag 13 of vrijdag 20 juni van 9 tot 12 u. in de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke.
Deelnameprijs (verzekering in): 2 euro. Inschrijven bij de sportdienst. Max. 30 deelnemers.
Info: sportdienst, T 058 53 20 01 of via het digitaal inschrijvingsformulier op www.sport.koksijde.be.

Moedig de Koksijdse sportievelingen aan!
In juni vinden in onze gemeente heel wat sportactiviteiten plaats, de ideale gelegenheid om de Koksijdse
sportievelingen aan te moedigen!
Zaterdag 7 juni - Wielerwedstrijd Interclub voor nieuwelingen van KVC De Verenigde Vrienden, vertrek en
aankomst aan zaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat 4 in Koksijde-Dorp, start om 15 u., tien ronden van 7,5 km
(info Pascal Vermeylen, 0477 95 32 22 of www.veloclubkoksijde.be)
Zondag 8 juni - Golf Ter Hille 3@tlon, officiële kwarttriatlon van de WAVE i.s.m. de
gemeente. Er wordt 1 km gezwommen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke aan
de Conterdijk, vervolgens 40 km gefietst in de polders van Koksijde om daarna af
te sluiten met een 10 km-run rond het golfterrein (info www.golfterhilletriatlon.be)
Maandag 9 juni - Ploegentijdrit De hartige Dorst, georganiseerd door de
vereniging De Hartige Dorst, vertrek en aankomst aan Wulpendijk vanaf 13 u.
(info Adelheid Hancke, 0474 40 99 69)
Vrijdag 27 juni – Derde Grote Prijs Witte Burg, wielerwedstrijd voor wielertoeristen, 17-21 u. (jeugd 17.30 u.,
5 ronden / dames en heren II, 18.30 u., 15 ronden / heren I, 19.30 u., 20 ronden), org. WTC De Meeuw en
Onshore, enkel voor inwoners van Koksijde, niet voor vergunninghouders (info Marc Prophete, 0474 31 29 06)

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Luna Lemaire

Veurne, 15 april
dochter van Jordy en van Lien
Boeve uit Oostduinkerke

Maeva Wilssens

Brugge, 24 maart
dochter van Ariane Wilssens uit
Koksijde

Maya Dewit

Veurne, 15 april
dochter van Patrick en van Muriel
Favart uit Koksijde

Amir Aliyev

Oostende, 17 april
zoon van Saypudin en van Aminat
Aliyeva uit Koksijde

Jayden Vandenbussche

Veurne; 18 april
zoon van Jeffry en Joyce Vermote uit
Oostduinkerke

Bruce Dubois

Brugge, 19 april
zoon van Gert en van Isabel Pieters
uit Oostduinkerke

Maurits Devisch

Roeselare, 22 april
zoon van Stefaan en van Evelien
Nuytten uit Koksijde

Olivia Van Eeckhout

Ieper, 25 april
dochter van Bram en van Julie
Vanoverberghe uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Chris Legein en Jozefien
Debaeke, beiden uit Koksijde

Georgette Hatse - 94 jaar

weduwe van Albert Vermeylen

Lucie Peeters - 90 jaar
weduwe van Jean Leroy
Magdalena Beuckelaere - 87 jaar

weduwe van Leon Bossuyt

(25 april)

Paula Devré-Hillewaere - 95 jaar

Simon Anckaert uit Gent en
Sarah Cuveele uit Koksijde

Frans Verriest - 80 jaar
echtgenoot van Christiane
Vandenbulcke

Johny Dujardin en Nicole
Desaever, beiden uit Koksijde

Marie-Louise Thulliez - 85 jaar

(26 april)

(26 april)

Patrick Deslypere en Sonia
Kipigroch, beiden uit Koksijde

(3 mei)

Larry Gesquiere en Isabelle
Demanet, beiden uit Koksijde

(3 mei)

Frédéric Noseda uit Koksijde en
Veronique Heylen uit Oostkamp

echtgenote van Willy De Vos

Liliane Valcke - 67 jaar

echtgenote van Raphaël De
Caluwe

Augusta Stichelbout - 88 jaar
weduwe van Robert Martin

Hendrik Legein - 85 jaar

weduwnaar van Jeannine Verleene

(03 mei)

Gilberte Deprez - 80 jaar
echtgenote van Jacques Verstraete

OVERLIJDENS

Bertha Moorkens - 83 jaar

Jacqueline Fiers - 87 jaar

echtgenote van Andre Reynaert

weduwe van Jozef Jansen

Danny Vandevenne - 47 jaar

Geen opendeur Vrienden der Blinden
Begin juni vindt elk jaar de opendeur plaats op het domein van de Vrienden der Blinden. Dit jaar is het
bestuur evenwel genoodzaakt om deze traditie te doorbreken. Er kan deze keer geen opendeur gehouden
worden wegens de geplande afbraak en wederopbouw van het kennelgebouw.
Voorzitter Wim Dezeure meldt dat er volgend jaar een bijzondere opendeurdag georganiseerd zal worden
met de feestelijke opening van de nieuwe kennel!

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar
Casteleyn-Vilain
Adrien Casteleyn (°Koksijde)
en Jocelyne Vilain
(°Wasmes) beloofden
elkaar 50 jaar geleden
(Wasmes, 18 april 1964)
eeuwige trouw! Adrien
werkte 25 jaar bij de
groendienst van onze
gemeente. Ze hebben een
dochter.

Echtpaar EvrardArtielle
Zaterdag 19 april was
een gezellige feestdag
voor familie en vrienden
van het echtpaar Willy
Evrard (°Ghoy) en Ginette
Artielle (°Geraardsbergen)
ter gelegenheid van de
viering van hun gouden
huwelijksfeest (Twee-Akren,
18 april 1964). Willy werkte
zijn loopbaan lang voor een
bankinstelling. Ze hebben
een zoon.

Echtpaar Saubain-Bridoux
Henri Saubain (°Koksijde) en Rita Bridoux (°Adinkerke) beloofden elkaar vijftig jaar geleden (Koksijde, 17 april
1964) eeuwige trouw! Henri stelde heel zijn beroepsleven in dienst van het ACV en werd regioverantwoordelijke.
Rita ontfermde zich over het huishouden. De jubilarissen hebben een dochter en een zoon.

Echtpaar Vanbillemont-Cools
Zestig jaar geleden, in Oostduinkerke op 29 april 1954, stapten Willy Vanbillemont (°De Panne) en Julienne Cools
(°Koksijde) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 3 mei in het
gemeentehuis ontvangen. Willy was boekhouder bij diverse immo-kantoren aan de kust, Julienne werkte o.m. bij
de GB. Ze hebben twee kinderen, drie klein- en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar MoermanVerhaeghe
Op woensdag 7 mei waren
er gouden palmen voor
de echtgenoten Camiel
Moerman (°Kaaskerke)
en Suzanne Verhaeghe
(°Oostende) die huwden op
30 april 1964 in Nieuwpoort.
Ze waren jarenlang uitbaters
van een slagerij in de
Zeelaan in Koksijde. Ze
hebben een dochter, een
zoon, vier kleinkinderen en
een achterkleinkind.

Echtpaar
HeiremansDemeester
Op zaterdag 10 mei was het
de beurt aan het echtpaar
Firminus Heiremans (°Jette)
en Helena Demeester
(°Ukkel) om de diamanten
bruiloft te vieren. Het
echtpaar huwde zestig jaar
geleden op 4 mei 1954 in
Jette. Firminus was postbode
in Brussel, Helena verdiende
de kost als naaister. Ze
hebben een dochter.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar
Beuselinck-Calcoen
Een tweede diamanten
feest op zaterdag 10 mei
was weggelegd voor
de echtelingen Michel
Beuselinck (°Houtem) en
Leonie Calcoen (°Koksijde).
Ze huwden op 28 mei
1954 in Koksijde. Michel
was vliegtuigtechnicus
in Brustem en Koksijde.
Leonie stond in voor het
huishouden. Ze hebben
twee dochters en vier
kleinkinderen.

Echtpaar GoderisMonteyne
Het derde diamanten
echtpaar in de rij op
zaterdag 10 mei waren de
jubilarissen Maurice Goderis
(°Wulpen) en Gilberte
Monteyne (°Ramskapelle).
Ze waren landbouwers in
Grez-Doiceau (Graven) in
Wallonië.

Herdenking Zouaven
Op pinkstermaandag 9 juni herdenkt Koksijde
de 8.000 Franse Zouaven die in de Westhoek
hun leven lieten in WO I. Oudstrijders uit die
wereldbrand zijn er niet meer. Vandaag worden zij
vertegenwoordigd door de vaderlandslievende
verenigingen en oudstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog van onze Westhoek en NoordFrankrijk.
De herdenking wordt opgeluisterd door
de Zouaven van Walcourt. Om 10 u. is er
bloemenhulde aan het Frans militair kerkhof
in Koksijde-Dorp en om 11 u. bloemenhulde
en toespraken aan het Zouavenmonument in
Koksijde-Bad.
Om 11.30 u. optocht met de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie van Koksijde van het
Zouavenmonument via de Zeedijk naar het
gemeentehuis in de Zeelaan, waar het defilé
plaatsvindt.

De voorbije maand in woord en beeld
Burgemeester
Marc Vanden
Bussche,
schepen Albert
Serpieters, kerkraadvoorzitter
Roland Decroos en
stafmedewerker Cultuur
en Erfgoed Sarah Verstaen
hebben op dinsdag 15
april de Sint-Pieterskapel
in de Sint-Pieterskerk in
Koksijde-Dorp ingehuldigd.
Tegelijk vond de voorstelling
plaats van een nieuwe
bezoekersgids van
mevr. Verstaen over de
merkwaardige beschermde
Sint-Pieterskerk. In de kapel is
ook de grafsteen opgesteld
van Pieter Messiaen uit 1639.
De steen werd ontdekt bij
bouwwerken eind 2005, op
de hoek van de Zeelaan
met de Helvetiastraat.

Licht in het Duister-Rwanda is een humanitaire organisatie die 20 jaar bestaat en daarom op 19 april een
ontvangst in het gemeentehuis werd aangeboden. Stichtster was wijlen de Koksijdse Luce Vanderbeek die
in 1994 werkte in het weeshuis voor blinde kinderen in Kigali. Toen de genocide in dat jaar uitbrak, moest
ze, alles achterlatend, naar België vluchten. Maar haar hart bleef bij de kinderen en nog in 1994 stichtte ze
met zielsgenoten de vzw Licht in het Duister-Rwanda. Luce overleed in 2005, maar haar volgers zetten de
humanitaire hulp in Rwanda voort. Die bestaat o.a. uit hulpmaterialen voor blinden, medische zorgen en
een opleidingscentrum. Regelmatig organiseert LihD-R in Koksijde activiteiten om steunfondsen te verwerven.
Een zeer verdienstelijk werk, zo vond ook het feliciterende college van burgemeester en schepenen.

De VVV Veurne-Ambacht heeft
op vrijdag 25 april zijn rijkgevuld
archief overgedragen aan ons
gemeentebestuur om het voor de
komende generaties te bewaren in
het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. De
VVV-Veurne-Ambacht was vanaf ca.
1970 bijzonder actief in het Veurnse
achterland voor de ontwikkeling
van het toerisme in de zuidwestelijk
gelegen dorpen van Veurne en
Alveringem. Toenmalige belangrijke
initiatieven van de VVV VeurneAmbacht waren o.m. de bepijlde
Bachten de Kupe Autoroute en
toeristische brochures.

De garnaalvissers te paard en Hotelschool ter Duinen werken goed samen. Dat bewees o.m. de wedstrijd
“een nieuw recept creëren met grijze garnalen” voor de leerlingen van het 7de specialisatiejaar
Gastronomie. Na een moeilijke deliberatie koos de jury voor het bordje van Elke Claeys en Michaël
Timmermans. Zij presenteerden een eigen versie van de klassieker tomaat-garnaal met olijfolie-ijs,
komkommer, americainsaus en wilde kruiden. Hun gerecht werd als voorgerecht opgenomen in het
banket Garnaal en Co dat op 25 en 27 april in de hotelschool plaatsvond. De twee jonge koks die de
wedstrijd wonnen kregen van de paardenvissers als aandenken een gouden hangertje. Het feit dat de
Oostduinkerkse garnaalvisserij te paard door Unesco opgenomen werd op de lijst als Immaterieel Cultureel
Erfgoed van de Mensheid, gaf het feest extra glans.
Sedert 1 mei zijn alle 18 holes van de
Langeleedcourse op Koksijde Golf
ter Hille (KGTH) speelklaar! Bij zo’n
moment hoort natuurlijk een officiële
foto met v.l.n.r. ondervoorzitter KGTH
Philippe Cammaert, golfsecretary
Jan Deramoudt, burgemeester Marc
Vanden Bussche (ook voorzitter van
KGTH) schepen Stéphanie Anseeuw (in
de paragolfer) met haar zoontje Storm
Vandaele aan de afslag, vervolgens
schepen Albert Serpieters, schepen
Dorine Geersens, schepen Dirk Dawyndt
en men’s captain Yvan Heughebaert.
Alle info over de banen op www.
koksijdegolfterhille.be. De officiële
opening van deze course gaat gepaard
met de opening van het clubhuis op
vrijdag 20 en zaterdag 21 juni.

De Vriendenkring der
Oudgedienden van Kwartier
Koksijde (VOK) vierde op zaterdag
3 mei zijn 30-jarig bestaan. Bij die
gelegenheid bracht het bestuur
van de kring o.l.v. luitenant-kolonelvlieger ir Peter Van De Broucke
hulde aan het monument van de
geallieerde vliegeniers. Daarna
werd de groep door het college
van burgemeester en schepenen
een ontvangst in het gemeentehuis
aangeboden. De VOK is de
vereniging van al het militair
personeel dat ooit beroepshalve
op BKoks actief was. Doel van de
VOK is het warmhouden van de
banden onder vroegere collega’s,
met de basis en met de gemeente.

Vertegenwoordigers van o.a.
het gemeentebestuur, de
luchtmachtbasis Koksijde en de
vaderlandslievende verenigingen
brachten op donderdag 8 mei
aan het monument op het
Hegerplein in Koksijde-Dorp hulde
aan de militaire en burgerlijke
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. WO II eindigde
immers officieel op V-dag, 8 mei
1945. Volgend jaar, 2015, zal het
precies 70 jaar geleden zijn dat er
een einde kwam aan de tweede
wereldbrand. Schepen Dorine
Geersens vertegenwoordigde
onze gemeente.

Op woensdag 14 mei bracht WestVlaams provinciegouverneur Carl
Decaluwé op uitnodiging van
provinciaal gedeputeerde Guido
Decorte een bezoek aan het
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.
Zijn bezoek kaderde in de erkenning
van het NAVIGO-museum op
regionaal niveau (mei 2013). Na
een korte duiding van de rol van
het museum op provinciaal en
(inter)nationaal niveau, leidde
museumdirecteur Maja Wolny de
gouverneur in het museum rond.
Als maritiem liefhebber toonde hij
oprechte interesse en een grote
waardering voor het museum.
Op de foto de gouverneur (3de
van links) in gezelschap van
gedeputeerde Guido Decorte,
burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, directeur Maja Wolny, Nathalie Gyselinck
(publiekswerking) en Kaat Vandoorne (wetenschappelijk medewerker).

Programma Wulpenkermesse
Zaterdag 7 juni
- 19 u., opening van de kermis, verzamelen aan
Wielrijdersrust-Het dorstige hart, optocht naar de
Dorpsplaats, een gratis natje en droogje
Zondag 8 juni
- 19 u., wedstrijd “De beste Wulpse schutter”, aan het
kermisschietkraam op de Dorpsplaats, 100 euro
prijzen
Maandag 9 juni
- 9.30 u., bedevaart naar Wulpenpitje, verzamelen op

de Dorpsplaats, nadien receptie aangeboden door
het gemeentebestuur
- 15 u. (start), ploegentijdrit “De hartige dorst”,
tijdrit voor fietsers in groepjes van vijf, 3 x 13 km,
inschrijving info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.
be of 0474 40 99 69, prijs 10 euro pp + geschenk,
reglement www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be,
ga naar “ploegentijdrit”
Zaterdag 28 juni
- Vlaams Kampioenschap Vlottenrace, start aan de
Florizoonebrug, info www.tisten.be/vlottenrace/

Kermis in Koksijde-Dorp
Zaterdag 7 juni
- 15 u., wielerwedstrijd voor
nieuwelingen, start aan De Welkom
- 17 u., officiële opening van de
kermis begeleid door de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie
(H. Mis in de Sint-Pieterskerk
en bloemenhulde aan het
Hegerplein)
Zondag 8 juni
- 11-13 u., 47ste wandelconcert door
fanfare Hoger op Woumen
- vanaf 14 u., springkastelen en oude volksspelen
(mooie prijzen)
- 15-17 u., glittertattoo, ballonnenclown, all round
animatie (kleurtekening afgeven aan de kabouter)
- 17-21 u., disco bar en barbecue in De Welkom
(15 euro volwassenen: apero, hapjes, 3 stukken
vlees, groenten / 8 euro voor kinderen / kaarten tot
4 juni: 058 51 05 94
Maandag 9 juni
- 15-17 u., kindernamidddag Piekenot, creafuif, gratis
drankje en wafel voor de kinderen (kleurtekening
afgeven bij de animatie)
Dinsdag 10 juni
- 10 u., Sint-Pieterskerk, eredienst (jaargetijde) ter
nagedachtenis van de overleden parochianen

- 11u., receptie in ’t Oud Schooltje
- 14 u., toeristische rondrit met treintje voor
andersvaliden, gevolgd door koffie met taart in
’t Oud Schooltje
- 14 u., petanquetornooi in het kader van de
seniorensportdriedaagse, zie bl. 22
Woensdag 11 juni
- 14 u., natuurwandeling met gids, in het kader van
de seniorensportdriedaagse, zie bl. 22
Donderdag 12 juni
- 13.30 u., fietstocht, in het kader van de
seniorensportdriedaagse, zie bl. 22
Zondag 15 juni
- 5-17 u., rommelmarkt

Feest bij Het Nostalgisch Terras

Kerkepannezaal - Strandlaan 128 Sint-Idesbald - acts om 14.30 u

BBQ vanaf 11u30 - € 25pp/Kids € 10 - Res. voor 20/6
+ 32(0)497/28.86.06 - harry.decrop@telenet.be

bet. BIC AXABBE22 – IBAN BE68 8002 0697 4234 /H. DECROP/ Ref. NT + aant. pers.

Niet op de openbare weg gooien.

Het Nostalgisch Terras organiseert voor de vierde keer zijn Nostalgisch Terras
op zaterdag 28 juni in de Kerkepannezaal. Er treden vier groepen op die
live muziek uit de jaren vijftig en zestig brengen: Moonshine Reunion uit
Antwerpen, Backseatboppers uit Oost-Vlaanderen, Little Roman & The Dirty
Cats uit Luxemburg en The Explosion Rockets uit Nederland. Deze optredens
zijn gratis. De reeks begint om 14.30 u.
Het wijkfeest presenteert ook een barbecue vanaf 11.30 u., aan de prijs
van 25 euro pp en 10 euro voor kinderen. Reserveren vòòr 20 juni bij Harry
Decrop, Duinenkranslaan 36, 0497 28 86 06, harry.decrop@telenet.be

3de YOUR’ IN op strand Oostduinkerke

Festival

als feestelijke afsluiter van schooljaar
Voor de derde keer op rij wordt het strand van Oostduinkerke dè locatie voor het grootste pop- en
dancefestival voor jongeren tussen 8 en 14 jaar. Op donderdag 26 juni komen ruim 5.000 kinderen
het einde van het schooljaar vieren met een schitterende line–up en tal van coole animaties op een
ongetwijfeld zonovergoten strand!
Het festival wordt op alle plaatsten
gelijktijdig op gang getrapt door Mind
The Voice, Daarna wordt het strand
verder opgewarmd met DJ-sets van
o.a. Turntablism, Freaquency (MNM) en
Murdock. Blikvanger van deze derde
editie is ongetwijfeld het optreden van
de Belgische One Direction 5th Avenue.
Met hun eerste singel Running the world
deden ze alvast veel meisjesharten sneller
kloppen en dat zal op 26 juni ongetwijfeld
zijn gevolgen hebben.
De muzikale affiche wordt daarnaast
nog aangevuld met enkele nationale
topartiesten. Ras-entertainer Brahim,
Silke Mastbooms en Eurosong preselectietalent Joyce Lemmens laten de
westkust stomen!
Ook dit jaar zal het strand weer gevuld worden met coole springkastelen en animaties.
Groepstickets 6 euro (7 euro incl. tram), individuele tickets 13 euro.
Info: www.beach.yourin.be

8ste vlottenrace voor een goed doel
De KAJ-Wulpen en De Dulle Bevers organiseren op zaterdag 28 juni het Vlaams Kampioenschap
Vlottenrace op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Wulpen. Het is al de 8ste editie. De opbrengst van heel
de dag wordt geschonken aan gewezen KAJ-leidster Veerle en echtgenoot Tuur, ouders van de kleine
Marie (10 mnd) die een zware ziekte doormaakt.
Met dit evenement wil KAJ-Wulpen de
jeugdverenigingen en andere deelnemende
groepen een plezante dag verschaffen en de
samenwerking onder de jeugdverenigingen
verbeteren. De Dulle Bevers vormen een groep
van gewezen KAJ-leiders. Ook het feestcomité van
Wulpen werkt mee.
Het kampioenschap vindt plaats aan de kant
Conterdijk tussen de Florizoonebrug en de brug
van de Toekomstlaan. De wedstrijd is voor iedereen
toegankelijk. Op een vlot moeten minstens 4
personen plaatsnemen die minstens 12 jaar
zijn. Er is ook de hele dag randanimatie met o.a.
springkasteel, grime enz.
Start van de race om 14.30 u, traject van 1,2 km
met 5 praktische proeven. Prijsuitreiking om 18.30 u.
Er is ook een publieksprijs. Inschrijven tot uiterlijk 26
juni: 2 euro pp.
De dag wordt afgesloten met een kippenfestijn om
18.30 u. Deelname 15 euro pp. Deelnemen aan

de vlottentocht + kippenfestijn kost ook 15 euro pp.
Men is pas ingeschreven (zowel voor vlottenrace
als kippenfestijn, tot uiterlijk 26 juni) na storting
op rek. nr. BE78 0835 5938 7986 met vermelding
naam + aantal personen. De namen van alle
deelnemers/eters dienen ook gemaild aan Jonas
Fabel.
Info: jonas.fabel@telenet.be of T 0473 96 18 73,
www.tisten.be/vlottenrace, Meester Vlaemyncklaan
22 Adinkerke.

Op zaterdag 28 juni vindt in Wulpen op het kanaal
Nieuwpoort-Veurne de 8ste vlottenrace plaats.

Weekend 28/29 juni 2014:

65ste Garnaalfeest in Oostduinkerke
VRIJDAG 20 JUNI
- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele
PAARDENVISSERSAVOND met receptie en visbuffet,
afscheid Mieke Garnaal en eredames 2013 en
aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2014,
dansavond (zie afzonderlijk artikel op blz. 35)
ZATERDAG 28 JUNI
- 8 u., Astridplein, start WEDSTRIJD GARNALENVISSEN
voor de garnaalvissers te paard en de
kruiersverenigingen de Slepers, de Spanjaardbank,
de Stienestekers en de kinderen
- 10 u., Zeedijk, koken en verkopen van de GARNALEN,
en garnalenhapje door de Stienestekers
- 11 tot 18 u., Fabiolaplein, SNUFFEL- en
FOLKLOREMARKT
- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van
de PAARDENVISSERSSOEP (org. Orde van de
Paardenvisser)
- 13-15 u., Astrid- en Fabiolaplein, muzikale ambiance
met o.a. The Northsea Dixielandband
- 15 en 16 u., Astridplein, STRAATTHEATER “MARIETTE
CREVETTE” (tekst en regie van Frieda Vanslembrouck)
met première van het paardenvisserslied, zie blz. 35
- 15.30 u., Astridplein, GARNALENWORP vanop het
dak van de dienst Toerisme. Deze garnalen kunnen
in de dienst Toerisme voor een leuke prijs ingeruild
worden.
- 16.30-18 u., Astrid- en Fabiolaplein, Sambaband MoChito
ZONDAG 29 JUNI
- 9.30 u., Mariakapel, EUCHARISTIEVIERING in het
kader van de zeewijding
- 10 u., Zeedijk, PLECHTIGE ZEEWIJDING in
aanwezigheid van de paardenvissers,
kruiersverenigingen, folkloristische groepen, de
reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met
de zee

- 10 u., ONTHULLING BORD “Unesco Immaterieel
Cultureel Erfgoed” aan de standbeelden van de
paardenvissers
- 11-12.30 u., Astridplein, FOLKLOREGROEPEN de OudIJslandvaarders en de Juttertjes, vishapjes. Chef-kok
Vincent Florizoone zal een verrassingsgerechtje
met garnalen bereiden en verkopen. Kaarten bij
de dienst Toerisme. Het hele weekend kan men
in de horeca-zaken genieten van gerechten met
garnalen.
- 14 u., Astridplein, optreden SHOW- EN DRUMBAND El
Fuerte Como Antes
- 15.15 u., uitreiking van de diploma’s van de
garnaalwedstrijd
- 15.30 u., 65ste GROTE FOLKLORISTISCHE
GARNAALSTOET - omloop: IJslandplein - Zeedijk
- Europaplein -Albert I-laan - Leopold II-laan –
Oostduinkerke-Dorp (17 u.).
* De stoet brengt met een 60-tal groepen
een sfeerbeeld van het vissersleven met
verwijzing naar enkele historische momenten
uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde
wordt gebracht aan de paardenvissers, de
Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal en
eredames, en aan koning Garnaal.
* De stoet besteedt ook aandacht aan de
IJslandvaart. In de tweede helft van de 19de
eeuw maakten veel inwoners van KoksijdeOostduinkerke de overtocht naar IJsland om er
zes maanden lang kabeljauw te vissen.
* Nieuw dit jaar is het bezoek (1625) van de infante
Isabella aan het ongeschonden lichaam van de
Zalige Idesbaldus, derde abt van de Duinenabdij.
Op weg naar Duinkerke noteerden de hovelingen
in het reisverslag toen ook de aanwezigheid van
paardenvissers in het strandwater.
Info: T 058 51 29 10

Straattheater Mariette Crevette
en De visscher op z’n pèèrd…
De toevoeging van de garnaalvisserij te paard aan de lijst
van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid inspireert
creatieve geesten, zo o.m. ook de culturele ambassadeurs Frieda
Vanslembrouck en Johan Bouttery. Voor het 65ste Garnaalfeest
brouwde het Oostduinkerks artistiek echtpaar de sketch Mariette
Crevette met bijhorend lied De visscher op z’n pèèrd. Première op
zaterdag 28 juni om 15 en 16 u. op het Astridplein.
Frieda Vanslembrouck schreef dit straattoneeltje op vraag van
schepen Dorine Geersens en VVV-voorzitter Charlotte Castelein.
Met echtgenoot-componist Johan Bouttery creëerde ze er ook
een muzikale ode aan de garnaal en de paardenvisserij bij.
Anno 1958. Wereldexpo in Brussel maar Garnaalstoet in
Oostduinkerke… Op zaterdagmorgen moet Mariette Crevette vele
kilo’s garnalen trekken voor madame Loones, de burgemeester.
Mariettes zonen Marcel en Daniel hebben de vorige nacht een
stapje in de wereld gezet en voelen er niets voor om nog garnalen
te gaan slepen. Maar… de dronkenmansnacht heeft hen de
oplossing gebracht!
Frieda: “Mariette Crevette is een schets van Oostduinkerke als
familiebadplaats en als bakermat van de paardenvisserij. Mariette,
Daniel, Marcel en Stientje vertegenwoordigen de authentieke
dorpsmensen die letterlijk een „garnaaltje” probeerden mee
te pikken met wat seizoenswerk. Enkele waarheidsgetrouwe
anekdotes komen uit de boeken van Jan Huyghe. Onder andere
uit De Rosten Durang vertelt z’n peerdeleven!”
Spilfiguur in het verhaal is de 65-jarige Mariette Crevette gespeeld
door Lucienne Provoost. Zoon Marcel wordt vertolkt door Kristof
Dorné, zoon
Daniel door
Nick Durivault.
Laura
Vanhoutte
speelt
kleindochtertje
Stiene.
Mariette Crevette,
in het echte
leven Lucienne
Provoost.

(Foto E. Delanghe)

De Visscher up z’n pèèrd
1. Al jaar en dag en met een lach
Trekt man met pèèrd naar zee
De kar met manden volgen Max
Heel rustig en gedwee.
De pèèrdevisscher spant z’n net
Een dag’lijks ritueel
Hij ment hoog op z’n trouwe vriend
De netten diep in zee.
Refrein
Vesche geirnaers in een tomatje
Of in een crocquette crevette
Vesche geirnaers, ja m’n ratje
Toen pas weet je wat da j’et.
Up een terasse aan de zee
Met een Rodenbach of twee
Een vesche geirnaere uut den hand
En je voetjes in het zand
De visscher hoge op z’n pèèrd
Is hier een standbeeld wèèrd
Als je ’t gezien èt go je’t geloven
‘Oostduinkerke boven!’
2. Den oliejekker blinkt en lekt
Van ’t zilte waterzout
Gelèèrsd tot up z’n onderbuik
Zo krijgt ie nooit nie koud.
Deur wind en were en zunne en storm
De manden dansen mee.
Op ’t ritme van de pèèrdestap
En ’t liedje van de zee.
3. De bennen vol met wemelend goud
Doorzichtig klein fernient.
De pèèrdevischer rept naar huis
Naar vrouw en menig kind.
De geirnaers brob’len op het vier
Ze koken al te gaar.
En als ze rits’len van plezier
Is’t noordzeekaviaar.

Vrijdag 20 juni feestzaal Witte Burg

Paardenvissersavond
De vereniging Oostduinkerkse Paardenvissers nodigt alle vrienden en belangstellenden van de
Oostduinkerkse gaarnaalvisserij te paard hartelijk uit tot de traditionele paardenvissersavond op vrijdag 20
juni in zaal Witte Burg.
-

19 u., receptie bestaande uit cava, verse gekookte garnalen, garnalensoepje en hapje
20 u., afscheid van Mieke Garnaal 2013 en aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2014
20.30 u., voorstelling nieuwe paardenvissers
21 u., visbuffet
aansluitend dansavond
Prijs 35 euro. Kaarten bij de paardenvissers of via de dienst Toerisme, Zeelaan 303, of bestellen via
overschrijving (tot 13 juni) op rek.nr. BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de VVV.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be

Internationaal Orgelfestival
in de OLV-ter-Duinenkerk
Met één concert in juni en telkens twee in juli en augustus organiseert de Orgelkring Koksijde van de
zomer in samenwerking met het gemeentebestuur voor de derde keer het Internationaal Orgelfestival
Koksijde. De concerten worden uitgevoerd in de OLV-ter-Duinenkerk op een van de mooiste concertorgels
van de Westhoek. De uitgenodige organisten behoren tot de top van de internationale orgelscène.
Aanvang telkens om 20 u.
Zondag 8 juni: Peter Thomas (Aalst) met “Laudes Organi”
Peter Thomas is directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Aalst en
docent muziekschriftuur aan het conservatorium in Antwerpen. Als organist is hij te
horen op diverse ceedees. Hij werkt ook vaak mee met producties van Radio Klara en
het Vlaams Radio Koor. In Koksijde speelt hij o.a. nieuw werk van Johan Duijck “Laudes
Organi” dat in confrontatie gaat met muziek van Bach en Buxtehude.
Maandag 7 juli: Kurt Ison (Australië) met Orgelmuziek van “Down Under”
Kurt Ison studeerde in Sydney en in Europa. Wereldwijd speelde hij concerten op
bekende orgelfestivals. Hij werkt als organist, bariton en docent in Sydney. Zijn opname
van Bachs beroemde Toccata & Fuga op het orgel van de Sydney
Town Hall werd door meer dan 7 miljoen mensen bekeken op YouTube.
Hier speelt Kurt Ison werk van Bach en Händel, en van de Australische
componisten Brett McKern en Graeme Koehne.
Maandag 21 juli: Nico Declerck (Turnhout) met “De Panter danst de
Tango!”
Nico Declerck studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij
is voorstellingsleider bij de Vlaamse Opera, organist-titularis van het
historische Jean Le Royerorgel in Turnhout en in de Sint-Katharinakerk in
Hoogstraten. In Koksijde speelt hij een kleurrijk programma met werken
van J.S. Bach, Gunnar Idenstam, Julien Bret en Hans-Andre Stamm.
Maandag 4 augustus: João Vaz (Portugal) met Portugese weemoed
João Vaz is doctor Musicologie met een thesis over de Portugese orgelmuziek uit de late
18e eeuw. Hij is docent aan de conservatoria van Lissabon en Porto, is artistiek directeur,
maakt opnames van de historische orgels in Portugal, en speelt concerten wereldwijd.
Zijn programma: werken van de Portugese componisten António Carreira en Carlos
Seixas, en van de Duitsers Dietrich Buxtehude en Johann Gottfried Walther.
Maandag 18 augustus: Jan Vermeire (Koksijde) – “U vraagt, Jan Vermeire speelt bis”
Jan Vermeire is organist van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde. Hij werkt zowel in
Vlaanderen als Frankrijk als artistiek directeur. Hij is een veelgevraagd concertorganist,
publiceert in vaktijdschriften en neemt regelmatig cd’s op. Jan speelt
na het succes van vorig jaar weer een verzoekprogramma: “U vraagt,
Jan Vermeire speelt”. Wie een bepaald werk wil horen, kan het tot
enkele weken vooraf aanvragen: janvermeire@telenet.be.
Het bestuur van de Orgelkring Koksijde bestaat uit voorzitter
Carlo Wouters, erevoorzitter Bernard Lust, secretaris Mieke Persyn,
penningmeester Claude Meersseman, artistiek directeur Jan Vermeire,
EH Lieven Gistelinck, Luc Callebert, René Vandenberghe, Bert Verstraete
en Gaby Van Canneyt.
Toegang - Volwassenen: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j.,
abonnement 30 euro voor 5 concerten.
Tickets: dienst Toerisme en in de OLV-ter-Duinenkerk bij kerkbediende
Helga Dombrecht (sacristie), tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters, 058 51 35 94, carlo.
wouters@skynet.be, www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Agenda JUNI
Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend:
Wac, Koninklijke West Aviation Club,
Ten Bogaerdelaan 15
Van 9 uur tot zonsondergang:
Info: T 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Koksijde-Dorp
Kermis van 7 juni tot 15 juni
Programma zie Tij-Dingen blz 32

Wekelijkse markt
Elke vrijdag.: Koksijde-Bad,
Zeelaan, 7-13 u.
Elke vrijdag:
kleinschalige boerenmarkt
Elke dinsdag: Oostduinkerke,
Zeedijk

Zon 1 juni
6u.
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk
Rommelmarkt
Info: feestcomité Oostduinkerke-Bad, inschr
058 51 12 47
8 – 11 u.
Koksijde, De Panne
Mountainbiketocht De Keunetocht
Vertrek KTA Sportzaal De Panne, SintElisabethlaan
Info MTB De Dunekeuntjes, www.
dunekeuntjes.be, T 0477 61 58 13
Koksijde, BasisKoksijde
Levensloop, Initiatief Stichting tegen
kanker
Samen 24 uur in beweging tegen kanker
Info: dienst Toerisme
www.levensloop.be/relays/koksijdeoostduinkerke-2014
14 u.
Sint-Idesbald, infobord J. Van Looylaan
Geleide kruidenwandeling in het
Kerkepannebosje – Ned en geen hondjes
Info: dienst Toerisme

Don 5 juni
8.30 u.
Koksijde, Kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk
Dagreis: Ieper en omgeving ‘In het spoor
van de eerste wereldoorlog’
deelname: €60 leden Neos, niet-leden: €65
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60, Jeanine
Nowe T 058 51 33 01
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, Ter
Duinenlaan
Breinamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

Vrij 6 juni
9u.
Koksijde-Bad, dienst Toerisme
Start kaartenverkoop voor theaterzaaltje
Het Bedrijf
Geniet van 15% korting, enkel en alleen
voor alle tickets, gekocht of gereserveerd op
vrijdag 6 juni, nadien zijn het opnieuw de
gewone prijzen, zie ook blz. 15.
Info Koksijde

Zat 7 juni
Koksijde-Dorp, zaal voor Vloersporten,
Zeelaan 44
Aikido Internationale stage
Info: info@sensei.be, www.sensei.be

Elektro-boot Koksijde01
april - november 2014
Verhuur van Koksijde01, voor een fascinerend pleziervaarttochtje
op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Info en reservatie: Wielrijdersrust het Dorstige Hart, Dijk 33,
T 0474 40 99 69, www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be,
info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be
Oostduinkerke, zaal Bollodroom, Hazebeekstraat 11,
Yogalessen
Maandag: 20-21 u., dinsdag 9.30-10.30 u. donderdag: 20-21 u.
Info: Sigrid Rondelez, T 0477 47 11 22, sigridrondelez@telenet.be

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling bomen en
struikenpracht (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be
14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen en
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
Open museumdag: musea gratis
toegankelijk
Info: musea@koksijde.be
15 u.
Koksijde-Dorp, café De welkom
Wielerwedstrijd nieuwelingen
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Musical GBS Koksidje
19 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Opening kermis – zie blz 32
Info: dienst Toerisme
Koksijde-Dorp,
start kermis – zie blz 32
Info: dienst Toerisme

Zon 8 juni
Oostduinkerke, Golf Ter Hille
Triatlon
Info: Sabine Deleeuw, de wave, wavefitness@
gmail.com,
T 058 510630, www.golfterhilletriatlon.be
11-13u.
en 16–18 u
Koksijde-Dorp,
Wandelconcert Hoger op Woumen vertrek
Aldi/Liddl
14.30 u.
Oostduinkerke, NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum
Geleide wandeling over verhalen van
het harde vissersleven (NED).Honden
toegelaten aan de leiband.
Info: dienst Toerisme

15-16.30 u.
Koksijde-Bad
Rondgang Sint Cecilia uit Veurne
15 u.
Wulpen, Dijk
Ploegentijdrit ‘De hartige dorst’
Tijdrit voor fietsers in groepjes va vijf
Reglement: www.wielrijdersrust-het
dorstigehart.be
Afstand: 3x13 km/ prijs €10 pp
Insch.: info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.
be, T 0474 40 99 69
14 u.
Koksijde, infobord Hoge Blekker, Zeelaan
Geleide vlierbloesemwandeling in de
Hoge blekker/Noordduinen – Ned , wel
hondjes
Info: dienst Toerisme

Di 10 juni
14 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Ontspanningsnamiddag voor
andersvaliden in ’t Oud Schooltje, rondrit
met toeristisch treintje gevolgd door koffie
en taart.
19.30 u.
Veurne, De Zonnebloem, Zuidstraat 67
Praatcafé dementie Pandora
Thema: zelfstandigheid en veiligheid zolang
mogelijk behouden bij personen met
dementie.
Info: thuiszorgcentrum.oostende@cm.be,
T 059 55 40 59

Woe 11 juni
Oostduinkerke, Witte Burg
Provinciale quiz: nooit meer oorlog
Volle dag 9.30-17.15: €25 voor wandeling/
koud buffet/quiz
Halve dag 13.15 – 17.15: €5 voor wandeling
of quiz (ploegen van 6 pers)
Org.: vl@s – Vlaamse Actieve Senioren Odk
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

20 u.
Koksijde-Bad, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelconcert met Peter Thomas
Info: Orgelkring Koksijde, www.
onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Vrij 13 juni

Ma 9 juni

18.45 u.
Koksijde-Dorp, zaal Ligerius, Zeelaan 29
Hoe bereid ik een lekkere maaltijd op de
BBQ
Samen gerechten op de BBQ klaarmaken!
Org. KWB Koksijde
Info: freddyvanlerberghe@hotmail.com

9.30 u.
Wulpen, Dorpsplaats
Bedevaart naar Willibrorduspitje
(Wulpenpitje)
Info: dienst Toerisme
10 u.
Koksijde-Bad, Zouavenplein
Zouavenherdenking, zie blz 28
Info: dienst Toerisme

13-17u.
Oostduinkerke
Kleinschalige boerenmarkt
Info: dienst Toerisme

Zon 15 juni
6.30 u.
Koksijde-Dorp, Zeelaan, Kerkstaat,
Hegerplein, …
Rommelmarkt
Info en inschr.: feestcomité Koksijde-Dorp, T
058 62 55 69
11 u.
Koksijde, Ter Duinenlaan 32, Sociaal Huis,
zaal De Brug
Voordracht ‘Op zondag in gesprek met…’
‘Bewaart de kapel van Roslin in Schotland
een geheim?’
Spreker: De heer Carry De Paepe
Info: VOC de koepel westhoek, vanmuylem@
skynet.be
14.30 u.
Sint-Idesbald, ingang Houtsaegerduinen
(infopaneel), einde Veurnelaan
Geleide wandeling zoektocht naar ezeltjes
in de Houtsaegerduinen/Kerkepannebos
(Ned). honden niet toegelaten.
Info: dienst Toerisme
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
9th historic tour Remember Pedro
Rondrit oldtimers
Info: gino.vandamme@skynet.be

Ma 16 juni
9.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard +
garnaalkruiersdemonstratie van
de vrouwelijke garnaalkruwers De
Stienesteekers
Info: dienst Toerisme
19-22 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Cursus AED Rode Kruis, zie blz. 16
Info: Anneke De Saeger

Di 17 juni
10.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard
Info: dienst Toerisme

Woe 18 juni
12 u.
Oostduinkerke, domein Westhoek,
Noordzeedreef 6-8
Viering 35 jaar Vl@s ODK
Deelname: €45 (alles inbegrepen)
Freddy.bockstael@skynet.be, T 058 51 27 20

Don 19 juni
7.30 u
Begeleide daguitstap naar Mons en
Strépy-Thieu
Met onthaalkoffie en wandeling in Mons,
lunch en bezoek aan de scheepslift.
Deelname: €53 voor leden; €57 voor nietleden
Info en isnchr.: voor 2 juni: Flor Van Rie T 058
52 28 49
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

12.45 u.
Koksijde, Station
Folkloristisch-humoristische wandeling
door de Gentse binnenstad
3 uur durende wandeling met Diva-Dille
Apero en Gentse Waterzooi
Deelname: €40 leden Neos, €45 niet leden
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60, T 058 51
33 01

17-21 u.
Koksijde-Bad, Chalet des Bain
Glenn Degeselle

14.30 u.
Koksijde, zaal De Brug, Ter Duinenlaan 32
Discussienamiddag ‘Zin of onzin van een
gemeentelijke milieuraad’’
Met medewerking van de voorzitter van de
gemeentelijke milieuraad,
Inkom €3; €4: niet-leden
Info: M. De Picker, T 058 51 98 65 – depicker.
maurits@skynet.be
Org.: A. Vermeylenfonds KoksijdeOostduinkerke+

14-23 u.
Oostduinkerke, Golf ter Hille
Midzomeropening: opening voor het grote
publiek met als afsluiter vuurwerk om
23 uur – zie blz 23
Info: dienst Toerisme

Vrij 20 juni

19-22 u.
Koksijde-Bad, Verdi
Jo Arend
Info: feestcomité Koksijde-Bad en hartje
Koksijde

14 u.
Oostduinkerke, bezoekerscentrum De
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Geleide wandeling zeldzame en
bijzondere planten in de duinen (Ned)
bezoekerscentrum@iwva.be

13-17u.
Oostduinkerke, parking achter Erfgoedhuis
Kleinschalige boerenmarkt
Info: dienst Toerisme

15 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Kids on the dancefloor
Info: feestcomité Koksijde-bad

13 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard +
garnaalkruiersdemonstratie van
de vrouwelijke garnaalkruwers De
StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’
(gids inbegrepen in toegangsticket)
(Ned)
info@navigomuseum.be

20.30 u.
Koksijde-Bad, Elisabethplein, einde Zeedijk
nabij Duinenhuis
Geleide avondwandeling midzomer +
ritueel – geen hondjes en Ned
Org. Duinenhuis (inschrijven)

Zon 22 juni
10-22 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie

Oostduinkerke, Witte Burg
Avond van de paardenvissers en
aanstelling Mieke Garnaal – zie blz 35
Info: dienst Toerisme

11-14 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Astrid & Sofie, muzikaal duo op accordeon
en trompet

Zat 21 juni

15-18 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Disco

Koksijde, Theaterplein
15-18.30u.
Gastronomisch dorp
Orde van de Sint Jacobsmossel , G. Van
Houtte
10-22 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Braderie
10.30-13.30 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
Duo La Passion
11-13u.
Koksijde-Bad, t.h.v. La Terrasse
Jo Arend
14-17 u.
Koksijde-Baed, Zeelaan
Ballonnenclown
17-20 .u
Koksijde-Bad, Zeelaan
DJ Gillian

17-20 u.
Koksijde-Bad, Zeelaan
DJ Gillian
Info: feestcomité Koksijde-Bad en Hartje
Koksijde
10.30u.
Koksijde, filmzaal Abdijmuseum Ten Duinen
Lezing Familiares de Dunis - Hildegard von
Bingen door Mieke felix
Inkom: €5; niet-leden: €6
Daniël Degryse, T 058 52 18 14, daniel2.
degryse@skynet.be
14.30 u.
Oostduinkerke, binnenplein, NAVIGONationaal Visserijmuseum
Geleide wandeling in de Plaatsduinen
(Ned + Fr). Honden aan de leiband.
Info: dienst Toerisme

TENTOONSTELLINGEN
Ma 23 juni
16.30 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard gevolgd
door het koken van de garnalen
+ garnaalkruiersdemonstratie van
de vrouwelijk garnaalkruwers De
StieneSteekers
Info: dienst Toerisme

Woe 25 juni
14.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
128
Filmpresentatie ‘De kastelen van de Loire’
+ een cruise in de Middelandse Zee – met
interessante commentaar
Toegang: €3 leden; €5 voor niet-leden
(1 concumptie inbegrepen)
Info: Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren
Koksijde, www.vlas.koksijde.be

Don 26 juni
8.30 – 16 u.
Oostduinkerke-Bad
You ’r In – zie blz 33
Info: dienst Toerisme
14-16.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug,
Ter Duinenlaan
Breinamiddag
Annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

05/04 – 03/08
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Tentoonstelling 15 jaar aanwinsten
Abdijmuseum Ten Duinen
Info: dienst Cultuur

Oostduinkerke-Bad
Garnaalfeesten – zie blz 34 en 35
Info: dienst Toerisme
11.30 u.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Het Nostalgisch Terras : 50’s – 60’s gratis
live optredens – zie blz 32
16 u.
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal
Visserijmuseum
Gratis rondleiding in de tijdelijke
tentoonstelling ‘Zeeslag ’14 – ’18 op zee’
(gids inbegrepen in toegangsticket) (Ned)
info@navigomuseum.be

Oostduinkerke-Bad,
Garnaalfeesten – zie blz 34 en 35
Info: dienst Toerisme
Om 15.30 uur grote folkloristische
garnaalstoet
Info: dienst Toerisme

13.30-17 u.
Oostduinkerke-Dorp, parking achter
Erfgoedhuis ‘Bachten de Kupe’
Kleinschalige boerenmarkt
Info: dienst Toerisme
17-21.30 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Wielerwedstrijd 4 reeksen voor
wielertoeristen
Info en org.: WTC De Meeuw en Onshore –
Marc Prophete, T 0474 31 29 06

8u.
Wulpen, kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
Vlaams kampioenschap Vlottenrace
– zie blz 33
Info: jonas.fabel@telenet.be

11/01 - 22/06
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De
Doornpanne
Tentoonstelling Nestkasten
Info: Bezoekerscentrum,T 058 53 38 33, rika.
driessens@iwva.be, www.iwva.be

Zon 29 juni

Vrij 27 juni

Zat 28 juni

8 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalvissers te paard, gevolgd door
het koken van de garnalen op de
zeedijk + garnaalkruiersdemonstratie
van de vrouwelijke garnaalkruwers ‘De
StieneSteekers’
Info: dienst Toerisme
7.45 u.
Oostduinkerke-Bad, strand
Garnaalkruiersdemonstratie De
Spanjaardbank
Info: dienst Toerisme

Sint-Idesbald, Westhoek Academie Koksijde
Eindejaarstentoonstelling en
zomerexpo - zie blz. 8
21/06 – 24/08
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde
Tentoonstelling ‘Hedendaagse
kunstenproject in het kader van
de Eerste Wereldoorlog’ – artistiek
herdenkingsproject ‘Ten Oorlog’
Info: dienst Cultuur
21/06 – 16/11
Oostduinkerke, NAVIGO / Nationaal
Visserijmuseum
Tentoonstelling ‘Zeeslag: ’14-’18 op zee’
Info: info@navigomuseum.be

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

28/06 – 14/09
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum De
Doornpanne
Tentoonstelling Flierefluiters, vogels van
bij ons
Info: Bezoekerscentrum,T 058 53 38 33, rika.
driessens@iwva.be, www.iwva.be

16-18 u.
Koksijde-Bad, centrum
Wandelconcert Harmonie municipale de
Ghyvelde
info: deinst Toerisme

Tot 15/09
Sint-Idesbald, Zeedijk
Openlucht-kunsttentoonstelling Cabin
Art
Info: www.yesartgallery.be

Ma 30 juni

06/06 – 27/07
Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere &
lefevere
Tentoonstelling Claudy Gielcynski en
Liévin d’Ydewalle
Info: dml@skynet.be ; www.dmlgallery.be

17-18.30 u.
Sint-Idesbald, G. Grardplein
Gratis go-cart rijden voor kinderen tot 10
jaar
Info: dienst Toerisme

Sint-Idesbald, Galerij Walter Vilain,
Strandlaan 290
Eigen collectie
info: 0478 20 60 76

CONTACT
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Garnaalfeesten
Fête de la crevette - Krabbenfest - Shrimp festival

28 & 29 juni 2014
Zaterdag 28 juni

Zondag 29 juni

8 - 10 uur:

Wedstrijd garnaalvissen met
koken van de garnalen

10 uur:

11 uur:

Garnalensoep door de Orde van
de paardenvissers

11 - 18 uur:

Folkloremarkt

15 & 16 uur: Mariette Crevette, straattheater
15.30 uur:

Garnalenworp

Voorzitter VVV Charlotte CASTELEIN
Schepen Toerisme Dorine GEERSENS

Zeewijding

11 - 12.30 uur: Culinaire vishapjes door
Chef Vincent Florizoone
11 - 14.30 uur: Muzikale en folkloristische
optredens
15.30 uur:

65ste Grote Garnaalstoet
van Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-Dorp

Burgemeester Marc VANDEN BUSSCHE
Gemeentesecretaris Joeri STEKELORUM

