19e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen7-8
juli-augustus
2014

Ken je dit beeld?

DOE MEE
EN WIN

De aflevering juni van de wedstrijd “Ken
je dit beeld?” is gewonnen door Mia
Vanmaele uit Koksijde. De foto toont
een fragment uit het beeld De branding
van Fernand Vanderplancke op het Bad
Schallerbachplein in Koksijde. Er waren 20
correcte antwoorden. Paula gokte precies
20 en wint dus de maandprijs!
De nieuwe opgave. Waar staat het
beeld waaruit bijgaand detail op de
foto? (Precies omschrijven: straat, plein,
enz.). Antwoorden uiterlijk 8 augustus via
kenjeditbeeld@koksijde.be, of via post naar
Gemeentehuis, Ken je dit beeld, Zeelaan
303, 8670 Koksijde. Slechts één inzending
per persoon.
Schiftingsvraag: hoeveel 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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04.14 en 16.28
04.46 en 16.58
05.19 en 17.32
05.58 en 18.15
06.47 en 19.11
07.53 en 20.22
09.01 en 21.28
10.04 en 22.30
11.05 en 23.29
12.00
00.22 en 12.49
01.10 en 13.35
01.56 en 14.18
02.41 en 15.03
03.27 en 15.48
04.15 en 16.36
05.06 en 17.29
06.05 en 18.29
07.08 en 19.32
08.11 en 20.36
09.15 en 21.44
10.30 en 23.01
11.44
00.09 en 12.38
00.58 en 13.20
01.37 en 13.56
02.12 en 14.28
02.44 en 15.00
03.16 en 15.29
03.46 en 15.58
04.15 en 16.27

10.47 en 23.14
11.17 en 23.49
11.53
00.28 en 12.35
01.16 en 13.29
02.13 en 14.34
03.13 en 15.39
04.14 en 16.43
05.15 en 17.48
06.16 en 18.51
07.14 en 19.45
08.05 en 20.34
08.53 en 21.20
09.38 en 22.05
10.24 en 22.52
11.10 en 23.38
11.57
00.26 en 12.45
01.17 en 13.37
02.11 en 14.35
03.13 en 15.46
04.29 en 17.20
05.53 en 18.30
06.53 en 19.21
07.40 en 20.04
08.20 en 20.41
08.54 en 21.15
09.24 en 21.46
09.51 en 22.16
10.20 en 22.47
10.52 en 23.20

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Colofon

Hulp- en wachtdiensten

Verantwoordelijke uitgever:
college van burgemeester en schepenen schepen van Communicatie
Lander Van Hove
Eindredactie:
Ilse Chamon
Hoofdredactie:
Jan Huyghe
Redactie:
diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda:
Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op rek. nr.
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan
303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding “Abonnement Tij-dingen – tot
eind 2014”

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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.

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.
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04.47 en 17.00
05.22 en 17.39
06.05 en 18.26
06.58 en 19.27
08.10 en 20.44
09.26 en 21.57
10.36 en 23.05
11.39
00.04 en 12.31
00.54 en 13.17
01.39 en 14.00
02.24 en 14.44
03.08 en 15.28
03.55 en 16.15
04.44 en 17.04
05.37 en 17.59
06.36 en 18.59
07.37 en 20.02
08.41 en 21.11
09.57 en 22.36
11.19 en 23.50
12.16
00.39 en 12.58
01.17 en 13.32
01.49 en 14.03
02.20 en 14.32
02.48 en 15.00
03.17 en 15.28
03.46 en 15.58
04.18 en 16.32
04.53 en 17.10

11.27 en 23.56
12/05/14
00.37 en 12.49
01.27 en 13.46
02.30 en 14.59
03.37 en 16.10
04.42 en 17.19
05.49 en 18.30
06.55 en 19.29
07.49 en 20.17
08.36 en 21.03
09.21 en 21.47
10.05 en 22.31
10.49 en 23.16
11.34
00.02 en 12.20
00.50 en 13.09
01.42 en 14.05
02.42 en 15.14
03.53 en 16.43
05.24 en 18.06
06.33 en 19.01
07.22 en 19.44
08.01 en 20.20
08.32 en 20.51
08.59 en 21.20
09.24 en 21.48
09.54 en 22.19
10.28 en 22.53
11.03 en 23.29
11.40

Referentieplaats is Nieuwpoort.

7-8

Twee boeken over WO I
De eeuwherdenking WO I inspireert
veel historici en schrijvers, ook
in Koksijde. Twee Koksijdenaars
mochten recent de vruchten van
hun geestelijke arbeid voorstellen:
Luc Vanacker met zijn boek De
grote leemte, en Jef Ameeuw
met zijn werk Veurne in de Grote
Oorlog…

7
Zomer in de musea
In onze gemeentelijke musea
lopen weer belangwekkende
tentoonstellingen: in het
Abdijmuseum ten Duinen de expo
Vroeger oud, nu nieuw: 15 jaar
aanwinsten; in Navigo-Nationaal
Visserijmuseum de expo Zeeslag:
’14-‘18 op zee… Gratis voor
Koksijdenaars.

10-11
Levensloop
De grote actie Levensloop KoksijdeOostduinkerke in de strijd tegen
kanker werd een groot succes.
Een paar duizend enthousiaste
deelnemers, veel inzet, sfeer en
ambiance. En uiteindelijk een
prachtig resultaat met liefst 176.000
euro ingezamelde fondsen. Een
verslag in woord en beeld.

En verder:
Cultuur
Atelier boekkunst in de kijker

12

Internationaal orgelfestival

13

Milieu
Strategie voor minder CO2-uitstoot
Activiteiten in het Duinenhuis

18-19
Bruisend hoogseizoen

9

Tentoonstellingen in de zomer

15

16-17

Welzijn
Tips voor tijdens een hittegolf

21

Jeugd

23

Juli-augustus… hoogzomer in
onze badplaatsen, in duinen en
polders! De gemeentelijke diensten
en feestcomités hebben een
feestprogramma klaar dat knalt als
vuurwerk: 3D World Magic & Fun, Feest
van de Vlaamse Gemeenschap,
Salsa Festival, Folklorefestival, Club
Crevette, folklorefestival, Wulpse
Midzomerfeesten, Sint-Idesbald zingt…

Proficiat aan onze jubilarissen 24-25

15de editie Eurofoot

29

31-36

Een hele zomer sport aan zee

30

Burgerlijke stand

25

De voorbije maand in
woord en beeld

26-27

Sport

Evenementen

35-40

Snippers uit de raad van 19 mei
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

Patrimonium

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE
HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

Woningen - De raad gaat unaniem principieel akkoord met de verkoop van de
woningen Dorpsstraat 16A, Dorpsstraat 18 en Schoolstraat 5 in Oostduinkerke
aan de woonmaatschappij IJzer en Zee. De verkoopprijzen zijn gelijk aan de
aankoopprijzen, resp. 170.000, 180.000 en 325.000 euro. De woonmaatschappij zal
er een sociaal woonproject realiseren. De achtergrond van de woning Schoolstraat 5
wordt niet in dat project opgenomen, maar kosteloos afgestaan aan de gemeente om
toe te voegen aan de site van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.

Varia
Rookmelders – Het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders trad vorig jaar in werking. De regeling bevat een gefaseerde invoering van
de verplichting tot het plaatsen van rookmelders in particuliere woningen. Sedert ruim
vier jaar verleende de gemeente een financiële tussenkomst bij aankoop van een
rookdetector. Waar de rookmelders thans wettelijk verplicht zijn, kan de gemeente niet
langer een tussenkomst bij aankoop verlenen. Daarom wordt de subsidie bij aankoop
van een rookdetector afgeschaft. Unaniem.

Vervallen parkeerkaarten
voor mensen met een handicap
De politiediensten worden frequent geconfronteerd met het misbruiken van voorbehouden parkeerplaatsen
en –kaarten voor mensen met een handicap. Asociale niet-kaarthouders nemen soms de voorbehouden
parkeerplaatsen in, vervalsers maken gebruik van
gekopieerde parkeerkaarten, sommige kaarthouders gaan
soms in de fout door hun kaart te laten gebruiken door
familieleden en vrienden.
Het is ook belangrijk te weten wat te doen als de
kaarthouder overleden is of als de kaart vervallen is. De
kaart moet dan gezonden worden aan de FOD Sociale
Zekerheid. Anders bestaat de kans dat de kaart soms
verder misbruikt wordt door familie of vrienden.
In Koksijde mogen de vervallen parkeerkaarten of
parkeerkaarten van gestorvenen bezorgd wordt aan de
dienst Sociale Zaken bij Geert Beyens, Sociaal Huis, Ter
Duinenlaan 34.
Info: www.koksijde.be/parkeerkaarten-mindervaliden

Opendeurdagen in lagere scholen
In de diverse lagere scholen in onze gemeente vinden opendeurdagen plaats op volgende data en uren.
• Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke (Dorpsstraat 4, T 058 51 43 49)
op maandag 25 augustus van 16.30 tot 19 u.
• Vrije Basisschool De Ark Koksijde (Helvetiastraat 28 en Albert Bliecklaan 20, T 058 52 34 18 /
0477 50 80 93) op maandag 25 augustus van 17 tot 19 u.
• Gemeentelijke basisschool Koksijde (Abdijstraat 101, T 058 51 18 28)
op woensdag 27 augustus van16 tot 18 u.
• Vrije Basisschool Oostduinkerke (Vrijheidstraat 8, T 058 51 55 72 / 0491 31 58 21)
op donderdag 28 augustus van 16.30 tot 18 u.
• Leefschool De Letterzee Koksijde (Albert Fastenaekelslaan 24, T 058 51 17 44)
op vrijdag 29 augustus van 16 tot 18 u.

De burgemeester aan het woord
De helft van 2014 zit er al op, maar daar maalt wellicht niemand om want het is zomer en grote vakantie. In
zijn maandelijks woordje blikt burgemeester Marc Vanden Bussche even vooruit op de onmiskenbare topper
van het hoogseizoen, het nieuwe evenement Fly In Koksijde dat van 1 tot 3 augustus plaatsvindt op de
luchtmachtbasis.
T-d: “Burgemeester, misschien eerst een woordje
uitleg over het project Energie 2020?”
Burgemeester: “Wel, Energie 2020 is een
project waarover de dienst Milieu & Duurzame
Ontwikkeling en het Technisch Bureau zich al
een tijdje buigen, samen met schepen Albert
Serpieters van Milieu & DO. De bedoeling is
dat de CO2-uitstoot van alle gemeentelijke
energieverbruikers, bv. patrimonium, verlichting,
voertuigen enz., met 20 procent zou dalen tegen
het jaar 2020. We denken dat dit haalbaar is.
Om dit te kunnen realiseren dient in een aantal
technische aanpassingen geïnvesteerd te
worden. Daarvoor is een bedrag in het budget
voorzien. Voor onze gemeente zelf betreft het
een ambitieus programma, maar anderzijds
hopen we daarmee ook de bevolking te
sensibiliseren. We moeten immers allemaal
samen kijken hoe we kunnen besparen en
milieuvriendelijker omgaan met onze energie.
Dat is twee keer winnen want zowel interessant
voor de portemonnee en voor het milieu!”
(Nvdr: artikel over Energie 2020 op p. 15)

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Energie 2020 is een
project dat als doel heeft de CO2-uitstoot van alle gemeentelijke
energieverbruikers met 20 procent te doen dalen tegen het jaar
2020.”

T-d: “Fly In Koksijde is dus het nieuwe grote
evenement op de zomeragenda?”
Burgemeester: “Ja! We zochten een waardige
opvolger voor de airshows die hier zo succesvol
waren. Jaarlijks bezochten tienduizenden mensen in
het begin van het hoogseizoen onze luchtmachtbasis
om vliegtuigen te spotten en naar stuntteams te
kijken. Die tijd is momenteel voorbij. We moesten
dus iets nieuws bedenken. En dat is Fly In Koksijde
geworden, eigenlijk een project van mezelf als ik
dat zo mag zeggen. Ik meen dat het toch een mooi
alternatief voor de airshows zal zijn.”
T-d: “Wat valt er allemaal te beleven op Fly In
Koksijde?”
Burgemeester: “Het wordt eerst en vooral een
evenement voor al wie gek is van oude vliegtuigen
en oude wagens. Maar ook liefhebbers van de
Seaking en de gloednieuwe NH 90 moeten zeker
van de partij zijn. Er zullen o.a. demo’s te zien zijn. Bij
deze eerste editie hebben we speciale aandacht
voor de Eerste Wereldoorlog. Vandaar dat Fly In
Koksijde plaatsvindt begin augustus, zoals de oorlog
honderd jaar geleden op 4 augustus begon. De
link met WO I wordt in Koksijde nog versterkt omdat
de Britse militaire begraafplaats in de omgeving
van de luchtmachtbasis ligt, en uiteraard ook de
Abdijhoeve Ten Bogaerde waar tijdens de oorlog
ook een vliegveld was. Het is wel de bedoeling om
het evenement de komende jaren in het begin van
de zomervakantie te plannen, net als de vroegere
airshows.”

T-d: “Zijn er nog andere uitschieters op de
zomeraffiche?”
Burgemeester: “Uiteraard zijn alle klassieke
zomerevenementen ook weer ingepland: niet te
missen wordt de expo Zeeslag in Navigo-Nationaal
Visserijmuseum. Iedereen kent Flanders Fields, maar
ook Flanders Waters was belangrijk. Het is een
stijlvolle tentoonstelling met aandacht voor de Eerste
Wereldoorlog op zee. Maar het is bovendien ook een
kindvriendelijke tentoonstelling. Je komt er in NAVIGO
alles over te weten!” (Nvdr: zie artikel op p. 11)

Burgemeester: “Fly In Koksijde wordt een
waardige opvolger van de airshows.”
T-d: “En tot besluit?”
Burgemeester: “Ik wens iedereen een fijne grote
vakantie toe. Onze gemeente is uiteraard op zijn best
de komende maanden! Alle inwoners, handelaars en
onze diensten staan paraat om de vakantiegangers
en genieters op te vangen en hen een onvergetelijk
verblijf in onze gemeente aan te bieden. In dit kader
is ook een mooi aanbod aan opvang voorzien:
cultuurkampen, sportkampen, de traditionele opvang
in Speelveugel en Speeldune. Zodat iedereen ten
volle kan genieten… Maak er een mooie zomer van!”

E-boeken in de bib
In samenwerking met Bibnet startte de bibliotheek
begin mei met de uitlening van e-boeken voor leden
met een Android-tablet of Ipad.
De collectie bevat al 400 digitale boeken, te lezen
via een gratis app te downloaden via de AppStore
en Google Play. De app bevat een comfortabele
leesomgeving, een etalage met sorteerfunctie en een
persoonlijke boekenplank. Met een persoonlijke login
kan de lezer niet alleen lezen, maar ook de leentermijn
in het oog houden.
De bib biedt drie e-boeken aan voor vijf euro voor vier
weken. Om e-boeken te downloaden, kan de lezer
een leen-tegoed aankopen. De e-boeken worden
gedownload zodat met ze ook kan lezen zonder
internet. Alle e-boeken kunnen altijd ontleend worden.
E-boeken lezen in de bib zelf is gratis door middel van van de computers of tablets van de bib, of lezen op
een eigen toestel via de bib-wifi.
In dit pilootjaar presenteert de bib een Nederlandstalige collectie met de focus op Vlaamse boeken,
uitgegeven door zes gekende uitgeverijen: WPG, Lannoo, Van Halewyk, Vrijdag, Acco en Veenbos & Keuning.

Cursussen najaar 2014
Samsung Tablet - Op dinsdag 30 september van 9 tot 12 en van
13 tot 16.30 u. Prijs 7 euro.
Digitale fotografie
1) Welk type digitale camera kopen? Op woensdag 17
september van 14 tot 16 u. Prijs 5 euro.
2) Hoe betere foto’s maken met de eigen camera? Op zaterdag
20 september van 9.30 tot 12 u. Prijs 5 euro.
3) Hoe diafragma en sluitertijd manueel instellen? Op zaterdag
27 september van 9.30 tot 12 u. Prijs 5 euro.
Windows 8 - Op donderdag 18 en donderdag 25 september van 13.30 tot 16 u. Prijs 10 euro.
Je eerste stappen op de pc - Op dinsdag 30 september van 13.30 tot 16 u. Prijs 5 euro
Algemeen - Voor deze cursussen geldt persoonlijk inschrijven aan de balie in de bibliotheek vanaf
donderdag 3 juli. Men moet lid zijn van bibliotheek, breng uw identiteitskaart mee. Betalen gebeurt met een
automaat (geen biljetten hoger dan 10 euro). Meer op www.bibliotheek.koksijde.be.

Zoek de schat van Vlieg
en ontdek je droomplek!
Van de zomer gaat Vlieg op speurtocht naar
de leukste droomplekjes. Kom met de kinderen
en kleinkinderen naar de bib en zoek waar de
schatkist verstopt zit. Daarin zit een bouwplan
waarmee de kinderen hun eigen droomplekje
kunnen maken.
Geen inspiratie? Snuister eens in leuke boeken. Wie weet is Villa
Kakelbont wel het huis voor hen of wat denk je van een kermishuis?
Of kijk eens hoe de 3 broers het aanpakken in Stad van Pieter
Gaudesaboos. Over de meest ongewone huizen kan je lezen in Hut
Hok Huis of kijk eens hoe de huizen veranderd zijn door de eeuwen
heen. Niets is te zot voor Vlieg! Wie de strafste droomplek ontwerpt,
maakt kans dat een architect het levensgroot nabouwt!

Boekenverkoop
Van maandag 1 juli tot
zaterdag 31 augustus is er weer
boekenverkoop in de bib. Je
vindt er afgevoerde boeken,
tijdschriften, cd’s en dvd’s aan
interessante prijzen. Kom zeker
een kijkje nemen, het aanbod
wordt regelmatig aangevuld.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten op
vrijdag 11 juli, maandag 21 juli
en vrijdag 15 augustus.

Twee boeken van Koksijdenaars
over de Eerste Wereldoorlog

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Twee Koksijdenaars publiceerden korte tijd geleden elk een boek over de Eerste Wereldoorlog
in onze regio. Van de hand van Luc Vanacker verscheen bij de uitgeverij Lannoo Campus het
werk De grote leemte. Uitgeverij De Klaproos tekende op zijn beurt voor het boek Veurne in de
Grote Oorlog van Jozef Ameeuw. Een korte voorstelling.

De grote leemte

Veurne in de Grote Oorlog

Luc Vanacker uit Koksijde, auteur van De grote leemte.

Jozef Ameeuw uit Koksijde, auteur van Veurne in de Grote Oorlog.

Met De grote leemte heeft Luc Vanacker 9 kritische
opstellen over de Grote Oorlog in de kleine Westhoek
bijeengeschreven. De titel wijst op een algemeen
gebrek aan kennis over de aanloop tot die oorlog.
Standaardwerken en onze musea beginnen steevast
met de Duitse inval in België op 4 augustus 1914.
Maar voor het Duitse Rijk begon de oorlog wel al op
29 juli aan het oostfront, met de algemene mobilisatie
van Rusland.
Luc Vanacker ziet WO I als de Tweede Frans-Duitse
oorlog, een vervolg van die van 1870, toen Frankrijk
de Elzas en een deel van Lotharingen verloor aan het
Duitse Rijk. Door de allianties vanaf dan, werd ‘14-’18
een wereldoorlog. Hij beklemtoont dan ook de
gedeelde Frans-Duitse verantwoordelijkheid voor die
oorlog.
Een uitgeweken Belgische wapenhandelaar steunde
in Servië de Zwarte Hand in haar pro-Russische en
anti-Oostenrijkse koers en leverde de FN-pistolen
waarmee de aanslag in Sarajevo gepleegd werd.
Met Servië aan de geallieerde zijde was er een
troepenoverwicht van ca. één miljoen man waardoor
de Fransen geloofden in een snelle overwinning.
Mocht daarom niet meteen geïnundeerd worden
aan de IJzer?
Nieuwpoort heeft veel sinistere primeurs: het
eerste gebruik van de vlammenwerper, het tegelijk
afschieten van twee soorten gas (een dat de
maskers verplichtte af te nemen en een ander dat
doodde), het eerste gebruik van mosterdgas enz.
De essays brengen een synthese van de oorlog in
onze streek en een zoektocht naar de wortels van de
oerkatastrofe. De grote leemte is te koop (24,95 euro)
in de betere boekhandel.

Jozef Ameeuw stelde een boek samen over WO I in
Veurne en zijn dorpen waarin hij een reeks minder of
niet gekende feiten beschrijft, geïllustreerd met ruim
300 foto’s waarvan de meeste onuitgegeven waren.
De auteur is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder
publiceerde hij Het Veurne van toen, Molens van
Veurne-Ambacht en een studie over de Blauwe
Nonnen. Aan Veurne in de Grote Oorlog heeft
hij jaren in stilte gewerkt, archieven uitgeplozen,
documenten opgespoord, zeldzame foto’s verzameld.
Belangrijk is dat Veurne in de Grote Oorlog niet
enkel over de stad gaat, maar ook over de dorpen
Booitshoeke, Steenkerke, Eggewaartskapelle,
Avekapelle, Zoutenaaie, Bulskamp, Vinkem,
Wulveringem, Houtem, De Moeren.
Een greep uit de verzameling historische
gebeurtenissen: de groten der aarde die Veurne
ontving zoals de Franse president Poincaré, koning
Emmanuel II van Italië, president Machado van
Portugal, generaal Pétain, maarschalk Joffre; verder
de militaire functies van het college, Annuniaten
en Germanazaal; het munitiesmalspoor naar
Pervijze, de ballonnen met verkenners die zich
ternauwernood met de parachute kunnen redden,
de Sint-Albert-Capelle van Zoutenaaie, de massale
militaire aanwezigheid in Bulskamp, de school van
de koningin in Wulveringem, het gigantisch hospitaal
L’Océan in Vinkem, de legerschool in Booitshoeke,
de zware artillerie in Steenkerke… Veurne in de Grote
Oorlog kost 24,95 euro, te koop in de boekhandel.

De Ronde van Frankrijk
en het fauvisme in de bib
De bibliotheek brengt een heel jaar belangrijke nieuwsfeiten
uit juni 1914 in de kijker. In juli staat de Ronde van Frankrijk in
de schijnwerpers, in augustus de kunstrichting fauvisme.

De Ronde van Frankrijk
De Tour de France bestaat al sinds 1903, maar werd
gedurende de oorlogen niet gereden. De editie van 1914
was de laatste voor het uitbreken van WO I. Eindwinnaar
was onze landgenoot Philippe Thys. Opmerkelijk is dat de
Ronde begon op dezelfde dag, 28 juni, van de moord op
Frans Ferdinand.
De Tour werd ondertussen al 100 keer gereden. Veel
Belgen behaalden er successen met Eddy Merckx
bovenaan de lijst. Deze rijke geschiedenis valt in juli in de
bib te ontdekken. Er wordt in de selectie materialen ook
aandacht besteed aan de minder positieve momenten
zoals dopinggebruik.

Onze landgenoot Philippe Thys won in 1914 de
Ronde van Frankrijk.

Fauvisme in augustus
In augustus komt het fauvisme aan bod. Deze
kunststroming kenmerkt zich door het gebruik van felle,
nauwelijks vermengde kleuren. De stijlrichting was vóór
de Eerste Wereldoorlog populair geworden in WestEuropa. Een van de belangrijkste Belgische fauvisten
was Rik Wouters (1882-1916). Ondanks zijn korte leven
creëerde hij een omvangrijk oeuvre en werd hij een
bekend kunstenaar in binnen- en buitenland. Vele werken
portretteren Nel, zijn muze en vrouw. Zij bleef na zijn dood
instaan voor zijn artistieke belangen en zijn succes.
Het werk ‘De opvoeding’ van de Belgische
fauvist Rik Wouters.

7de Poëzieprelude
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

Atelier Boekkunst in de kijker
Het nieuwe atelier Boekkunst begint op 1 september zijn tweede jaar. Dankzij de aankoop van werktuigen,
materialen en kennis uit het ambachtelijk boekbindersatelier van Hugo Dawyndt, kon de gemeentelijke
Westhoekacademie vorig jaar een cursus boekbinden aanbieden. Nochtans reikt de opleiding verder dan
enkel boekbinden. Uitgebreid gaat het om boekkunst.
De opleiding boekkunst staat
naast de andere ateliers van de
hogere graad (schilderkunst,
beeldhouwkunst, tekenkunst….)
maar wordt onderverdeeld in
diverse kortlopende cursussen die
ook allemaal na elkaar gevolgd
kunnen worden. Een opleiding
duurt zes jaar. De eerste twee
jaren zijn een echte leerschool
waarin een basispakket aan
technieken aangeboden wordt.
Het eigenlijke creatieve proces start
pas in het 3de en 4de jaar. In het
5de jaar gaat de leerkracht zijn
cursist meer en meer persoonlijk
begeleiden i.p.v. sturen. In de
specialisatiegraad komt men tot
een volwaardig eindproduct en
presentatie.

Het bundelen van papier, documenten enz. is een boeiend avontuur, een oud
ambacht dat weer in de kijker komt.

Boeiend avontuur
Het bundelen van papier,
documenten enz. is een boeiend avontuur, een oud ambacht dat weer in de kijker komt.
Steeds meer galerijen focussen op de bibliofiele uitgave. Ook cursisten, kunstenaars en leken voelen zich
aangesproken door het concept van het ‘bundelen’. Tekeningen, grafisch werk, bestaande documenten
en ook objecten kunnen in vele vormen samengebracht worden. Diverse basistechnieken zullen aangereikt
en in de toekomst verdiept worden. Bovendien kunnen cursisten uit alle kunstrichtingen inschrijven en zich
wagen aan het boeiende avontuur van het bundelen.
Praktisch
Inschrijven in het atelier Boekkunst via een modulair systeem (zie modules Boekkunst academiejaar
2014-2015). U stippelt een eigen circuit uit of u schrijft in voor een volledig schooljaar.
Cursus op donderdag van 17.50 tot 20.40 u. en zaterdag van 9 tot 12 u. Lesgeefster is Katia Thienpondt.
Info: Westhoek Academie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,
www.westhoekacademie.be

Nieuw atelier in de WAK: lederen accessoires
Op 1 september start de Westhoekacademie het
nieuw atelier lederen accessoires. In het eerste jaar
wordt de cursist wegwijs gemaakt in de wereld van de
Marokijnbewerker. Alle facetten van de lederbewerking
worden stap voor stap aangeleerd in een reeks
accessoires op het vlak van techniek en ambacht. De
verworven kennis wordt in eigen ontwerpen toegepast. Zo
ontstaan creaties in leder, waar innovatie en vernieuwing
samengaan met traditie.
Lesgever is, met toepasselijke naam, Elisa Deleersnyder.
Lessen in het hoofdgebouw aan de Veurnelaan 109 elke
maandag van 17.50 tot 21.30 u.
Info: WAK, T 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be,
www.westhoekacademie.be

I. In het Abdijmuseum Ten Duinen

Zomer
in de musea

Ook van de zomer hebben het Abdijmuseum
Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
een fijn programma klaar. Weer of geen weer, jong
én oud worden verwend met allerlei activiteiten.
U leest ze op bladzijden 10 en 11. Voor het
volledige programma en nog meer
praktische info: tenduinen.be en
navigomuseum.be.
Het Abdijmuseum Ten Duinen haalt zijn schatten uit de depots! U waant
zich in een curiositeitenkabinet met nooit eerder tentoongestelde stukken
en hun persoonlijke verhalen. Ze vertellen over de invloedsfeer van de
Duinenabdij en de maatschappelijke context waarbinnen de abten
functioneerden. Tentoonstelling tot 3 aug.

Vroeger oud, nu nieuw:
15 jaar aanwinsten

De afgelopen 15 jaar breidde de collectie van de duinenabdij
gestaag uit. Niet alleen mocht het museum verschillende
interessante schenkingen ontvangen, er werden ook stukken
aangekocht die belangrijk zijn om het verhaal van de abdij te
kunnen duiden en begrijpen. Deze aanwinsten worden dan
weer geconfronteerd met archeologische vondsten die de
laatste jaren werden opgegraven.

Leuk met het gezin:
family@tenduinen: elke woensdag (15 u.)
Ga creatief en interactief aan de slag rond de Koksijdse
Duinheren en het leven in de middeleeuwen aan de hand van
het programma Family@tenduinen! Bij voorkeur inschrijven: T 058 53 39 50 of info@tenduinen.be.
* Pluis in het museum en Zandlopers zijn interactieve rondleidingen voor kinderen vanaf 5 jaar op
woensdagen 2, 16 en 30 juli, en 27 augustus.
* Lopen op geschiedenis: workshop (9-12 j.) op woensdag 6 augustus, bijdrage 2 euro
* Een pluim voor schrijven: workshop (9-12 j.) op woensdagen 9 juli en 20 augustus, bijdrage 2 euro
* TIP! family@tenduinen-de-luxe: abdijparkoers op woensdagen 23 juli en 13 augustus van 13.30 tot 18 u.,
bijdrage 5 euro.
In een abdij werd er gebeden en… gewerkt! Het Geheime Genootschap neemt je mee met de
teletijdmachine. Ga aan de slag als échte middeleeuwers. Sla zelf een munt, schep papier met de hand,
schrijf je naam in kalligrafie en maak een vilten geldbeugel…

Activiteiten op de archeologische site
* Openluchtmis op zondag 3 augustus om 10 u.
* Zomerkamp Archeologie achter de schermen van 24 tot 29 augustus
Tijdens dit kamp van JCW (vzw Jeugd, Cultuur en Wetenschap), maken jongeren vanaf 13 jaar kennis met het
werk van een archeoloog. Wat komt kijken bij bouwhistorisch onderzoek? Opmeten, intekenen en fotograferen.
Onder begeleiding van professionals van AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) gaan
meten, tekenen en fotograferen ze de ruïnes van de Duinenabdij. Inschrijven via www.jcw.be.

In beide musea: rondleidingen en schattenzoektocht
* Gratis rondleidingen: toelichting inbegrepen in toegangsticket (gratis voor Koksijdenaars)
Abdijmuseum (vaste collectie en archeologische site): in het Nederlands op dinsdag, donderdag en
zondag om 14.30 u. / in het Frans op woensdag en zaterdag om 14.30 u.
NAVIGO-museum: de vaste collectie in het Nederlands op woensdag, vrijdag en zaterdag om 14.30 u. / de
vaste collectie in het Frans op zondag om 14.30 u. / de expo Zeeslag in het Nederlands op zaterdag om 16 u.
* Schattenzoektocht (elke dag): zoek een schat van Vlieg en ontdek je droomplek!
Van 28 juni tot 31 augustus verstopt Vlieg zijn schatten! Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGONationaal Visserijmuseum is er een schat verborgen! In de schatkist zit een bouwplan. Daarmee kan je een
miniversie van jouw droomplekje ontwerpen. Doe mee aan de wedstrijd. Laat een architect je droomplek
bouwen zo groot dat je er zelf in past! Elk plan heeft ook een unieke code. Voer ze in op UiTmetVlieg.be/
schattenjacht en win een familieweekend!

II. In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum:

Tentoonstelling Zeeslag: ’14-’18 op zee…
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. De tentoonstelling ZEESLAG: ‘14-‘18 op zee vult die leemte aan. Tot 16 november.
De expo vertelt het vaak onbekende verhaal van de Belgische
zeelui tijdens de Grote Oorlog. Ook de heldendaden van de
vissersgemeenschap en de rol van Vlaamse havens en de binnenwateren worden niet vergeten. Uitvoerig gedocumenteerd is
ZEESLAG een ontdekking, zowel voor echte liefhebbers als voor families met kinderen. Een speelse opstelling, met een knipoog naar
het bekende spel Zeeslag, verzacht de oorlogsrealiteit. De expo
kan dus ook gespeeld worden, in leeftijdscategorieën. Altijd prijs!
Bezoek aan het museum en expo is gratis voor Koksijdenaars.
Elke zaterdag om 16 u. gratis rondleiding inbegrepen in het
toegangsticket.
Voor deze expo werkte het NAVIGO-museum samen met o.a. het
Koninklijk Legermuseum.
Boek - Bij de expo hoort het boek ’14-‘18 op zee. Belgische
schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog van maritiem
journalist Freddy Philips, uitgegeven door Lannoot. Te koop in de
museumshop (29,99 euro).
TIP! NAVIGO-arrangement: bezoek de tentoonstelling en
geniet op het binnenplein van het museum van een exclusieve
vissersbrunch van het Estaminet In De Peerdevisscher, op
zomerse vrijdagen (11 juli tot 22 aug.) van 11 tot 13 u. Reservatie
verplicht (in het NAVIGO-museum), ten laatste op woensdag.
Prijs 20 euro, 16 euro voor jongeren tussen 12 en 26 jaar en 11
euro voor kinderen tot 12 jaar.

Oktober ’14. Vluchtelingen uit alle hoeken
van België zoeken een toevlucht zochten op
het strand van De Panne, wachtend op een
vissersboot die hen naar Engeland of Frankrijk
kan meenemen. (Foto Koninklijk Museum van
het Leger en de Krijgsgeschiedenis).

Visserijfolkloreavonden op vrijdag
Op het binnenplein van Navigo vinden op vrijdagavond
vanaf 19 u. weer de visserijfolkloreavonden plaats met
kantklossen, stoelen vlechten, garnaal pellen, netten
breien, spinnen, visroker, hoefsmid, maritieme boeken, kunst,
scheepsmodellen. Hoefsmid-paardenvisser Dominique
Vandendriessche is er elke vrijdagavond. Ook steeds een
workshop voor kinderen om 19 u. Verder optredens van
diverse groepen. Lekkere vis in overvloed! Museum open tot
20 u.
Vrijdag 4 juli: workshop vingerpoppetjes maken (voor kids) /
Balloon & Fun / concert door de Harmonie Vrienden van de
Brandweer / streekorgel De Paardenvisser
Vrijdag 11 juli: kinderrondleiding (voor kids) doorheen de expo Zeeslag / Balloon & Fun / act levend
standbeeld / volksdans door de Oud-IJslandvaarders / muziek met Astrid (accordeon) en Sofie (trompet)
Vrijdag 18 juli: aquariumworkshop (voor kids) / Balloon & Fun / act levend standbeeld / optreden van
Jameson & Power / concert door Accormelo (voorheen accordeonensemble Marc Musette)
Vrijdag 25 juli: voorleesavond Mysteries van de zee (voor kids) / Balloon & Fun / act Pier en Leentje Kloeffe
/ optredens van Marino Punk en Trio VierN
Vrijdag 1 aug.: kinderrondleiding (voor kids) doorheen de expo Zeeslag / Balloon & Fun / act De Vliegende
Hollander / optredens van Marino Punk en Te Fête
Vrijdag 8 aug.: aquariumworkshop (voor kids) / Balloon & Fun / act ’t Wezen van Saeftinghe / volksdans
door de Oud-IJslandvaarders / concert door Scheepsfolk
Vrijdag 15 aug.: voorleesavond Mysteries van de zee (voor kids) / Balloon & Fun / optreden van
Verzamelde Werken en van The Blik Dooze Band
Vrijdag 22 aug.: Bubbelkes Poppentheater De avonturen van de Rosten Durang (voor kids) / Balloon & Fun
/ act levend standbeeld / volksdans door de Oud-IJslandvaarders / muziek met Astrid (accordeon) en Sofie
(trompet)

Tentoonstellingen in de zomer
Ten Oorlog: hedendaagse kunst

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

Ten Oorlog vertelt een esthetisch en tijdloos verhaal van de
oorlogsbeleving via de unieke waarneming van acht hedendaagse
kunstenaars: Caroline Coolen (BE), Yves Obyn (BE), Mark Swysen
(BE), Danielle Luinge (NL), Mieke Teirlinck (BE), Franziz Denyz (BE), Jan
Deconynck (BE), Lee Eun Young (KR).
Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12 / tot zondag 24
augustus / weekdagen: 14-18 u., gesloten op maandag, gratis
toegang

Herinneringen aan de Groote Oorlog

Over de situatie van de Vlamingen aan en achter het front met foto’s,
brieven, knipsels en frontkunst. Aandacht ook voor de Frontbeweging
en voor het leven in bezet gebied en de situatie van de vele families
die o.a. naar Nederland vluchtten. I.s.m. het Bormshuis
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald / vrijdag 4 juli tot en
met zondag 3 augustus / elke dag van 14 tot 18 u., gratis toegang

Hannes D’haese: Hedendaagse kunst

Kan kunst niet eerder de wereld redden dan religie? Deze vraag
houdt Hannes D’Haese sterk bezig. Als kind van zijn tijd wil hij de
wereld veroveren. Nu de kerken leeg zijn heeft de wereld nood
aan echte solidariteit. Met zijn liefde, zijn passie en zijn kleuren, zijn
schilderijen en creatieve kisten wil Hannes een kunstpriester worden
in de nieuwe sociale kunsttempel van de wijde wereld.
Galerie Welnis, Astridplein 6 in Oostduinkerke / zaterdag 5 juli tot en
met zondag 31 augustus / elke dag open van 10 tot 12 en van 13.30
tot 17 u., gesloten op zondagvoormiddag

Voorexpo Getij-Dingen03: kunst op strandpalen

De voortentoonstelling van het project Getij-Dingen03 presenteert
een overzicht van de concepten, maquettes en voorstellen van de
kunstenaars die hun aanvraag indienden voor deelname aan het
project. De realisatie van het project in het strandwater volgt in het
voorjaar 2015 (www.getij-dingen.be/forum.htm).
Gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde / maandag 7 juli tot zaterdag
26 juli / open op di, do, vrij en za van 9 tot 12 u. en op ma en
woe van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u., gesloten op zondag en
feestdagen, gratis toegang

Expo 75 jaar Walter Vilain: beeldende kunst

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Walter Vilain, wordt
zijn collectie schilderijen uit het Vanneuvillehuis, eigendom van de
gemeente, na 10 jaar aan het grote publiek getoond. De expo brengt
ook recent werk van Walter met beeldend werk van kunstvrienden
van de Westhoekacademie, waarvan Walter grondlegger was.
Florence de Ponthaud toont zijn artistieke link met Parijs.
Ster der Zee, hoek Koninklijke Baan 266 in Koksijde / zaterdag 12
juli tot en met zondag 24 augustus / open op donderdag, vrijdag,
zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 16 u.

Onder de PLIMSOLL-lijn: kunst- en poëzieproject

Lithografieën en zeefdrukken van Patrick Coenye en poëzie van
Mark Insingel. Beeld en woord die op zoek gaan naar het onzien- en
onzegbare. Het werk van Patrick wordt omschreven als “poëtisch in
zichzelf...” Mark is bekend als voorloper van de visuele of concrete
poëzie.
Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald / vrijdag 8 aug. tot
en met zondag 31 aug. / elke dag open van 11 tot 12.30 u. en van 14
tot 18 u.

Internationaal Orgelfestival
Met telkens twee concerten in juli en augustus
organiseert de Orgelkring Koksijde voor de derde
keer het Internationaal Orgelfestival Koksijde.
De concerten worden uitgevoerd in de OLV-terDuinenkerk op een van de mooiste concertorgels
van de Westhoek. De organisten behoren tot de
top van de internationale orgelscène. Aanvang
telkens om 20 u.
Maandag 7 juli: Kurt Ison (Australië) met
Orgelmuziek van “Down Under”
Kurt Ison speelt wereldwijd concerten op bekende
orgelfestivals. In Sydney is hij organist en docent.
Hier brengt hij 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 is o.a. voorstellingsleider bij de Vlaamse Opera en organist-titularis van het historische Jean Le
Royerorgel in Turnhout. Bij ons speelt hij werken van o.a. Bach, Gunnar Idenstam en Julien Bret.
Maandag 4 augustus: João Vaz (Portugal) met Portugese weemoed
João Vaz is doctor Musicologie en docent aan de conservatoria van Lissabon en Porto. Zijn programma:
werk van 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 onze OLV-ter-Duinenkerk. Hij 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.
Toegang – Volw.: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 30 euro voor 5 concerten (er was al een
eerste concert op 8 juni). Tickets: dienst Toerisme en in de OLV-ter-Duinenkerk bij Helga Dombrecht (sacristie),
tijdens de kantooruren.
Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters, 058 51 35 94, carlo.wouters@skynet.be,
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be

Wereldfeest Dunia!
Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 26 juli van 11 tot 18.30 u. zijn gastvrije poort op het strand van
Oostduinkerke voor de elfde keer open! Dunia staat voor gratis wereldleute, gezelligheid en plezier, lekker
proeven, snuisteren en ontdekken. Centraal op het wereldfeest staat de befaamde wereldmarkt.
Verschillende vzw’s en ngo’s geven duidelijke
informatie over hun project en openen voor de
bezoekers de wereld via hun smakelijke keuken,
tropische cocktails, toffe hebbedingetjes en kleurrijke
kraampjes met lekkernijen en snuisterijen.
Dunia betekent ook Fair Trade streekproducten,
eerlijke handel en bio, allemaal uiteraard overgoten
met een overweldigende portie wereldmuziek,
workshop djembé, dans uit Afrika en Zuid-Amerika.
Verder kids fun met grime, en voor de
sportievelingen een strandloop over 5 of 10 km. Met
zicht op zee genieten van de heerlijke wereldsfeer..!
Dunia is een organisatie van de dienst
Internationale Samenwerking van de gemeente,
i.s.m. de provincie en Vlaanderen Verbeeldt.
Info: stedenbandcoördinator cyriel.caudron@
koksijde.be, T 058 51 08 92

Vlinder mee: telweekend 2 & 3 augustus
Uit vorige tuinvlindertellingen blijkt dat een gevarieerde en
natuurlijke tuin meer vlinders aantrekt. Met volgende tips kunt
u alvast zelf aan de slag.
Nectar voor vlinders - Niet alle bloemen geven evenveel nectar.
Rozen en klaprozen helemaal niets, braam of koninginnenkruid
dan weer uitbundig veel. Zet volgende inheemse planten op
uw lijstje als u naar het tuincentrum gaat. Droge bodems:
beemdkroon (Knautia arvensis), knoopkruid (Centaurea jacea),
wilde margriet (Leucanthemum vulgare). Vochtige bodems:
koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), grote kattenstaart
(Lythrum salicaria), kruipend zenegroen (Ajuga reptans).
Voedsel voor rupsen - Vlinders hebben meer nodig dan
bloemen alleen. Ze leggen hun eitjes op inheemse planten. Veel gebruikte waardplanten zijn o.a. grassen,
klavers en brandnetels. Hier en daar een wild hoekje laten staan kan voor vlinders het verschil vormen.
Alles-in-1-plantjes - Sommige planten produceren nectar voor vlinders én voedsel voor bepaalde rupsen:
sporkenhout (Rhamnus frangula), klimop (Hedera helix), hop (Humulus lupulus), wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum), wilde liguster (Ligustrum vulgare), sleedoorn (Prunus spinosa) en hulst (Ilex
aquifolium). Structuur - Zorg voor afwisseling in uw tuin. Hagen zorgen voor beschutting tegen de wind. Op
warme plekjes zonnen vlinders. Zorg ook voor variatie in uw grasmat. Door bij elke maaibeurt een stukje niet
te maaien, blijft er altijd wat te vinden voor vlinders. Hoe minder je mest, hoe meer bloemen!
Weetje - De vlinderstruik (Buddleja davidii) is een echte vlinderlokker, maar deze exoot durft ook woekeren.
Kies dus voor de steriele variant Buddleja argus.
Tel mee – Leer vlinders herkennen en vindt het telformulier via www.vlindermee.be

Fotozoektocht
Wandelshake NatuurCultuur
Het Duinenhuis en het bezoekerscentrum Doornpanne verleiden inwoners en
toeristen tot een gratis fotozoektocht door een prachtig stuk natuur en cultuur
in onze gemeente: een wandeling door duin, op het strand en in pittoreske
straatjes in de Senegalese wijk vol interessante weetjes.
* Deelnameformulieren in de kantoren dienst Toerisme, bezoekerscentrum
Doornpanne (Doornpannestraat 2) of in het Duinenhuis.
* De wandeling (ong. 8 km in een lus) is ongeschikt voor rolstoelgebruikers.
Twee trappen, de duinen en het strand bemoeilijken het gebruik van een
buggy. Hondenbegeleiders volgen in de begrazingszone van de Doornpanne
een alternatieve route.
Info: milieu@koksijde.be of bezoekerscentrum@iwva.be.

Ecobouwers Opendeur
Tijdens twee opendeurweekends op 1 en 2
november en op 8, 9, 10 en 11 november brengt
de Bond Beter Leefmilieu (BBL) kandidaat
(ver)bouwers in contact met energiebewuste
bouwheren. Bent u eigenaar van een passiefhuis,
lage-energiewoning of hebt u een deel van uw
woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd?
Wilt u kandidaat-bouwers een rondleiding geven
om uw bouw- en woonervaringen met hen te
delen? Dan kunt u meewerken aan de campagne
van de BBL. U bepaalt zelf de grootte van de groep
bezoekers en het tijdstip.
Info en inschrijven:
www.ecobouwers.be of jurgen.naets@bblv.be, T 02
282 19 42). Inschrijven tot 5 oktober.

Ecotuindagen 2015
Bent u een ecologische tuinier. Wilt u met uw tuin
bezoekers ervan overtuigen om zelf ecologisch
aan de slag te gaan? Stel u dan vòòr 1 augustus
kandidaat voor de Velt-ecotuindagen van volgend
jaar (31 mei en 1 juni 2015).
Info en inschrijven: www.velt.be/cotuindagen2015,
of dienst Milieu & DO, T 058 53 34 39.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is wekelijks gesloten op zondag
en maandag. Evenwel ook op: vrijdag11 juli,
zaterdag 2 augustus (WO I-evenement Fly In
Koksijde), zaterdag 2 augustus, vrijdag 15 en
zaterdag 16 augustus.

Energie

2020: ambitieus én realistisch klimaatplan

Gemeente wil eigen C02-uitstoot
tegen 2020 met 20% doen dalen
Onze gemeente neemt het heft in eigen handen om
de CO2-uitstoot te beperken. Het kersverse klimaatplan
EnergieK2020 streeft naar een vermindering van de
CO2-uitstoot met 20% tegen het jaar 2020.
De klimaatverandering is de laatste jaren niet meer
uit de actualiteit weg te denken. De temperatuur stijgt,
extreme weersfenomenen komen steeds vaker voor. De
verbranding van fossiele brandstoffen is een belangrijke
oorzaak: CO2 is het zwerfvuil van ons energieverbruik.
De wereldwijde gevolgen zijn ernstig. Het aantal
dodelijke slachtoffers door droogte, overstromingen,
hittegolven, ... loopt nu al stevig op. Ook in onze regio
heeft de opwarming van de aarde een effect. Effecten
die eerder geleidelijk optreden, maar die ons op een
bepaald moment toch voor voldongen feiten kunnen
plaatsen.
De uitdagingen zijn gigantisch. Het klimaatprobleem
vergt een globale aanpak. Dat dit geen evidente
opgave is, bleek tijdens de recente klimaattoppen waar
men slechts moeizaam tot een compromistekst komt.
Onze CO2-uitstoot
Onze gemeente wacht niet op een globaal klimaatakkoord om de weg voor te bereiden voor de toekomst.
Met een weldoordacht klimaatplan Energie 2020
tekenen we de krijtlijnen uit om onze eigen CO2-uitstoot
te beperken.
V.l.n.r.: diensthoofd Technisch Bureau Mattias Lemiere,
Een uitgebreide nulmeting, –een inventaris van de
burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van
eigen CO2-uitstoot-, vormt de basis van het klimaatplan. Leefmilieu en Energiebeleid Albert Serpieters en dienstOmgerekend bedraagt de jaarlijkse uitstoot van
hoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling Jan Vandromme.
alle gemeentelijke energieverbruikers (patrimonium,
voertuigenpark, openbare verlichting, …) 3.657 ton CO2:
- het elektriciteitsverbruik binnen het gemeentelijk patrimonium evenaart het gemiddeld verbruik van 1.200
gezinnen
- het voertuigenpark verbruikt jaarlijks 135.000 liter brandstof
- voor het voorzien van openbare verlichting langs wegen en op pleinen is jaarlijks eenzelfde hoeveelheid
elektriciteit nodig als wat 1.000 huishoudens verbruiken
Realistisch actieprogramma
Koksijde neemt meteen een ambitieuze doch realistische aanzet en beoogt in eerste instantie een
vermindering van de eigen CO2-emissie met 20% in 2020. Daartoe worden geen compenserende
maatregelen in rekening gebracht, maar wordt gewerkt aan een effectieve vermindering van de reële uitstoot.
Diensthoofd Milieu & DO Jan Vandromme: “We gaan daarbij zo efficiënt mogelijk te werk. De meest
duurzame energie is de energie die je niet verbruikt. Zorgvuldig geselecteerde technische aanpassingen aan
de grootverbruikers zijn cruciaal. Een engagementsverklaring zet ons op weg.”
Schepen van Milieu Albert Serpieters: “Een rollend actieprogramma, waarvoor in de eerste fase een budget
van ruim 600.000 euro voorzien is, concretiseert de doelstelling. Nog in dit lopende jaar 2014 worden o.a.
volgende acties ondernomen: de vervanging van 405 lichtpunten van de openbare verlichting door energieefficiëntere exemplaren; de vervanging van een niet-condenserende gasketel; de afsplitsing van de productie
van sanitair warm water en de vervanging van een deel van de verlichting door LED in het zwem– en
recreatiebad Hoge Blekker.”
De vooropgestelde reductie moet tevens leiden tot een structureel lagere energiefactuur.
Info:
Mattias Lemiere, diensthoofd Technisch Bureau, T 058 53 34 74, mattias.lemiere@koksijde.be
Jan Vandromme, diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling, T 058 53 30 96, jan.vandromme@koksijde.be

Duinenhuis van juni tot augustus
Fototentoonstelling “Natuur in beeld” – De expo
verzamelt topfoto’s van de fotowedstrijd “Natuur in Beeld”.
Categorieën: mens en natuur, macro, natuurlijk Koksijde,
wild van dieren en wereldwijd. 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.
Yoga op het dak van de duinen - Start 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.
Soirée aan Zee - Ontspannen op het dakterras van het
Duinenhuis, met zicht op zee en een drankje in de hand?
Dat kan van de zomer elke donderdagavond van 20 tot
22 u. op het mooiste terras van Koksijde. Beperkt aantal plaatsen. Haal vooraf je ticket via de dienst Toerisme
(10 euro). Met het ticket Soirée aan zee hebt u recht op twee glaasjes Fair Trade-bubbels, -fruitsap of -limo.
Zomerstreken - VormingPlus pakt uit met een waaier aan cursussen, uitstappen en workshops rond natuur
en cultuur. Van garnaalkruien tot het bereiden van een vegetarische pizza, van rauwkostkeuken tot de
biodiversiteit van de Noordzee. Inwoners en tweede verblijvers genieten een korting van 15%. Data: van
maandag 7 tot vrijdag 11 juli zijn er diverse uitstappen en kunt u kennismaken met activiteiten rond natuur
en cultuur. Volledig aanbod, meer info en inschrijven via www.vormingplusow.be (aanbod Koksijde) of T 058
31 14 94.
Dwars door de duinen - Wandel dwars door de duinen met een natuurgids. Start aan het bezoekerscentrum
Doornpanne. Halfweg wordt er halt gehouden op het dakterras van het Duinenhuis. Data: maandagen
14, 28 juli en 4, 18 augustus van 13.45 tot 17 u. Inschrijven via bezoekerscentrum@iwva.be, T 058 53 38 33,
deelname 1 euro (incl. drankje).
Zomeravondwandelingen - Op zaterdagen 5, 19 en 26 juli en 9, 16 en 30 augustus neemt een natuurgids u
op sleeptouw door de Schipgatduinen. Start om 20 u. op het Elisabethplein, einde om 22 u. op het dakterras
van het Duinenhuis. Meer info en inschrijven via de dienst Toerisme T 058 51 29 10.
Sterrenjutter - Elke donderdagavond in juli en augustus is de sterrenwacht Sterrenjutter op het dakterras van
het Duinenhuis open van 22 tot 00 u. U kunt er naar de ruimte turen door een professionele telescoop en
onder begeleiding meer leren over de sterren en planeten. Gratis toegang. Extra: op maandag 11 augustus
kan men (bij helder weer) van 22 tot 00 u. de jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden waarnemen. Tip voor
langkijkers: breng een ligstoel of ligmat mee.

Inzameling taxussnoeisel
De actie “Vergroot de Hoop” zamelt taxussnoeisel in om kanker te bestrijden. In de naalden van Taxus
baccata zit baccatine, dé grondstof voor kankerbestrijdende medicijnen. De helft van alle chemo-patiënten
vestigt er hun hoop op, want de helft van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van
deze stof. Uit jong snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Er zijn jaarlijks
tienduizenden chemokuren nodig.
Breng nog tot 31 augustus jong en zuiver snoeisel naar het
containerpark. Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te
vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, onkruid, gras of ander
groen, is waardeloos.
Koksijde schenkt voor elke m³ zuiver snoeisel 50 euro aan een goed
doel dat strijdt tegen kanker. Hoe groter de hoop snoeisel, hoe groter
de hoop grondstof voor medicijnen, hoe groter ook het bedrag voor
kankerbestrijding!
Weetje – Hebt u een taxushaag van minstens 40 meter lang, dan
kunt u die gratis laten snoeien: www.gratissnoeientegenkanker.be.
Geen internet? Bel dienst Milieu & DO die voor u de contacten legt.
Info - www.vergrootdehoop.be en dienst Milieu & DO, 058 53 34 39.

Avond(t)uur in en rond Duinenhuis
Op zaterdag 5 juli organiseert het Duinenhuis een nocturne met als naam Avond(t)uur Natuur 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.
Programma:
- 15 u., begeleide strand – en duinenwandeling
met oog voor aanspoelsels en fauna en flora van
de Schipgatduinen
- 17-21 u., interactieve infomarkt met o.a.
microplastics in oceanen, ontdek het
onderwaterleven met een binoculair, de wereld
van de bijen, nieuw doe-station over drijvende
afvaleilanden en zeevogels, pluis de braakbal
van een uil uit
- 17.30-18.30 u., workshop insectenhotel, ter
plaatse inschrijven, prijs 5 euro (herhaling van
18.45 tot 19.45 u. en van 19.45 tot 21 u.)
- 17.30-19 u., initiatie duurzaam koken, ter plaatse
inschrijven, prijs 7,5 euro (herhaling van 19.30 tot
21 u.)
- 17.30-22 u., ontdek de zon in detail met de
zonnekijker van de Sterrenjutter
- 22-24 u., Sterrenjutter, kijk in de professionele
telescoop en leer onder deskundige begeleiding
van de Vereniging voor Sterrenkunde meer over
de sterren en planeten
De dienst Milieu & DO maakt ook de de winnende beelden bekend van de fotowedstrijd “Natuur in Beeld”
Meer info: duinenhuis@koksijde.be. Het Duinenhuis ligt aan 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.

Natuur op dinsdag voor kinderen
- 1 juli - Neuzen naar schelpen voor kids van 6 tot
12 jaar. Strandwandeling (10-12 u.) met een gids.
- 8 juli - Steeknettenrace (14.30-16.30 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, 14-16.30 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 13.3015.30 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.

Levensloop Koksijde-Oostduinkerke in de strijd tegen kanker

Doel: 50.000 euro… Resultaat: 176.000!
Liefst 1.835 deelnemers, meer dan 100 vechters en een bedrag van zo’n 176.000 euro ingezamelde fondsen,
dat zijn de belangrijkste cijfers van de actie Levensloop Koksijde-Oostduinkerke, waarvan het hoogtepunt
zich afspeelde in het weekend van 31 mei en 1 juni. Na maanden hard werken mag het organisatiecomité
bijzonder trots zijn op deze resultaten. Maar heel Koksijde mag een pluim op eigen hoed steken: onze
gemeente heeft massaal bewezen solidariteit hoog in het vaandel te voeren.
Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen
Kanker, in Vlaamse gemeenten gedragen door
vrijwilligers, gesteund door gemeentebesturen.
De manifestatie vond voor het eerst in WestVlaanderen plaats. Concreet was/is Levensloop
een 24 uur durende wandel- en loopestafette op de
luchtmachtbasis waarin de deelnemers samen met
vrienden, collega’s, sportclubs of bedrijven fondsen
verzamelen in de strijd tegen kanker.
Tevreden en fier
Het voorzittersduo Siska Christiaens en Christel
Vervenne blikt zeer tevreden en fier terug op het
evenement.
Christel: “Vooral de positieve feedback die we van
de vechters kregen, stemt ons zeer gelukkig. We
wilden hen een VIP-arrangement bieden, en dit is
bijzonder geslaagd. Ze konden zich laten verwennen
in het verwenpaleis, genieten van een glaasje en een
vleugje muziek in de partnerlounge bij het podium,
en ze waren fier mee op te stappen in de openingsen slotceremonie. Voor mezelf zijn het vooral de
persoonlijke contacten met de vechters die me zullen
bijblijven. Hun welgemeende dank u wel, in de soms
zeer moeilijke omstandigheden waarin ze leven, deed
me enorm veel deugd.

Siska: “Levensloop kon echter maar lukken dankzij
de 40 teams die zich maandenlang hebben ingezet
om dit mooie resultaat te behalen. Ook heel veel
lokale handelaars steunden ons ten volle. Zo stonden
vijf handelszaken uit Koksijde-bad een deel van hun
weekendomzet af aan Levensloop. We zijn ook de
artiesten zeer dankbaar. Ze kwamen allemaal gratis
optreden. Verder zijn we de gemeente Koksijde en
de basis uitermate dankbaar voor hun medewerking.
Zonder hen zou Levensloop nooit zo’n succes
geworden zijn.”
Dikke duim
Een bijzonder moment voor veel aanwezigen was
de aandacht voor het jongste vechtertje, Tjorre. Hij
kon zelf niet aanwezig zijn omdat hij tussen twee
behandelingen in zat. Van in de openingsceremonie
werd Tjorre erbij betrokken. Op het podium stond
een bord met de tekst “Tjorre, dikke duim”. Het
waren de Truwantjes (de jongste deelnemers aan
Levensloop) die de letters schilderden en op het bord
aanbrachten. Burgemeester Marc Vanden Bussche
schonk Tjorre een gesigneerde bal van de Rode
Duivels.
Op naar een volgende editie?

Massale belangstelling
van deelnemers aan en
bezoekers op Levensloop
Koksijde-Oostduinkerke op
de luchtmachtbasis aan de
Robert Vandammestraat.
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Levensloop Koksijde-Oostduinkerke werd gepeterd door
professor Alex Mottrie en paralympiër Frederic Van Den Heede.
We zien hen op de foto bij burgemeester Marc Vanden
Bussche en voorzitter Siska Christiaens.

Foto’s Eric Delanghe

Fietsexamen voor de zesdejaars
Op initiatief van schepen van Onderwijs & Jeugd Lander Van Hove werd dit jaar in Koksijde voor het eerst
het grote fietsexamen georganiseerd. De eindtermen veronderstellen dat kinderen op het einde van het
zesde leerjaar klaar zijn om zich zelfstandig als fietser en als voetganger in het verkeer te begeven. De
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) biedt met het project Het Grote Fietsexamen een kant-en-klaar
pakket met heel wat hulpmiddelen aan om zelf een fietsexamen te organiseren.
Schepen Lander Van Hove: “Eind mei en begin juni organiseerden alle lagere scholen van onze gemeente
dit examen. Alle scholen waren direct
bereid om mee te werken. We ontwikkelden
een fietsroute voor Koksijde en een voor
Oostduinkerke. De zesdejaars werden op
bepaalde punten op hun vaardigheden
beoordeeld. Hiervoor stonden juryleden in,
ouders en sympathisanten van de scholen.
Na de deliberatie ontvingen de kinderen
hun diploma. In onze gemeente zijn geen
middelbare scholen, behalve de hotelschool
Ter Duinen. Dus moeten onze kinderen
vanaf volgend jaar met de fiets naar Veurne
en De Panne. Daarom willen we hen extra
sensibiliseren. De kinderen zelf waren en zijn
alvast heel enthousiast!”

Workshops budgetkoken
Op dinsdag 19 augustus worden alle koks in spe en ouders om 9.30 u
verwacht in Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke.
Gewapend met koksmuts, schort en snijplank. Op het menu een
kindvriendelijke barbecue onder leiding van kok Marc Meersseman en de
vrijwilligers voor de begeleiding! Bijdrage: 5 euro, drankje en middagmaal
inbegrepen.
Inschrijven vóór 12 augustus in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34,
T 058 53 43 10 of lies.huyghebaert@sociaalhuiskoksijde.be of
annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be

Werkgroep Geestelijke Gezondheid
De Werkgroep Geestelijke Gezondheid zal wellicht in het najaar
van 2014 starten met een cyclus van de Werkgroep Verder. Deze
werkgroep brengt nabestaanden bijeen van mensen die suïcide
pleegden.
Tot op heden vinden deze gespreksgroepen plaats in Kortrijk
en Roeselare. Via de Werkgroep Geestelijke Gezondheid stelt
Koksijde zich kandidaat om dit ook in de noordelijke regio van de
provincie te organiseren. Eventueel komt er in Koksijde dus een
eerste cyclus van acht groepsgesprekken in de herfst.
Het toneelstuk Charlotte dat op 28 april in cc CasinoKoksijde
gebracht werd door de Kopergieterij kon rekenen op een mooie
opkomst van een 80-tal mensen, specifiek gekomen omwille
van het thema: depressie en suïcidaliteit (bij jongeren). Het was
een doorleefd stuk, gebracht door jongeren van 14 tot 20 jaar.
Ze gaven perfect weer hoe het voelt om vandaag als jonge
mens met problemen door het leven te gaan. Na de voorstelling
konden de aanwezigen nog nakaarten met een glaasje,
aangeboden door de gemeente.

De zomer is leuk maar soms te warm…

Tips voor tijdens een hittegolf
De laatste jaren zijn er tijdens de zomer vaker periodes van grote hitte en hoge ozonconcentraties. Die
kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral mensen met zwakke luchtwegen, kinderen, ouderen
vanaf 65 jaar en (chronisch) zieken zijn er gevoelig voor. Maar ook jonge en gezonde mensen kunnen
gezondheidsproblemen krijgen door hitte en ozon. Op dit blad een aantal tips.
Wat doet u het best bij grote hitte en ozon?
- Drink veel en regelmatig, dus ook vóór u dorst
krijgt: minstens 1,5 tot 2 l per dag (water, fruitsap,
afgekoelde bouillon, kruidenthee,…).
- Drink geen alcoholische en cafeïnehoudende
dranken (koffie, zwarte thee, cola,…). Ze leiden tot
vochtverlies.
- Beperk zware lichamelijke inspanningen (bv. sport)
en rust geregeld.
- Blijf tijdens de warmste uren van de dag binnen.
Hou de zon buiten. Binnen is er minder ozon dan in
de buitenlucht.
- Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam
regelmatig af (douche, bad, zwembad,…).
- Een ventilator helpt niet en brengt weinig of geen
verkoeling. Een airconditioning wel.
- Pas uw kleding aan: draag lichte kleding (katoen)
die helder van kleur is. Zet een hoed of petje op
tegen de zon. Bescherm u ook tegen zonnebrand
met een sterke zonnecrème.
- Als u geneesmiddelen neemt, informeer vooraf
bij uw arts of apotheker of ze een negatief effect
kunnen hebben op uw gezondheid bij een
hitteperiode en of de dosis dient aangepast.

De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder
medische hulp kan de toestand evolueren naar
coma.
- Hittekrampen: normale lichaamstemperatuur,
spierkrampen bij fysieke inspanning;
- Verhoogde lichaamstemperatuur, uitputting, zweten,
zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging,
flauwte, beven
Wat doen als u zich niet goed voelt?
Raadpleeg uw huisarts of arts van wacht.
Bij verwardheid en abnormale hoge
lichaamstemperatuur: bel onmiddellijk 100 of 112. In
afwachting van medische hulp: leg persoon te rusten
in een koele, schaduwrijke plaats. Laat de persoon
water drinken en bevochtig zijn kledij. Zorg voor
aanvoer van frisse lucht.

Wie heeft extra aandacht nodig?
Baby’s en kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken,
mensen die alleen wonen, die slecht te been zijn en/
of een slecht geïsoleerde woning hebben met weinig
of geen koele plaatsen.

Oogje in het zeil
In de zomer zijn veel mensen met vakantie. Vooral
mensen met weinig sociale contacten blijven
dan alleen. Bel op afgesproken tijden op, of
vraag anderen jou te bellen. Ook kan men een
abonnement op een alarmsysteem nemen.
Bent u mantelzorger en gaat u met vakantie?
Draag dan de zorg over aan buren, familieleden
of de thuiszorg. Geef hen een lijst met belangrijke
telefoonnummers. Overhandig de huissleutel aan
een vertrouwd persoon en bel zelf op afgesproken
tijdstippen.

Wat zijn mogelijke klachten?
- Hitteslag: het organisme is niet langer in staat om
de lichaamstemperatuur te controleren (>40°C).

Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 42,
Ter Duinenlaan 34

Wedstrijd: neem een shellfie..!
Zowat iedereen kent inmiddels wel de selfie, een foto die je
met je smartphone van jezelf neemt. Met een knipoog via een
woordspeling lanceert onze gemeente ondertussen misschien wel
een nieuwe hype: de shellfie!
Ben je verliefd op de zee? Is Koksijde jouw favoriete badplaats? Ben
je gefascineerd door schelpen? Dan ben jij de ideale persoon om
ons te verrassen met een #shellfie. (shell is Engels voor schelp)!
Ga naar ons strand en neem een foto van jezelf tussen de schelpen
of in het fijne duinenzand. Kies je voor een zaagje, een nonnetje, een
kokkel of een mossel? Het is jouw snoet die het hem doet!
Plaats je foto op Twitter, Facebook en/of Instagram en vermeld er
de hashtags #shellfie én #Koksijde bij. Zo maak je kans op een fijn
strandpakket! Inzenden kan tot 31 augustus. Ze kunnen ook gemaild
worden naar communicatie@koksijde.be.
De leukste foto’s zullen te bewonderen in Tij-dingen, op de
gemeentelijke website en op onze Facebookpagina!
Maarten Reynaert, die drie maanden stage liep bij de gemeentelijke dienst Comop, zond ons als proef een shellfie van
zijn shelloog.

Reunie Home Edouard Pecher
Met een groep ex-collega’s, vrienden en
vriendinnen organiseert Hilde Vilain op
zaterdag 5 juli een gezellig samenzijn
voor iedereen die als kind ooit verbleef of
als volwassene werkte in Home Edouard
Pecher in Sint-Idesbald. Ook familieleden
van vroegere gasten en personeel is
welkom.
Het feest vindt plaats in de Kerkepannezaal
(Strandlaan 128) van 10 tot 18.30 u. Er hoeft
niet echt ingeschreven te worden en er valt
ook niets te betalen, behalve de genomen
consumpties. Misschien zal een bezoek
aan het home mogelijk zijn, maar enkel als
de renovatiewerken nog niet begonnen zijn.
Info: Hilde Vilain, 0488 87 38 39 of de Facebookpagina Home Edouard Pecher.

Jeugdherberg15 jaar jong
Jeugdherberg De Peerdevisser, Duinparklaan 41 in Oostduinkerke bestaat in juli 15 jaar en
dat wordt op zaterdag 5 juli gevierd met een opendeur, barbecue en een 90’s-fuif.
De barbecue begint om 18.30 u., prijs 15 euro (10 euro voor -12 j.). Reservatie is nodig op
058 51 26 49. De 90’s-fuif begint om 21.30 u. (gratis toegang).
Wereldwijd zijn er meer dan 4.500 jeugdherbergen aangesloten bij Hostelling International.

Feest in Koksijde-Dorp
De dorpsraad van Koksijde-Dorp pakt op zaterdag 12 juli vanaf 18.30
u. uit met een groot dorpsfeest op het Sint-Pietersplein bij de kerk. Er
komt een live band spelen en Nonkel Jef presenteert een komische act.
Uiteraard is er barbecue. Een grote eter krijgt vier stukken vlees en betaalt
20 euro, een kleine eter twee stukken voor 15 euro. Inschrijven bij Ann
Gheldof: 0473 54 16 50.

Beachparty
scouts Casa
Op vrijdag 25 juli vindt op het
strand bij het openluchtzwembad
in te Oostduinkerke de jaarlijkse
Beachparty van scouts Casa
plaats. Zon, zee, koele drank,
zomerse gasten, shaken op muziek,
alles op het strand.
Start om 18.30 u. met een
kinderdisco voor de allerjongsten.
King Richard en dj Keune zorgen
voor aangepaste muziek. Vanaf 21
u. komen de oudere fuifgangers
aan de beurt met dj’s Frisn, Night
tripper en Jack & Pepper. Gratis
toegang.
Info: www.casaodk.be of op de
facebookpagina Casa ODK.

Skateplaza, het mekka der skaters
en heeft dat jaar vol
De skateplaza is ondertussen een jaar oud
skategeweld met gemak doorstaan.
groot succes. Meer
De skatecontest Firing line op 29 mei was een
Alle foto’s staan online
dan 50 skaters namen het tegen elkaar op.
(www.depit.be). Proficiat aan alle deelnemers.
Het gemeentebestuur
Het skateparadijs is elke dag open tot 22 u.
s te respecteren.
vraagt om de nachtrust van de buurtbewoner
m/SkateplazaODK en blijf
Like de plaza op https://www.facebook.co
de laatste nieuwtjes.
op de hoogte van wedstrijden, meet-ups en
Post gerust zelf ook foto’s en filmpjes.

Vervoer nodig
na het uitgaan?
Ben je tussen 16 en 20 jaar en
heb je geen vervoer? Dan heeft
de jeugddienst er wel voor jou:
de taxicheques. Een pakket kost
5 euro, maar het is wel 30 euro
waard. Daarmee kan je in het
weekend en op feestdagen een
taxi nemen. De taxicheques haal
je af bij de jeugddienst. Breng
je identiteitskaart mee en een
officieel document waarop je
adres staat.

Gezocht: jong talent
De jeugddienst zoekt jong talent voor de
hippe expo van Cult Fiction. Elke vorm van
kunst is welkom: foto’s, schilderijen, poëzie,
beeldhouwwerk… Zelfs een levend kunstwerk
r
wordt niet afgeslaan. Je lag één werk of mee
ook.
indienen, anoniem kan
De tentoonstelling loopt van 24 tot 31 oktober.
ue van 200 euro voor de
Er zijn volgende prijzen te winnen: een cheq
de en 50 euro voor de
winnaar, een bon van 100 euro voor de twee
publiekslieveling.
sijde.be of 058 53 34 44.
Meer info of inschrijven: joyce.debruyne@kok

or…
Geef je muziekkennis dokante
n, dan kan
muzi
Wil je je muziekkennis doorgeven aan beginnen
g. De
nodi
niet
je lesgeven bij de Muze. Diploma’s heb je
sten
Onko
.
enige voorwaarde is dat je enthousiast bent
worden door de Muze terugbetaald.
en zelf de
De lessen zijn individueel. Leraar en leerling sprek
fles.
proe
s
grati
lesmomenten af. Iedere leerling krijgt een
je
het
Als
ent.
Nieuwe lesgevers krijgen ook een proefmom
.
bevalt, word je opgenomen in het Muzeteam
e
Info: 058 53.34.44 of jeugddienst@koksijde.b

Gulle gevers…

ddienst een oproep om
Enkele Tij-dingen geleden lanceerde de jeug
hebben de Koksijdenaars
Daar
s.
materiaal te verzamelen voor de workshop
eg materiaal
geno
er
massaal op gereageerd. Zo goed zelfs dat
ook niet meer nodig
dan
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Het
.
beschikbaar is voor alle workshops in 2014
berging is immers
De
gen.
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om nog materialen naar de jeugddienst
.
te krap. Nogmaals een ferme dankuwel

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Bonte-De Jonghe
Wilfried Bonte (°Wevelgem) en Vera De Jonghe (°Antwerpen) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Etterbeek, 16
mei 1964) eeuwige trouw! Wilfried was bediende bij de Europese Gemeenschap in Brussel en Vera werkte in de
banksector. Ze hebben een dochter en zes kleinkinderen.

Echtpaar Deberdt-Cuvelier
Zestig jaar geleden, in Koksijde op 8 mei 1954, stapten Georges Deberdt (°Houtem) en Suzanne Cuvelier
(°Koksijde) in het huwelijksbootje. Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft werden ze op zaterdag 17 mei in
het gemeentehuis ontvangen. Georges was werkman, maar ook strandredder en redder in het zwembad. Suzy
was huisvrouw. Ze hebben twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Echtpaar Vanwelsenaers-Coulier
Zaterdag 31 mei was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Albert Vanwelsenaers
(°Ramskapelle) en Agnes Coulier (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest
(Oostduinkerke, 27 mei 1964). Ze waren geranten van een grootwarenhuis. De jubilarissen hebben een dochter en
een kleinkind.

Echtpaar Thieren-Sarrazyn
Jerome Thieren (°Oostduinkerke) en Margeriet Sarrazyn (°Booitshoeke) beloofden elkaar vijftig jaar geleden
(Avekapelle, 6 juni 1964) eeuwige trouw! Jerome was magazijnier bij Noordermetaal in Veurne. Margeriet
ontfermde zich over het huishouden. Ze hebben een zoon en een dochter, en drie kleinkinderen.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Joyce Trevena - Veurne, 3 mei
dochter van Allison Trevena uit
Oostduinkerke

Naevia Vollon - Veurne, 13 mei
dochter van Kevin en van Tine
Wuestenbergs uit Koksijde

Elisa-Saly Koulibaly

Oostende, 22 mei
dochter van Abdoulaye en van
Ingrid Van Belle uit Koksijde

Seymur Kerimov - Veurne, 1 juni
zoon van Rovshan en van Sabina
Bakhchalieva uit Koksijde

Nout Houtekier - Veurne, 2 juni
zoon van Jan en van Ann
Heughebaert uit Koksijde

HUWELIJKEN
Hans Deraedt en Wendy
Soetaert, beiden uit Koksijde (9 mei)

Natasja De Coster en Bieke
Igodt, beiden uit Koksijde (22 mei)

Odette Lareu - 81 jaar

weduwe van André Demolder

Karel Ternier en Davita
Boullet, beiden uit Koksijde (23 mei)

Jean Comyn - 87 jaar

Dries Gadeyne uit Wevelgem en
Sandrine Lannoy uit Koksijde

Benoit Hermans - 47 jaar

echtgenoot van Lucienne
Verstraeten

(28 mei)

Dekien Stefaan - 49 jaar

Ignace Cosaert en Anouk
Baeke, beiden uit Koksijde (28 mei)

Hilda Demolder - 82 jaar

Oleg Belenkov uit Koksijde en
Natalia Torap uit Wit-Rusland
(6 juni)

Gilles Veranneman en Kirke
Hillewaere, beiden uit Koksijde
(7 juni)

Jurgen Gevers en Sabrina
Popelier, beiden uit Koksijde
(7 juni)

OVERLIJDENS

echtgenoot van Katrien Verhaeghe
weduwe van Louis Flahou

Christina De Vuyst - 80 jaar
echtgenote van Julien Sackx

Maria Enckels - 87 jaar

weduwe van Hendrik Van Moer

Marguerita Marteel - 86 jaar

weduwe van Auguste Desfrennes

Roger Redey - 83 jaar

echtgenoot van Clémence
Roobaert

Edward Harper - 87 jaar

echtgenoot van Maria Delancker

Didier Vanthournout en
Jeanine Van Eecke, beiden uit

Colette Liénard - 70 jaar

Robert de Fonvent - 58 jaar

Jean De Keyser en Margot
Gauer, beiden uit Koksijde (10 mei)

Lucien Booten - 77 jaar

echtgenoot van Elisabeth Wieland

Monique Hermans - 67 jaar

Koksijde (9 mei)

Dario Hinojosa Echeverria uit
Koksijde en Sarah Coulier uit
Veurne (14 mei)

echtgenote van David Vanbillemont

Sylvain Cludts - 63 jaar

echtgenote van Marc
Vandenberghe

Georges Schaheys - 80 jaar

weduwe van Thomas Corteel

echtgenoot van Theresia Sterckx
echtgenoot van Marie Bonnet

Michaël Moerkerke en Nicolas
Lambier, beiden uit Koksijde

Marcel Matthys - 76 jaar

Daniel Duribreux en Brigitte
D’Haese, beiden uit Koksijde

weduwe van Albertus D’Everlange

(15 mei)

(15 mei)

Guillaume Goossens - 84 jaar

weduwnaar van Andrea Reybrouck

Estelle Steenacker - 97 jaar

Winnie Devlaeminck - 84 jaar
weduwe van Marcel Geenens

Maria Lafère - 98 jaar

Kamiel Vanhove - 72 jaar

weduwnaar van Marie-Louise
Mertens

Francis Van Isacker - 66 jaar

Jacqueline Hebbrecht - 87 jaar
weduwe van Georges Vuylsteke

De voorbije maand in woord en beeld
Op vrijdag 16
mei reikte ACWKoksijde voor de
6de keer de driejaarlijkse prijs
van de vrijwilliger uit. Er waren
11 kandidaturen. Uiteindelijk
werd Monique Claeys uit
Oostduinkerke verkozen als
dé stervrijwilliger. Monique
en haar man hadden in hun
slagerij een druk beroeps- en
gezinsleven in Nieuwpoort.
Toen ze het wat rustiger aan
wilden doen, verhuisden ze naar
Oostduinkerke. Na het overlijden van haar man stelde Monique haar krachten ten dienste van Ziekenzorg.
Haar eenvoud, dienstvaardigheid en discretie sieren haar. Een warme vrouw die mee helpt zorgen voor een
warme samenleving! ACW-Koksijde schonk haar dan ook graag de Prijs van de Vrijwilliger.

Een grote delegatie van een 40-tal personen uit de Oostenrijkse jumelagegemeente was in het weekend
van 17 en 18 mei op bezoek in onze gemeente. Ze brachten o.m. een bezoek aan het gemeentehuis
en kregen een ontvangst in de Kokpit aangeboden. Ook Gerhard Baumgartner, burgemeester van Bad
Schallerbach, behoorde tot het gezelschap. Na de ontvangst en een optreden van El Fuerte vertrok de
groep op het Theaterplein voor een zonnige fietstocht.
Het college van
burgemeester en
schepenen bracht op
maandag 26 mei een
bezoek aan de nieuwe
parking achter de
sporthal Hazebeek en
bij het fitnesscentrum
Wave in Oostduinkerke.
Een vertegenwoordiging
van de aannemer was
ook van de partij. De
nieuwe straat omheen de
sporthal Hazebeek werd
de Nelson Mandelastraat
gedoopt als eerbetoon
aan de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika
(1994-1999).

De wielerklassieker Parijs-Roubaix was voor de 14-jarige Georges Vermast uit Oostduinkerke een heel bijzondere wedstrijd. Georges, die geboren werd met een hersenverlamming, fietste op de dag van de helleklassieker met haar driewieler 23 km van Kortrijk tot de aankomst in Roubaix. Ze deed dat nadat haar grote idool
Tom Boonen, peter van de vereniging Move to Improve, haar daartoe uitgedaagd had. Move to Improve is een
ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Voor deze prachtige prestatie werd Georges en haar familie op zaterdag 14 juni een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden.
Het kunstwerk Wanderer is recent verplaatst van Sint-André
naar de residentie Wanderer op de hoek Westdiephelling–
Albert I laan 132 in Oostduinkerke. Het beeld Wanderer, een
werk van Melita Couta uit Cyprus, maakte in 2012 deel uit
van de kunsttriënnale Beaufort 4. De herbestemming spruit
voort uit een publiekprivate samenwerking,
waarbij de bouwfirma
een stuk van het
kunstwerk sponsort.
De plaats op het
strand was niet
houdbaar
omdat het
agentschap
Onroerend
Erfgoed niet
toelaat dat
kunstwerken
op het
strand een
permanente
plek krijgen.

In opvolging van Eva, Joke en Ine werden
op vrijdag 20 juni op het jaarlijks feest
van de Oostduinkerkse Paardenvissers
een nieuw Mieke en twee eredames
aan- en voorgesteld. Ze komen alle drie
uit Oostduinkerke-Dorp. Het nieuwe Mieke
is Amber Vanbillemont, dochter van
paardenvisser Xavier en Valerie Courdain.
Amber is 16 jaar en studeert verzorging
aan het VTI-Diksmuide. Eerste eredame is
Jena Hauweele (16). Zij studeert humane
wetenschappen. Tweede eredame is
Sofia Leys (16) die ook verzorging volgt
zoals Amber. Ze werden voorgedragen
door de paardenvissers zelf.

In het eerste weekend van juni was de Nationale U11 van
voetbalvereniging KVVC aanwezig op het internationaal tornooi
van Bayer Uerdingen in Krefeld (Duitsland). Het team behaalde
er een schitterende derde plaats op 12 ploegen, waaronder
ook teams uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Achteraf
pronkten de spelertjes en begeleiders in Koksijde-tenue, met de
K-vlag en een Belgische vlag. Op de foto, boven v.l.n.r. Yorben
Dorné, Riqël Desender, Stan Vanmassenhove, afgevaardigde
Pascal Houdebine, Miel Houdebine, Elias Vueghs, Arno Clays,
Lowi Popeye, Xander Schollier, trainer Steven Moors en Lander
Vanbesien. Onder: Senne Nuytens en Laurens Dewulf. Ontbreken
op de foto: Rendel Vermeulen en Dimitri Hars.

Minivoetbaltornooien
De sportdienst organiseerde weer minivoetbaltornooien voor het
basisonderwijs. Er was een recordopkomst met 38 deelnemende
ploegen van de volgende scholen: gemeentescholen Koksijde
en Oostduinkerke, de twee vrije scholen, de Steiger en Leefschool
de Letterzee. De leerkrachten waren enthousiast, de ouders
supporterden vurig, en zaalwachters en medewerkers waren
goeie scheidsrechters.
In de eerste graad won de vrije school Oostduinkerke 2,
in de tweede graad POI De Steiger, in de derde graad de
gemeenteschool Oostduinkerke 1.
De winnende ploeg van de tweede graad: POI De Steiger.

Succes voor Sport Overdag
Van 4 oktober 2013 tot 23 mei 2014 organiseerde de sportdienst weer Sport
Overdag. Er waren maar liefst 1.709 deelnames: 1.111 voor conditiegymnastiek,
en 598 voor tennis,
tafeltennis of
badminton.
Het nieuw seizoen
start op vrijdag 3
oktober!
Info: sportdienst, T 058
53 20 01, www.sport.
koksijde.be.

Petanquetornooi voor senioren
Op donderdag 22 mei organiseerde de
sportdienst het jaarlijkse petanquetornooi
voor senioren. De petanqueverenigingen
van Koksijde waren opnieuw goed
vertegenwoordigd: VLOPS vaardigde 7
tripletten af, PC Koksijde 6, PC Eeuwig Jong
9, Vlas Koksijde 7 en Vlas Oostduinkerke 2. Er
waren deze keer voor het eerst ook heel wat
deelnemers die nog niet aangesloten zijn
bij een petanquevereniging en die dus nu
hopelijk wel de smaak te pakken hebben! Het
enthousiaste barteam van PC Eeuwig Jong laafde de dorstigen.
Het sterkste triplet van de dag was PC Koksijde 1: Donat Soete, Renée
Verschaeve en Christian Debecker (foto). Ze klopten de tegenstand met 2
punten en mochten elk een trofee mee naar huis nemen. De ereplaatsen
waren voor PC Koksijde 2 (Gerard Pauwels, Marcel Vanneste en Ward Staes)
en voor het triplet Jempi (met Jean-Pierre Thabert, Eric Vandenkerckhove en
Helmut Vleminck).
Recreatief open petanquetornooi
Op donderdag 7 augustus organiseert de sportdienst een recreatief open
petanquetornooi in de Bolledroom.
Start om 14 u, er wordt gespeeld met vaste tripletten over 3 ronden. Gratis
deelname. Voor elke deelnemer een aandenken en een beker voor de
winnaars. Inschrijven vanaf maandag 14 juli via www.sport.koksijde.be of bij
de sportdienst, Hazebeekstraat 11. Wees er snel bij, max. 40 tripletten.

Beach
Run
Op woensdag 23 juli
is er weer de jaarlijkse
strandloop van de
sportdienst.
Deelnemen aan de
jeugdjogging kost 3 euro
(tot 14 jaar, geboren na
23 juli 2000), inschrijven
vanaf 17 u. in de bus
op de Zeedijk in SintIdesbald, ter hoogte van
het sportstrand. Start om
18.30 u. op de Zeedijk.
Om deel te nemen aan
de massajogging (5 of
10 km) dient men in te
schrijven (5 euro) in zaal
Kerkepanne, Strandlaan
128. Start aldaar o m
20 u. Elke deelnemer
ontvangt een prijs en
een drankje. Resultaten
op www.sport.koksijde.be.

15de editie Eurofoot U19-voetbaltornooi
Van vrijdag 1 tot zondag 3 augustus vindt op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke de 15de
editie plaats van Eurofoot, het internationale U19-voetbaltornooi, sinds 2000 een organisatie van K.V.V.
Oostduinkerke. In dat tornooi nemen zes Belgische eersteklassers het op tegen zes gerenommeerde
ploegen uit het buitenland. Het tornooi heeft zich inmiddels al een aardige reputatie bij elkaar gespeeld.
Elk jaar moeten aanvragen geweigerd worden.
Deelnemers aan deze 15de editie zijn: KV Oostende, Club Brugge, Cercle Brugge, Standard, Anderlecht,
Racing Genk. Uit het buitenland komen: Valenciennes FC (Frankrijk), FC Utrecht (Nederland), Atletico
Paranaense (Brazilië), FC Nordsjaelland
(Denemarken), West Ham United (Engeland)
en Tottenham Hotspur (Engeland).
Dankzij de talrijke sponsors, bezoekers en
de vele vrijwilligers slaagt de organisatie er
elk jaar in om extra middelen te genereren
voor de lokale jeugdwerking.
Programma
Vrijdag 1 aug.: wedstrijden van 10.30 tot 17.30 u. (aanvang
laatste wedstrijd)
Zaterdag 2 aug.: wedstrijden van 10 tot 19.30 u. (idem)
Zondag 3 aug.: halve finales om 11 u., ereplaatsen om 13.30 en 15 u.,
finale om 16.30 u.
Toegang: dagticket 10 euro / ticket voor 2 dagen 16 euro / voor 3
dagen 20 euro / VIP maaltijd (met ticket voor de zondagwedstrijden)
65 euro
Speciaal: inwoners van Koksijde komen er op vrijdag gratis in!
Info: volledige programma op
www.eurofoot2000.be, twitter.com/eurofoot2000,
www.facebook.com/YaleEurofoot2000 of Zamante

Zomersportkampen
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
- Zomersportkamp 2 van maandag 7 tot donderdag 10 juli
- Zomersportkamp 3 van maandag 14 tot vrijdag 18 juli
Golf- en omnisportkampen
- Het golf- en omnisportkamp is voor kinderen die in september 2014 naar het 2de leerjaar gaan tot
kinderen die naar het 5de leerjaar gaan en in het bijzonder voor kinderen die nog weinig of geen
golfervaring hebben: van dinsdag 22 tot vrijdag 25 juli / van maandag 11 tot donderdag 14 augustus
- Het golfkamp is bedoeld voor alle kinderen die al een golfvaardigheidsbewijs hebben (hcp 45): van
dinsdag 22 tot vrijdag 25 juli / van maandag 11 tot donderdag 14 augustus
Info en inschrijven bij de sportdienst, 058 53 20 01 of via www.sport.koksijde.be.

Twee zomermaanden Sport aan Zee
Van 1 juli tot en met 30 augustus (niet
op zon- en feestdagen) is er weer het
zomerprogramma SPORT aan ZEE.
In Sint-Idesbald bij het Lucionplein
en in Koksijde-Bad ter hoogte van de
Jordaensstraat worden op de sportstranden
sportactiviteiten o.l.v. een sportmonitor
aangeboden. Op beide sportstranden
komen ook permanente sportconstructies
nl. een volleybal- en tennisnet en 2
voetbaldoelen.
Wegens de renovatiewerken aan het
openluchtzwembad in Oostduinkerke
zal er daar deze keer geen sportstrand
zijn (plaatsgebrek). Maar er zijn wel
sportactiviteiten gepland op het strand bij
het Garnalendorp.
De sportanimatie o.l.v. de sportmonitor zal afwisselend plaatsvinden in Koksijde, Sint-Idesbald en
Oostduinkerke. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom.
Gymnastiek
Van 1 juli tot 30 augustus is er afwisselend in Koksijde (dinsdag en donderdag), Sint-Idesbald (woensdag en
zaterdag) of Oostduinkerke (maandag en vrijdag) van 10.30 u tot 11 u. conditiegymnastiek voor jong en
oud o.l.v. sportmonitoren. Niet op zon- en feestdagen.
Sportanimatie
Van 11.30 tot 17.30 u. sportanimatie en uitlenen van sportmateriaal voor o.a. baseball, beachtennis,
beachvolley, basketbal, beachhandbal, frisbee, beachsoccer en een waaier aan strandspelen. Elke dag
wordt er op een strand een tornooitje georganiseerd. Het infobord op de sportstranden vermeldt elke dag
op welk strand er activiteiten zijn.
Tornooien
Op de sportstranden zijn er dagelijks tornooien (niet op zon- en feestdagen), afwisselend in Koksijde, SintIdesbald of Oostduinkerke. Inschrijven vanaf 13 u. bij de sportmonitor. Teams kunnen ter plaatse gevormd
worden.
* Rooster: maandag 3 on 3 basketbal in Sint-Idesbald / dinsdag 2 on 2 beachvolley in Oostduinkerke /
woensdag 4 on 4 beachsoccer in Koksijde / donderdag 2 on 2 beachtennis In Sint-Idesbald / zaterdag
(niet op 5 juli) 2 on 2 beachvolley in Koksijde.
* Rooster op vrijdag: 4 juli 2 on 2 beachtennis in Koksijde / 18 juli petanquetornooi in Koksijde / 25 juli
Viking Kubb in Sint-Idesbald / 1 augustus 2 on 2 beachtennis in Koksijde / 8 augustus 2 on 2 beachvolley
in Sint-Idesbald / 22 augustus Viking Kubb in Koksijde / 29 augustus petanquetornooi in Sint-Idesbald.
Info & org.: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be,
www.sport.koksijde.be

Zwembaden
Het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker Koksijde is van 1 juli tot
29 augustus 7 dagen op 7 open van 8.30 tot 11.15 u. (zwemmen
tot 11.45 u.), en van 14 tot 19 u. (zwemmen tot 19.30 u.). De 20
beurtenkaart van het openluchtbad is geldig.
Vanaf het weekend 30-31 augustus gelden de openingsuren van
buiten de schoolvakanties. Het zwembad is gesloten voor het
jaarlijks onderhoud van zondag 31 augustus om 11.45 u. tot en
met vrijdag 5 september.
Het gerestaureerde stranddienstencentrum en het nieuwe
Openluchtbad Zeedijk Oostduinkerke zal weer openen op
zaterdag 20 juni 2015.

3D World Magic & Fun
3D World is een all-weather evenement voor alle
leeftijden waar de bezoeker in geschilderde decors
de scènes vervolledigt door een houding aan te
nemen. Tegelijk lachen vrienden en familieleden zich
te pletter en nemen ze foto’s. De uitnodigende decors
spreken van 7 tot 77 jaar! In c.c. CasinoKoksijde van
12 juli tot 24 augustus.

3D World Magic & Fun komt initieel uit China, maar
deze westerse versie werd onmiddellijk een vaste
waarde op de zomerkalender aan onze kust. Een
ideale attractie bij mooi én minder mooi weer !
Deze tweede editie biedt scènes voor alle leeftijden.
Er werd ook gekozen voor meer decors: liefst 50. Om
die allemaal te herbergen staan er ook tenten bij het
Casino.
De actualiteit komt dit jaar ook meer aan bod.
Er wordt ingespeeld op de Rode Duivels en het
WK Voetbal, op de herdenking van WO I, op de
succesvolle FC De Kampioenen-film.
Dieren spelen een hoofdrol in 3D World: dino’s, apen,
olifanten, maar ook walrussen, een mammoet en een
superlieve orka. Ook vedetten komen langs: Bruce
Lee, Tarzan, Pipi Langkous, Popeye enz. Gelinkt aan
Koksijde zijn de hoofdfiguurtjes uit de kinderkrant
Plezand die vijf jaar jong is.
Op bepaalde dagen komen speciale gasten naar
3D World: van acteurs van FC De Kampioenen tot
striptekenaars… Details op www.3DWorldKoksijde.be
en de Facebook-pagina.
Tij-dingen: “Waarom moeten mensen 3D World
Magic & Fun gezien hebben?”
Organisator Patrick Mortier: “Heel simpel: ik ken
weinig evenementen die zo leuk zijn als 3D World.
Het is net als op de voetbal of op andere grote
manifestaties: jong of minder jong, afkomst, enz.
maken hier niet uit. Je komt poseren in de scènes
en je uitleven terwijl vrienden, partner of familie
foto’s nemen van je acteerprestatie. Het is gewoon
fun. Maar toch hopen we ook dat de bezoeker het
verhaal kunst achter het geheel zal gadeslaan. Er
wordt gezocht naar grappige situaties, ontwerpers
geven er vorm aan en de schilders maken er pareltjes
van. We zijn steeds heel blij wanneer mensen dat dan
ook opmerken. Maar… in vergelijking met musea of
andere plaatsen, moet de bezoeker hier aanraken,
foto’s nemen, gek doen … En dit is zo leuk voor zowel
de bezoekers als voor de organisatie.”

Animaties
Tijdens 3D World zijn ook volgende signeer- en
fotosessies gepland, telkens van 15 tot 17 u.
- Zondag 13 juli: Hec Leemans signeert strips FC de
Kampioenen
- Dinsdag 15 juli: met Markske van FC De Kampioenen
op de foto
- Zaterdag 26 en zondag 27 juli: Diel signeert strips
van de Doudou
- Zaterdag 2 en zondag 3 augustus: Diel signeert strips
van de Doudou
- Woensdag 6 augustus: met Balthazar Boma van FC
de Kampioenen op de foto
- Zondag 10 augustus: met Miss België 2014 Laurence
Langen op de foto
Praktisch
Toegang: jonger dan 6 j. gratis / kinderen 6-17
j. 6 euro / vanaf 18 j. 10 euro / studenten via
studentenkaart (max. 25 j.) 8 euro / 60-plussers 8 euro
/ groep kinderen (15 p.) van 6 tot 17 j. 2,50 euro /
groep (15 p.) vanaf +18 j. 7 euro
Elke dag open van 14 tot 18 u. Vergeet uiteraard uw
fototoestel niet!
Info: T 058 51 29 10 of patrick@3DWorldKoksijde.be,
www.3DWorldKoksijde.be,
www.Facebook.com/3DWorldKoksijde

Korting van 40% voor de lezers van Tij-dingen
Bij vertoon van deze bon aan de kassa’s van 3D World, Magic & Fun Koksijde, krijgen 1, 2, 3 of max.
4 personen 4 euro korting per aangekocht individueel ticket van 10 euro (u betaalt dus 6 euro i.p.v. 10 euro
per ticket). Deze actie loopt enkel aan de kassa’s van 3D World Koksijde, van 12 juli tot 24 augustus 2014.
Niet geldig op voorverkooptickets.
Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen. Niet omruilbaar in speciën. Mag niet verkocht worden.

FEEST VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP 2014
In samenwerking met het gemeentebestuur en verenigingen, werkte het
gemeentelijk elfjulicomité volgend programma uit naar aanleiding van de
viering van de Vlaamse feestdag.
DONDERDAG 3 JULI
- 19 u., Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in SintIdesbald), vernissage (iedereen welkom) van de
expo Herinneringen aan De Grooten Oorlog, voor
meer info zie kader op dit blad
VRIJDAG 4 JULI
- 19 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal
Visserijmuseum, visserijfolkloreavond met o.m.
muziek uit het streekorgel van Eddy Goderis en
concert door de Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke. Gratis toegang. (org. de
Vrienden van het Visserijmuseum en het Estaminet
in de Peerdevisscher, de VVV i.s.m. het Elfjulicomité,
info T 058 51 24 68).
ZATERDAG 5 JULI
- 11-14.45 u., Oostduinkerke, strandwateren en
Zeedijk (centraal), 16de Vlaams Kampioenschap
garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers
/ Programma: gratis inschrijving vanaf 10 u. in de
parochiezaal bij Estaminet In de Peerdevisscher
/ om 11 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert
I-laan 54 / om 11.45 u. stoetsgewijze naar de
waterlijn / effectieve wedstrijd van 12 tot 13.30 u.,
gevolgd door weging, koken en gratis uitdeling
van de buit vanaf 14.15 u. / barbecue in Estaminet
In de Peerdevisscher vanaf 15 u. (15 euro,
inschrijven bij secretaris François Blondé, 0475
72 77 28 of blonde.dangez@telenet.be) / aldaar
prijsuitreiking om 18.30 u. (org. garnaalkruwersclubs
de Spanjaardbank en de Slepers i.s.m.
gemeentebestuur, gemeentelijk Elfjulicomité,
feestcomités Oostduinkerke-Dorp en –Bad – info
Johny Popieul, T 0472 51 32 56)
- 15 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, 7de
Poëzieprelude (gratis toegang) met volgende
dichters: Paula Loeckx (Anne Malibran), Mustafa Kör,
Ruth Lasters en David Troch. Het dialectgenootschap
Bacht’n de Kupe brengt een voordracht met “Ol een
oogsje flikn na Djooës en Romain”. Wim Chielens en
An-Sofie Noppe verzorgen de muzikale omlijsting.
Presentatie: Ariane Vyvey. Na de voorstelling receptie
(org. gemeentelijke cultuurraad

ZONDAG 6 JULI
- 10 u., Oostduinkerke,
Sint-Niklaaskerk,
Elfjulimis
opgeluisterd door het
Beauvarletkoor Koksijde (org. Davidsfonds)
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële
Elfjuliviering, met o.a. toespraak door de h. JeanPierre Rondas, voorzitter van de Vlaamse webkrant
Doorbraak en lid van de Gravensteengroep;
verder samenzang met het Beauvarletkoor
Koksijde en receptie met Koksijds abdijbier Ten
Duinen en specialiteiten van de Oostduinkerkse
paardenvissers
WOENSDAG 9 JULI
- 20 u., Kerkepannezaal, Een avondje Carmiggelt
door Gerd de Ley en Raymond de Bruyne;
een volks en weemoedig-humoristisch
theaterprogramma, zeer amusante sketches, humor
met ook mooie literaire momenten, toegang 5
euro, 4 euro voor leden cultuurverenigingen (org.
Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke)
VRIJDAG 11 JULI
- 11-12.30 u., Sint-Idesbald, Grardplein, elfjuliaperitiefconcert door de Millennium Big Band van
Koksijde (org. feestcomité Sint-Idesbald, info T en
F 058 51 97 45, GSM 0474 40 17 80, luc.callebert@
gmail.com)
- 18.30 u., zaal Witte Burg in Oostduinkerke,
breughelbuffet, geanimeerd door Bart Verhelle
(zang en contrabas) en Dario (accordeon)
/ 20.20 tot 20.50 u., Vlaamse en Nederlandse
kleinkunstliederen / 20.50 tot 22.30 u., liederen
uit de Lage Landen met Bart Verhelle (zang) en
Arnold Sercu (piano) / 22.30 u., de Vlaamse
Leeuw en einde / deelnemen 20 euro pp (één
apero inbegrepen), inschrijven wenselijk bij
vvbbachtendekupe@icloud.com of T 0477 35 36
12 / het verschuldigd bedrag overschrijven op rek.
nr. BE77 7512 0635 8042, BIC AXABE22 van VVB-BdK
(org. Vlaamse Volksbeweging Bachten de Kupe)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

Bevlaggingsactie

Laat op vrijdag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Elfjulicomité stelt gratis vlaggen ter beschikking.
(Contact: Hilde De Graeve, T 058 51 38 87)
Coördinatie: gemeentelijk elfjulicomité (Hilde De Graeve, 1ste schepen Jan Loones, André Cavyn, Jan Huyghe)
Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 303 te Koksijde, T 058 53 30 82
vervolg op blz. 33

vervolg van blz. 32

Tentoonstelling

Herinneringen aan De Grooten Oorlog

(Over de situatie van de Vlamingen aan en achter het front met foto’s, brieven, knipsels en frontkunst.
Aandacht voor de Frontbeweging en voor het leven in bezet gebied en de situatie van de
vele families die o.a. naar Nederland vluchtten)

Keunekapel

(H. Christiaenlaan, 40 in Sint-Idesbald)

van vrijdag 4 juli tot en met zondag 3 augustus
Elke dag vrij toegankelijk van 14 tot 18 u.
(Vernissage op donderdag 3 juli om 19 u., iedereen welkom)

DE
GROOTEN
OORLOG

1914
1918

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

Voluit voor garnaal!
Oostduinkerke-Bad kleurt van de zomer helemaal garnaal! In juli en augustus staat er op het strand
een heus garnaaldorp of een club crevette waar allerlei activiteiten te beleven vallen. En en ander is
het resultaat van subsidieproject Kernversterkende maatregelen van het Agentschap Ondernemen. Dat
project wil de handel en wandel in handelskernen verhogen.
In het hoogseizoen wordt de handelskern van Oostduinkerke-Bad volledig in het
thema garnaal aangekleed. Uiteraard wordt meteen ook de link gelegd met
de garnaalvissers te paard die in december vorig jaar door Unesco erkend
werden als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.
Het project startte met de Garnaalfeesten. Leegstaande handelspanden
zijn aangekleed met grote stickers met garnaalgerechten. Bij het betreffend
gerecht is ook telkens het recept vermeld. Met een QR-code kan men
onmiddellijk het recept op de smartphone downloaden. De deelnemende
handelszaken brengen het verhaal Van vissersdorp tot badplaats met
daaraan gekoppeld een zoektocht van de handelaarsbond.
Club crevette
In juli en augustus pronkt op het strand van Oostduinkerke een garnaaldorp
of Club crevette. Dagelijks kan men er terecht voor leuke activiteiten
zoals fortenbouw voor kinderen, workshop armbandjes met vissersknopen
door het Navigo-museum, kindershows, garnaalvissen voor kinderen. Ook de
garnaalvissers te paard, de garnaalkruiers te voet en de vrouwelijke Stienestekers
kan men er regelmatig aan het werk zien. Het garnaaldorp is ook het startpunt van de
geleide erfgoedwandeling Van vissersdorp tot badplaats.
Het project kwam tot stand met steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie.

Zaterdag 5 juli: Salsa Festival!

05/07

2014

05/07

Op zaterdag 5 juli vindt op het strand
van Koksijde (centraal) voor de 10de en
laatste maal Koksijde Latin Club plaats,
anders gezegd het jaarlijkse Salsa Festival.
Het zuiderse muziekfeest, waarvoor de
toegang overigens helemaal gratis is,
begint om 14 u.
Volgende groepen treden op: Azucar Salsa
+ dj Bartolomeo, Rey Cabrera y sus amigos,
Loco Raúl y sus cubanos locos, Doble
Impacto, Orquesta pegasaya. Als heel die
lijst afgewerkt is volgt nog een afterparty in
de Barbu.

Wulpse Midzomerfeesten 2014
Donderdag 17 juli
- 20 u., spiegeltent, quiz 1ste Grote Prijs
Willibrordus, 4 personen maximum per
deelnemerstafel. Inleg 10 euro, inschrijven
0496 64 01 05
Vrijdag 18 juli
- 19.30 u., spiegeltent, Breughelmaaltijd met
live music van De Knappe Koppen, prijs 15
euro, inschrijven noodzakelijk op 0486 87 76
14
Zaterdag 19 juli
- 14 u., 89ste Veeprijskamp voor dieren
van het roodbont en witblauw ras,
tentoonstelling van kleinvee, demonstratie
van de vzw Florden van West-Vlaanderen
- 14 u., officiële opening van het 39ste Groot
Landelijk Feest met de Harmonie Vrienden
van de Brandweer, de volksdansgroep
Oud-IJslandvaarders en de reuzen Jan
van Wulpen, Marieke van de Kerkwijk
en Lotte. Op het feest: roofvogelshow,
oude ambachten, straatanimatie,
muziekoptredens, kinderanimatie,
smulplezier
- 22 u., spiegeltent, optreden van de
coverband Edje Ska en de Pilchards, gratis
toegang
Zondag 20 juli
- 9 u., spiegeltent, start humorfestival met pijama-party met ontbijt, 8 euro, inschrijving verplicht bij Wilfried
(0486 87 76 14) / gratis toegang en ontbijt voor iedereen die in slaapkledij komt
- 10.30 u., spiegeltent, optreden Op ’t Goevallend Oeit
- 12 u., spiegeltent, kippenfestijn, 14 euro (kinderen 9 euro), inschrijving nodig bij Wilfried (0486 87 76 14)
- 14 u., 17de Wulps Humoristisch Theatertornooi (gratis toegang) met volgende toneelverenigingen: de
Violieren, Eric Cla Vie, Spiegeltheater Roeselare, Stresskonijnen, In deugd en vreugd en Kleine Prettige
Stoornis / prijsuitreiking om 19 u.
- 21 u., spiegeltent, Foute Kledij Party, gratis toegang

Sint-Idesbald zingt..!
Op zaterdag 23 augustus vindt op het Grardplein het evenement Sint-Idesbald zingt plaats. Vanaf 19 u.
staan Wim Leys & @fundum er op het podium voor een spetterend optreden boordevol meezingers. Om
20.30 u. start het massazangspektakel waarin iedereen kan meezingen en swingen aan de hand van een
krantje met alle liedjesteksten. Hier is het publiek de ster
van de avond!
Oproep podiumzangers
De dienst Toerisme zoekt voor Sint-Idesbald zingt
podiumzangers. Kandidaten hoeven geen goede zangers
te zijn, wel vooral ambiancemakers die gedurende heel
het meezingprogramma op podium blijven en de massa
in hun enthousiasme kunnen meeslepen! Minimumleeftijd
is 20 jaar.
Wie wil meedoen, zendt een mailtje aan christiane.
moncarey@koksijde.be met vermelding van naam,
telefoonnummer en leeftijd, of bel T 058 51 29 10.

Een venster op de wereld
de

13

Internationaal Folklorefestival

Tijdens het 13de Internationaal Folklorefestival Een venster op
de wereld kan men vanaf zaterdag 12 tot zondag 20 juli op het
Theaterplein voor het gemeentehuis elke dag genieten van gratis
optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland.
- Zaterdag 12 juli: om 15 u. ballet Facia uit Burkina Faso / om 16 u.
ensemble Ivuchka uit Rusland / om 20.30 u. ensemble Compania
Folklorica Camagua uit Cuba
- Zondag 13 juli: om 15 u. Rococco Rijsel uit Frans-Vlaanderen / om
20.30 u. ensemble Trachten– und Volkstanzkreisn uit Duitsland
- Maandag 14 juli: om 15 u. ensemble Ka’Raib / om 20.30 u.
ensemble Abrasevic uit Servië
- Dinsdag 15 juli: om 20.30 u. ensemble Guanajuato (Bafug) uit Mexico
- Woensdag 16 juli: om 20.30 u. ensemble Sumhoter uit Turkije
- Donderdag 17 juli: om 20.30 u. ballet Pampa Y Huella uit Argentinië
- Vrijdag 18 juli: om 20.30 u. Javorina et Stryci uit Slowakije / om 21.30 u. ensemble On son uit Thailand
- Zaterdag 19 juli: om 15 u. Atabak uit Frankrijk / 20.30 u. ensemble Martisorul uit Roemenië
- Zondag 20 juli: om 20.30 u. Mistral uit België
(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur, VVV, gemeente Bray-Dunes, luchtmachtbasis Koksijde en alle
sponsors)
Info: dienst Toerisme, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be

8ste zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde
Het feestcomité Koksijde-Dorp organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus i.s.m. VVV KoksijdeOostduinkerke voor de 8ste keer de toeristische zomerfietszoektocht de Gordel rond Koksijde.
Medewerking wordt verleend door de VVV, toerisme Veurne, Estaminet In De Peerdevisscher en Cinema
K-fe, waar de deelnemingsmapjes (10 euro) te koop zijn.
Het traject van ca. 35 km loopt langs verscheidene bezienswaardigheden zoals o.a. de Hoge Blekker, de
Zuid-Abdijmolen, de gerestaureerde Sint-Pieterskerk, het Florishofmuseum, de Sint-Willibrorduskerk, de Florizoonebrug, Koksijde Golf ter Hille, Navigo-museum, Abdijmuseum Ten Duinen, het Paul Delvauxmuseum,
het monument van Sint-Idesbald, de OLV ter
Duinenkerk enz.
De deelnemers moeten 24 foto’s langs het
traject lokaliseren en daar telkens bijhorende
vragen beantwoorden. Ongeveer halfweg
kan elke deelnemer genieten van een smakelijk tussendoortje in Cinema K-fe Marktplein:
garnaalkroket met groentekrans en een Vanderghinste (bijgevoegde bon in mapje).
Er zijn tal van mooie prijzen te winnen, met als
hoofdprijs een nieuwe fiets. Iedere deelnemer
die het antwoordblad indient heeft prijs.
Prijsuitreiking op vrijdag 12 september om 20
u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde.
De organisatoren van de fietszoektocht in gezelschap van het
college van burgemeester en schepenen.

Zomerse vuurwerken
In juli en augustus zijn vier vuurwerken gepland. Ze worden
begeleid met synchroon afgespeelde muziek. Zo vormen
klank en beeld een spectaculair geheel.
- vrijdag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke
- maandag 21 juli om 23 u., strand Koksijde
- zaterdag 16 augustus om 22.30 u., strand Sint-Idesbald
- zaterdag 30 augustus om 22 u., strand Koksijde

1, 2 & 3
augustus 2014

Luchtmachtbasis
Koksijde

www.flyinkoksijde.be

met de steun van

