20e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde
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Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

Merci Koksijde voor dit supertof
projectje!!
Samen met
nog veel leuke werkjes van
verschillende
mensen !
#strandkabientje #fun #foodart
#cabinart #cabinart2015
#sintidesbald #tbaaltje #koksijde
#beachlife

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

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 10 euro (ab. tot
eind 2015) 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 2015”

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30 - F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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00.58 en 13.22
01.38 en 14.00
02.19 en 14.40
03.00 en 15.21
03.43 en 16.04
04.30 en 16.51
05.20 en 17.43
06.19 en 18.46
07.28 en 19.55
08.34 en 21.01
09.41 en 22.08
10.50 en 23.17
11.59
00.20 en 12.53
01.11 en 13.36
01.52 en 14.14
02.31 en 14.50
03.09 en 15.28
03.48 en 16.05
04.26 en 16.42
05.04 en 17.18
05.40 en 17.54
06.20 en 18.35
07.08 en 19.31
08.10 en 20.37
09.16 en 21.43
10.21 en 22.47
11.22 en 23.45
12.15
00.35 en 13.00
01.19 en13.40

07.44 en 20.11
08.27 en 20.54
09.10 en 21.37
09.55 en 22.22
10.40 en 23.08
11.26 en 23.55
12.14
00.45 en 13.05
01.38 en 14.00
02.35 en 15.01
03.39 en 16.12
04.55 en 17.40
06.12 en 18.47
07.10 en 19.37
07.57 en 20.20
08.38 en 21.01
09.17 en 21.40
09.54 en 22.18
10.30 en 22.55
11.04 en 23.32
11.38
00.08 en 12.12
00.46 en 12.52
01.31 en 13.43
02.26 en 14.48
03.26 en 15.54
04.26 en 16.58
05.26 en 18.03
06.26 en 19.02
07.20 en 19.52
08.09 en 20.37

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

Colofon

Gemeente info

Getijden juli

Dokters
Nieuwe regeling
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 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
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.

Getijden augustus
dag
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hoogwater

laagwater

02.01 en 14.21
02.43 en 15.03
03.27 en 15.47
04.13 en 16.33
05.01 en 17.23
05.56 en 18.20
07.01 en 19.26
08.07 en 20.34
09.15 en 21.46
10.33 en 23.07
11.50
00.16 en 12.43
00.59 en 13.23
01.40 en 13.57
02.15 en 14.30
02.49 en 15.04
03.23 en 15.37
03.57 en 16.09
04.28 en 16.40
04.58 en 17.10
05.31 en 17.46
06.09 en 18.31
07.01 en 19.33
08.19 en 20.57
09.39 en 22.12
10.50 en 23.18
11.49
00.13 en 12.37
00.58 en 13.19
01.41 en 14.00
02.23 en 14.43

08.54 en 21.22
09.39 en 22.06
10.24 en 22.51
11.09 en 23.37
11.55
00.24 en 12.42
01.14 en 13.34
02.09 en 14.34
03.12 en 15.46
04.29 en 17.23
05.58 en 18.34
06.58 en 19.25
07.45 en 20.07
08.23 en 20.44
08.58 en 21.20
09.31 en 21.54
10.03 en 22.27
10.34 en 22.59
11.04 en 23.31
11.35
00.03 en 12.09
00.40 en 12.50
01.29 en 13.51
02.39 en 15.12
03.48 en 16.23
04.52 en 17.31
05.58 en 18.39
06.59 en 19.32
07.50 en 20.19
08.36 en 21.03
09.20 en 21.46

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in zomeruur.

7-8

De visscher op z’n peerd…
Onze VVV lanceerde op de
Garnaalfeesten een aardig
curiosum: een CD met twee
levende verse volksliedjes over
de garnaalvisserij te paard. Met
z’n allen zingen we voortaan De
visscher op z’n peerd en De côte
crevette, geschreven door Frieda
Vanslembrouck, getoonzet door
Johan Bouttery en gezongen
door Mariette Crevette-Lucienne
Provoost…

9

Vluchtelingen uit Koksijde
In een weide op een voormalige
begraafplaats in het Noord-Franse
Neuville-sous-Montreuil rusten
(bijna vergeten) de stoffelijke
overschotten van ca. 600 personen
uit de Westhoek die tijdens WO
I op de vlucht sloegen voor het
oorlogsgeweld. Onder hen ook 23
mensen uit Koksijde, Oostduinkerke
en Wulpen. Er loopt nu een project
om al die slachtoffers blijvend te
gedenken.

14

En verder:
Bestuur
Snippers uit de gemeenteraad

Wie is de man in de kist?
Wellicht had niemand zich ooit
die vraag gesteld, maar “het
antwoord” kwam als vanzelf, na
wetenschappelijk onderzoek van
zijn vermeend gebeente in het
reliekschrijn in de OLV-ter-Potteriekerk
in Brugge: de stoffelijke resten aldaar
in de loden kist kunnen onmogelijk
hebben toebehoord aan de
Zalige Idesbald, derde abt van de
Duinenabdij…

19
Nog sportkampioenen…

4

Verbouwingen en verhuis
gemeenteschool Koksijde

7

Cultuur
Tentoonstellingen in de zomer

12-13

Nieuw seizoen op Casino-scène

16-17

Zomer in de gemeentelijke musea

18

Welzijn
Veilig barbecueën

21

Nele is de eerste vrouwelijke
paardenvisser

22

Verjaardagsbezoekjes
aan 80-jarigen

23

Milieu

Niet alleen KVV Coxyde (voetbal)
werd in het afgelopen seizoen
kampioen met promotie. Een lange
rij sportploegen van onze gemeente
deed het de voetballers schitterend
na: golf, judo, tafeltennis, basket,
volley en atletiek leverden einde
sportseizoen kampioenen af. Ze
werden allemaal met glans in het
gemeentehuis ontvangen…

Zomer in het Duinenhuis

24-25

Jeugd en sport

27-31

Burgerlijke stand

34
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Proficiat aan onze jubilarissen

35

De voorbije maand in
woord en beeld

32-34

Belangrijke zomerevenementen 36-43

Snippers uit de raad van 18 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 niet
eenparig is goedgekeurd wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven bedragen zijn
altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

IJsbaan – Het lastenboek is unaniem goedgekeurd voor de terbeschikkingstelling
HERBEKIJK DE VORIGE
van een ijsbaan voor 2015 en de volgende drie jaren. De raming bedraagt 220.000
ZITTINGEN OP
euro of 30% meer dan de vorige keer.
DEZELFDE
SITE!
Architectuurprijs – De architectuurprijs zal op vraag van de gemeentelijke commissie
voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) opnieuw uitgeschreven worden. Deze prijs
(1.000 euro per categorie) stimuleert bouwheren en architecten om met doordachte,
vernieuwende, integrerende of contrasterende architectuur uit te pakken. Het reglement voorziet
een kleine wijziging in de aard van de categorieën. Unaniem.

Exploitatietoelage voor vzw KVVC
De raad ging eenparig akkoord met een uitzonderlijke exploitatietoelage van 200.000 euro aan de
vzw KVVC voor aanpassingen van het voetbalstadion en voetbalterrein voor wedstrijden in tweede
nationale. Deze toelage mag enkel gebruikt worden voor o.m. huren tribunes + plannen architect, huren
bewakingscamera’s, aanpassen ramen en deuren keuken (brandveiligheid), elektriciteit (leveren en
plaatsen 9xNV, 2 kringen 20A, 4 gecombineerde
armaturen), huren publiek omroepsysteem, aankoop
herhaalbord branddetectie, aanpassen cameraplatform
+ berekening door architect, aankoop stadionplannen
+ waarschuwingsborden, werken aan omheining, huren
kunstmatige verlichting 10 lux, aanpassen evacuatieweg
achter tribune (schelpenklei), huren noodgroep,
overdekking plaatsen andersvaliden.
De toelage kan teruggevorderd worden als de club
binnen de vijf jaar zou overgenomen worden en van
rechtspersoon zou veranderen.

Leerlingenvervoer door gemeente
betalend vanaf volgend schooljaar
Meerderheid tegen minderheid (fractie !mpuls) heeft de gemeenteraad het retributiereglement voor het
leerlingenvervoer voor alle scholen goedgekeurd. Dit betekent concreet dat het gratis gemeenschappelijk
leerlingenvervoer, al jaren georganiseerd door het gemeentebestuur, vanaf
het schooljaar het 2015-2016 betalend wordt.
Uit onderzoek blijkt dat Koksijde in de regio de enige gemeente is die
schoolvervoer nog gratis aanbiedt. Schepen Lander Van Hove van Onderwijs
haalde ook aan dat er een probleem van kunstmatige overbezetting bestaat.
Ouders schrijven hun kinderen in voor de bus, maar die rijden in werkelijkheid
maar af en toe mee. Als ze niet meerijden wordt dat niet gemeld aan de
organisatie. Dit zorgt voor een virtueel tekort aan plaatsen terwijl in de praktijk
niet alle zitjes bezet zijn. De invoering van een retributie kan leerlingen ook
stimuleren om te voet of met de fiets naar school te gaan, zei de schepen.
Het reglement voorziet drie periodes (drie trimesters, twee of één) met
verschillende tarieven. Voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar ligt het
tarief hoger dan voor deze uit het 1ste tot en met het 4de leerjaar. Er is een
verminderd sociaal tarief mogelijk (50% van het normale tarief). Hiervoor moet
de aanvrager een correct attest bezorgen, verleend door het Sociaal Huis dat
het onderzoek ter zake voert.
Voor de praktische regeling, zie artikel blz. 7.

De burgemeester aan het woord
Juli-augustus… Koksijde vouwt gratieus weer zijn zomertooi open. Wonen en werken aan zee brengt elke dag
wel wat vakantiegevoel, maar in de toeristische topmaanden lijkt het hoogseizoen ook voor inwoners wel de
zonnige vriend die elk jaar trouw terugkeert.
T-d: “Burgemeester, bijzonder verrassend begin juni
was toch wel het nieuws dat het skelet in de loden
kist in de Potteriekerk in Brugge niet van de Zalige
Idesbald is?”
Burgemeester: “Ja, het is bijna niet te geloven hoe de
geschiedenis van de Duinenabdij de wetenschap en
het grote publiek blijft boeien. Al een tijd geleden was
ik met pastoor Dehullu en schepen Albert Serpieters
persoonlijk naar de bisschop van Brugge getrokken
om toelating te vragen om Idesbald terug naar
Koksijde over te brengen. Hij zal in leven toch wel
nooit gevraagd hebben om eeuwen later ooit mee
te verhuizen naar Brugge!? Maar de Confrerie is op
ons verzoek niet ingegaan. Inmiddels heeft de zaak
zichzelf opgelost. Nu kunnen we er eigenlijk zeker
van zijn dat de beroemde abt nog altijd onder het
kapelletje ligt. Voorlopig laten we hem daar in vrede
rusten, er zijn geen plannen om daar onmiddellijk
opgravingen te starten. Hoe dan ook, het blijft toch
een beetje mysterie…” (Nvdr: zie blz. 19)
T-d: “De grote evenementen komen er aan?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, een
hele reeks. Op de luchtmachtbasis is Fly In Koksijde
op zaterdag 4 en zondag 5 juli alvast een eerste
topper. Rode draad is de herdenking van WO I met
o.a. het WO I-dorp. Daarrond allerlei activiteiten in
verband met luchtvaart: de static show met meer
dan 200 vliegtuigen waaronder misschien ook de
legendarische Mustang, luchtdopen, luchtballons,
oldtimers, circus, klaprozenveld, enz. Een evenement
voor het hele gezin! Het nieuwe openluchtzwembad
is natuurlijk ook een topper, een openbaar zwembad
aan democratische prijzen, en waterfollies op
zaterdagavond, geniet ervan!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We kunnen er
eigenlijk zeker van zijn dat de abt Idesbald nog altijd onder
het kapelletje ligt.”

T-d: “’s Zomers gaat Koksijde over tot volledige
ontplooiing op vlak van personeel?”
Burgemeester: “Ja, elk jaar opnieuw worden in juli
en augustus zowat 350 extra krachten aangetrokken,
vooral jobstudenten. Ik denk aan de redders, de
sportmonitoren, de moni’s op het zomerspeelplein,
verder aan de golf, in de musea, de toeristische
onthaalbalies, openbare netheid, groendienst,
zelfs bij de boekhouding. De meesten van hen zijn
Koksijdenaars. De organisatie is een goed geoliede
machine, om het voor iedereen zo aangenaam en
proper mogelijk te maken. Misschien ervaren de
inwoners zelf wat overlast in juli en augustus, maar
kom, toerisme is nu eenmaal onze sterkte. En in
september keert de rust al terug!”

Wervingsreserve voor contractueel technisch adviseur wonen B1-B3
Het gemeentebestuur plant een selectieprocedure voor de aanleg van een voltijds contractueel technisch
adviseur wonen B1-B3. Info over deze procedure vanaf 1 juli 2015 op www.koksijde.be/vacatures. U kan de
volledige publicatie ook bekomen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be of via 058 53 34 41.

30.000ste Last Post
Op donderdag 9 juli wordt onder de Ieperse Menenpoort
de 30.000ste Last Post geblazen. Ter ere van deze unieke
gebeurtenis organiseert Gonewest een “ode aan de ode”.
Er wordt naar gestreefd om op 9 juli om 20 u. zoveel mogelijk
mensen te verzamelen in lokale brandweerkazernes of op
andere verzamelplaatsen overal ter wereld om de 30.000ste Last
Post live te volgen om 20 u. op TV één of wereldwijd via www.
deredactie.be. De brandweerposten Koksijde en Oostduinkerke
doen ook mee. Daar kan men dus in groep de 30.000ste Last
Post in Ieper en de tekst “een ode aan de ode” live meebeleven.

Loket station sluit niet op
1 juli maar op 1 oktober
Eind mei deelde de NMBS aan ons gemeentebestuur het
nieuws mee dat het loket in het Koksijdse station vanaf 1 juli
zou gesloten worden. Burgemeester Marc Vanden Bussche
reageerde toen onmiddellijk dat deze voorgenomen sluiting
vlak voor het seizoen hem een slechte timing leek en dat men
daarvoor beter wachtte tot na de zomer. Enkele dagen later
kwam de NMBS op zijn besluit terug met mededeling dat het
loket in het station Koksijde definitief zal sluiten op donderdag 1
oktober.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We wisten wel dat er
vroeg of laat een automatisering zou komen, tegenwoordig
gebeurt dat overal. Als het geld dat daardoor vrijkomt besteed
zou worden om de snelheid van de treinen van Koksijde naar
Brussel op te drijven, zou die sluiting nog te begrijpen zijn. Nu
duurt het ongeveer 2,5 uur om in Brussel te geraken. Geld
vrijmaken om de reistijd te verkorten zou dus welkom zijn. Want
dat is het grootste probleem vanuit Koksijde.”
De sluiting komt er enerzijds door het toenemende gebruik van
biljetautomaten in de stations en anderzijds wil de NMBS zijn
personeel inzetten voor het uitvoeren van meer complexere
taken. Verder delen de Spoorwegen mee dat de sluiting van het
Het loket in station Koksijde sluit op
loket geen enkele impact zal hebben op het treinaanbod. Het
1 oktober. De andere diensten (bar,
Koksijdse treinstation is en blijft een stopplaats waar reizigers niet
wachtruimte, enz.) blijven open.
benadeeld worden in hun mobiliteit.
Sowieso blijft het stationsgebouw met de andere diensten (bar,
wachtruimte en toiletten) altijd open voor het publiek. Koksijde heeft nog maar een paar jaar geleden in
een nieuw station geïnvesteerd. Het gebouw is ook zo ingericht dat het zonder loket functioneel kan zijn.

Attest nodig? Doe het van thuis
uit met uw eID en ”Mijn Dossier”
Via de website http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ van de federale overheidsdienst
Binnenlandse Zaken en de eigen elektronische identiteitskaart beschikt elke burger over een
onmiddellijke toegang tot zijn bevolkingsdossier bij het Rijksregister.
Dit is bijzonder handig omdat u via de toepassing “Mijn Dossier”
volgende handelingen kan doen:
- uw gegevens in het rijksregister checken
- nagaan wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft
- bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen,
downloaden of afdrukken.
Vooral de laatst genoemde toepassing vergemakkelijkt het leven. “Mijn
Dossier” maakt het immers mogelijk om bepaalde attesten van thuis uit
aan te vragen.
Hoe werkt het systeem? Surf naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.
Aanmelden doet u met uw elektronische identiteitskaart. Nadat u
uw eID in de kaartlezer hebt gestoken, moet u ook uw pincode
invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon
bent die u beweert te zijn. In het menu aan de linkerzijde
kunt u verschillende keuzes maken. Via “Transacties”
is het o.a. mogelijk om uw adreswijziging (of van
een gezinslid) door te geven. Deze verklaring tot
adreswijziging komt dan automatisch terecht bij de
gemeente waar u bent ingeschreven.
Dankzij deze werkwijze hoeft u niet langer naar
het gemeentehuis. Dit bespaart u heel wat tijd en een
verplaatsing. De elektronisch bekomen documenten hebben
bovendien dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij uw
gemeentediensten haalt.

Verbouwingen en verhuis voor lagere
afdeling gemeenteschool Koksijde
Op 6 juli starten noodzakelijke verbouwingswerken in de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Koksijde. De werken hebben voor een termijn van één schooljaar de verhuis van het grootste
deel van de school tot gevolg naar Home Mathilde Schroyens, Veurnelaan 61 in Sint-Idesbald.
In het schoolgebouw in de Abdijstraat krijgt de
gang een nieuwe vloer en worden de wanden
in de klassen en in de gang vernieuwd. Verder
worden de klassen opgefrist, o.a. van een nieuw
kleurtje voorzien…, en nog heel wat meer. Om een
kwaliteitsvolle afwerking te garanderen zullen de
klassen niet beschikbaar zijn tot de paasvakantie 2016.
Een jaar verhuizen
Daarom opteerde het gemeentebestuur ervoor
om de volledige lagere afdeling, de naschoolse
studie en de voor- en naschoolse opvang voor de
duur van een schooljaar op een andere locatie
te huisvesten, nl. in Home Mathilde Schroyens
(HMS), waar de stad Antwerpen tot augustus 2014
zeeklassen en vakantiekolonies organiseerde.
Tijdens de laatste week van juni staken alle
leerlingen en leerkrachten de handen uit de
mouwen en werden het materiaal en de banken
verhuisklaar gemaakt.
HMS wordt dus van september 2015 tot juni 2016 de
nieuwe thuisbasis van de lagere klassen, de studie
en de opvang.
De kleuters en het schoolsecretariaat blijven op
het vertrouwde thuisfront in de Abdijstraat 101. Voor
de kleuters die gebruik maken van de voor- en
naschoolse opvang is er gratis busvervoer tussen
beide locaties voorzien.

Opendeur
Benieuwd hoe je klas in HMS er volgend schooljaar
zal uitzien? Kom dan naar de opendeurdag op 25
augustus. Er zullen zeker rondleidingen voorzien
worden. Ook voor de kleuters is er op 25 augustus
een kennismaking met de nieuwe klas, maar dan in
de Abdijstraat 101.
De vrijdagnamiddagwerking van de
Westhoekacademie (tekenacademie) vindt
volgend schooljaar ook tijdelijk onderdak in Home
Mathilde Schroyens.

Vanaf 1 september

Nieuwe regeling leerlingenvervoer
Op blz. 4 gaven we in de rubriek Snippers al aan dat de gemeenteraad in zitting van 18 mei het reglement
leerlingenvervoer wijzigde. Hieronder volgen de praktische schikkingen. De nieuwe regeling gaat in op 1
september.
Omwille van het stijgend aantal busgebruikers en de steeds langere rittijden
voor de kinderen werden busbeleid en halteplan onderzocht en aangepast.
Wijzigingen
- Er wordt gewerkt met een vast halteplan voor het op- en afstappen
- Voor het busvervoer zal via factuur een bijdrage aangerekend worden
- Uw inschrijving geldt vanaf instap kind tot einde schooljaar (vanaf
september, of Pasen, enz.). Occasioneel gebruik van de bus zal niet meer
mogelijk zijn.
- Voorrang voor de kleinste kinderen en de kinderen die verder van de school
wonen
Inschrijven
- bij voorkeur via www. koksijde.be/leerlingenvervoer
- als u geen internet hebt, kan u inschrijven via het schoolsecretariaat
- inschrijven vóór 15 juli 2015
Info: postbus_busvervoer@koksijde.be, www.koksijde.be/leerlingenvervoer

Extra parkeerplaatsen
Zeelaan en zijstraten
Vanaf woensdag 1 juli zullen er een aantal extra parkeerplaatsen voorzien worden in de Zeelaan en
omgeving. De hoofdwinkelstraat krijgt er een kleine tien plaatsen bij.
Eerste fase – Onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad op 22 juni worden vanaf 1
juli een aantal laad- en loszones in de zijstraten van
de Zeelaan vervangen door kortparkeerplaatsen
(30 min.). Concreet gaat het over de Bliecklaan
t.h.v. ING, de Lejeunelaan t.h.v. de rode postbus en
zijstraten van de Zeelaan.
Tweede fase – Deze fase voltrekt zich na de
vernieuwing van de Zeelaan. De heraanleg vanaf
de rotonde Poort tot aan de Jorisstraat genereert
extra parkeerplaatsen (kant Oostduinkerke) want
bomen en straatmeubilair worden verplaatst naar
het voetpad. Meteen is er ook oog voor bredere
voetpadzones en meer veiligheid.
Op maandag 22 juni vond over deze
aangelegenheid een infovergadering plaats.

Nationale Feestdag
Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op dinsdag 21 juli is
volgend programma vastgelegd.
- 10.30 u., Te Deum in de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde
- 11 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en Zeelaan
- 11.30 u., defilé voor het gemeentehuis in de Zeelaan
- 21-22.50 u., Terlinckplein en Zeedijk, bal populaire met Vetex
- 23 u., artistiek muzikaal vuurwerk

“Iedereen komiek”:

word stand-upper met Han Coucke
Ben je thuis altijd al de grappigste geweest? Heb je een groter podium nodig dan de jaarlijkse feesttafel?
Waag dan je kans op een podium en breek door tot Vlaanderens nieuwste comedytalent. Comedian en
regisseur Han Coucke gaat vanaf oktober in de Westhoek op zoek naar een nieuwe lichting komieken.
Han Coucke is al meer dan een decennium een vaste waarde in de comedy, eerst met het cabaretduo
Gino Sancti en tegenwoordig als Han Solo. Hij is de gewaardeerde coach van komieken als Philippe
Geubels, Freddy De Vadder e.a.
Hij leert je de knepen van het vak en geeft tips voor het grote werk: hoe verzamel je interessant materiaal,
hoe schrijf je een goede grap en hoe breng je die op het
podium?
Acht intensieve workshops (in Diksmuide) en vier try-outs (van de
kust tot Alveringem) bereiden je voor op het grote werk: samen
optreden in een heuse comedy line-up show met professionele
omkadering. Tijdens het slotmoment verbaas je vrienden én
het grote publiek met je talent op het podium van zaal City in
Nieuwpoort.
Prijs: 75 euro (50 euro voor <26), beperkt aantal deelnemers.
“Iedereen Komiek” is een project van Achthoek, het
intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de
noordelijke Westhoek.
Meer info en inschrijven: www.iedereenkomiek.be of 058 53 37 60
Word jij de opvolger van Steven Mahieu,
Xander de Rycke of Philippe Geubels?

CD De visscher up z’n peerd, ode aan
de Oostduinkerkse Paardenvisscher
Het was een gezellige warme zomeravond die
dinsdag 23 juni ter gelegenheid van de voorstelling
van de CD De visscher up z’n peerd, ode aan de
1. De visscher up z’n peerd
Oostduinkerkse
Paardenvisscher in en om het
gezongen door Mariette Crevette - Lucienne Provoost
Estaminet In de Peerdevisscher op het domein
van het Nationaal
Op de CD
2. De Côte Visserijmuseum.
Crevette
gezongenwaaronder
door Mariette Crevette
- Lucienne Provoost
staan 5 nummers,
twee gezongen,
twee instrumentale met accordeon en ook een
3. De versie
visscherdoor
up z’nde
peerd
instrumentale
Harmonie van de
Instrumentaal gebracht door de Harmonie De Vrienden
Vrienden van
de
Brandweer
Oostduinkerke.
van de Brandweer uit Oostduinkerke
De visscher up z’n peerd
Tijdens de4.Garnaalfeesten
2014 zag een nieuw
Accordeonversie
folkloristisch personage het levenslicht: Mariette
Crevette, een
traditionele vissersvrouw
5. Delevendige,
Côte Crevette
Accordeonversie
die geen blad
voor de mond neemt. Geestelijke
draagmoeder van Mariette Crevette was/is
actrice Frieda Vanslembrouck die Mariette in een
gelijknamige
sketch
voerde.
Muziek,volkse
opname en
mastering: ten
Johan tonele
Bouttery
Tekst: Frieda Vanslembrouck
Apotheose
vanJeroen
de Hillewaere
sketch was het nieuwe lied De
Dirigent:
Productie: VVV Koksijde-Oostduinkerke 2015
visscher up
z’n peerd, gedicht door Frieda en van
www.koksijde.be
muziek voorzien door haar man Johan Bouttery.
Sketch en lied vielen in de smaak, zeker ook omdat
volksvrouw Lucienne Provoost als Mariette Crevette
zoals gewoonlijk naar lijf en leden zomaar uit
een vroeg-19de eeuws schilderij van Farasyn leek
verschenen…
VVV-voorzitter Charlotte Castelein: “We
vroegen Frieda en Johan, die beiden cultureel
ambassadeurs van Koksijde zijn, een vervolg
aan dit succesverhaal te breien. Frieda met haar
tekst en Johan met zijn muziek hebben dat weer
con brio gedaan met een tweede lied De Côte
Crevette. Er is thans ook een nieuwe episode
geschreven na de eerste sketch van vorig jaar. De
VVV vatte vervolgens het plan op om beide liedjes
De visscher up z’n peerd en De Côte Crevette op
CD uit te brengen en dat is thans gebeurd.”

De visscher up z’n peerd
Ode aan de Oostduinkerkse Paardevisser

De CD telt vijf nummers: beide liedjes gezongen
door Mariette Crevette (Lucienne Provoost), beide
liedjes instrumentaal (accordeon) en De visscher
up z’n peerd door de Harmonie Vrienden van de
Brandweer Oostduinkerke.
Op de persvoorstelling presenteerde MarietteLucienne de liedjes met volle borst en de
Oostduinkerkse harmonie blies noten als
schuimspatten op de baren…
De CD werd eind juni op het Garnaalfeest
gelanceerd. Vlaams minister-president Geert
Bourgeois kreeg het symbolische eerste exemplaar
overhandigd.
Te koop (6 euro) in de dienst Toerisme.

Mieke Garnaal en eredames 2015
Op vrijdag 19 juni werd de 17-jarige Zohra Denys
uit Oostduinkerke tijdens het jaarlijks feest van
d’Oostduinkerkse Paardenvissers in zaal Witte Burg
aangesteld tot Mieke Garnaal 2015. Zohra is de derde
generatie Mieke Garnaal na haar grootmoeder Marleen
Vanthyghem in 1957 en haar moeder Kathleen Bril in
1985. Zohra volgt het 4de middelbaar handel in het KTA
van Brugge. Ze is lid van de Koksijdse scoutsvereniging
Zeedustra waar ze de leiding over de welpen heeft.
Zeedustra is dan ook haar tweede thuis. Jammer genoeg
zal haar grootmoeder († 2011) het jaar van haar
kleinkind als Mieke Garnaal niet meemaken.
Eredames zijn Sofia Raihi uit Veurne en Gabriela Soare
uit Nieuwpoort, beiden 17 jaar. Sofia studeert verzorging
en in haar vrije tijd houdt ze van dansen en paardrijden.
Gabriela volgt hotelschool in campus Calmeyn en is
sportief met badminton.

Mieke Garnaal 2015 Zohra Denys met eredames
Sofia Raihi en Gabriela Soare. (foto Eric Delanghe)

Bib-expo:
De Grote Oorlog in de strip
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Met 10 levensgrote banners plaatst de bibliotheek van 1 juli tot 31
augustus de belangrijkste gebeurtenissen van WO I in stripvorm in de kijker.
Ook worden negen stripverhalen over WO I uitgelicht.
De laatste jaren krijgt het stripverhaal meer en meer aandacht. De
tentoonstelling in de bibliotheek biedt een overzicht van de belangrijkste
en soms gruwelijkste momenten van de oorlog. Er is speciale aandacht
voor negen beeldromans zoals Gewonde stad - Augustus 1914 waarin
schilder Gerolf Van de Perre en schrijfster Johanna Spaey een uniek beeld
schetsen van Leuven begin de oorlog. Andere toppers zijn o.a. Elsie & Marie
en Afspraak in Nieuwpoort van Ivan Petrus Adriaenssens, Ypres Memories
van Philippe Glogowski, Folies Bergères van Zidrou en Francis Porcel, Gavrilo
Princip van Henrik Rehr, The Great War van Joe Sacco. Gratis toegang.

Spannende boeken krijgen hun eigen stek
Tot voor kort werden de verschillende romangenres door elkaar op naam van de
schrijver in het rek geplaatst. Vanaf juli staan thrillers en detectives broederlijk naast
elkaar op één plek bij de fictieafdeling in de afdeling voor volwassenen.
Ook de verschillende genres zoals thrillers, detectives, romantische of historische literatuur,
science fiction, fantasy en chicklit zijn gemakkelijk te herkennen aan de hand van
een duidelijk icoontje op de rug van het boek. De collectie kunt u vinden onder de
aanduiding “Spannende boeken” in de afdeling voor volwassenen en de boeken herkent
u aan de iconen. Later worden ook de andere romangenres per thema geplaatst.

Leesinspiratie op de portaalsite
Zoekt u leesinspiratie? Klik dan op de knop “inspiratie lezen” op het publieksportaal
van http://koksijde.bibliotheek.be/portaal. Dit infoplein helpt u uw leesvoorkeur
te ontdekken. U kan boeken zoeken volgens genre, volgens uw stemming of
streek. U kan zoeken naar bekroonde boeken, poëzie, literaire klassiekers, verfilmde
werken, graphic novels en strips. Het is een plek waar zowel de onervaren als de
gevorderde lezer terecht kan om nieuwe dingen te ontdekken.

Stijn Streuvels in de bib: win
een boekenpakket met één klik!
Ga tot 15 augustus in de bib op zoek naar de boeken van Stijn
Streuvels (1871-1969), één van de belangrijkste schrijvers uit de
Nederlandstalige literatuur. Bij het grote publiek is hij vooral bekend
van klassiekers zoals De vlaschaard en De teleurgang van de
Waterhoek. Doe mee aan de wedstrijd en win als hoofdprijs een
leuk boekenpakket!

Sluitingsdag
De bibliotheek is gesloten op zaterdag 11 juli,
dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus.

Boekenverkoop
Tijdens de zomervakantie kan er occasioneel
boekenverkoop zijn op andere momenten. Kijk hiervoor
op www.facebook.com/BibliotheekKoksijde of de website
(activiteitenoverzicht).

Ontdek de geluiden in de bib met Vlieg
De hele zomer lang vind je in de bib “De Vlieg”. Hij komt elk jaar en kent er
al heel goed de weg. Dat maakt het voor schattenjagers niet gemakkelijk,
want die kleine zoemende vriend vindt super geheime verstopplekjes. De
vlieg stippelde dit jaar een leuk parcours uit waarbij je zelf leuke geluidjes
kan maken en ontdekken. Wie goed het geluidsparcours van De Vlieg volgt,
komt zo bij de schatkist terecht. Op het einde van het parcours krijg je een
klankdoosje mee naar huis om zelf een opdracht uit te voeren. Vergeet niet zelf
een boodschap achter te laten op het opnamehartje!

Digitale workshops
Workshop Start to iPad - Op maandag 21 en dinsdag 22 september, van 9.30 u. tot 12 u., prijs 10 euro incl.
handleiding. Tips voor efficiënt beheer door je batterij te sparen, nuttige apps voor allerlei doeleinden. Eigen
iPad meebrengen.
Workshop internet - Op 29 september, donderdag 1, 6, 8 en 13 oktober, van 13.30 u. tot 16 u., prijs 25 euro
incl. cursusmateriaal. Zowel de basis als enkele meer gevorderde toepassingen, e-mail-beheer, Google
Maps, Streetview en Google vertaler. Zowel voor beginners als voor mensen met een basiservaring.
Inschrijven - Vanaf dinsdag 7 juli aan de balie van de bib, u moet lid zijn van de bib om te kunnen
inschrijven, breng uw identiteitskaart mee. Betalen via de betaalautomaat (geen biljetten >10 euro).
Info - www.bibliotheek.koksijde.be

Diverse cursussen voor senioren
Het Sociaal Huis organiseert i.s.m. met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo-Go cursussen voor
senioren. Vanaf september wordt het aanbod uitgebreid. Naast twee computercursussen voor beginners
wordt ook gestart met een praatcursus Nederlands.
Android Tablet / Smartphone - Maandag van 9 tot 11.30 u., van 12 oktober tot 25 januari 2016. Prijs 60 euro
inschrijvingsgeld en 24,99 euro voor het cursusmateriaal.
Ipad/Iphone - Woensdag van 9 tot 11.30 u., van 7 oktober tot 27 januari 2016 in zaal De Brug van het
Sociaal Huis van Koksijde. Prijs enkel 60 euro inschrijvingsgeld. Bedoeld voor mensen met weinig voorkennis,
aansluitend op de lessen van september. Cervo-Go heeft geen Androids of iPads ter beschikking, breng dus
uw eigen toestel mee.
Conversatie Nederlands - Zich goed kunnen uitdrukken in de officiële landstaal is tegenwoordig een must.
Daarom deze lessenreeks “Praten in het Nederlands” voor senioren (55+). Prijs 24 euro inschrijvingsgeld en 5
euro voor het cursusmateriaal. Twee reeksen (in de bibliotheek):
- maandag van 13.30 tot 15.45 u., van 7 september tot 11 januari 2016.
- donderdag van 13.30 tot 15.45 u., van 10 september tot 14 januari 2016
Inschrijven: voor al deze cursussen rechtstreeks bij Cervo-Go, www.cervogo.be of 058 41 51 61.

Ateliershop en concerten Walter Vilain
Cultureel ambassadeur en veelzijdig kunstenaar Walter Vilain presenteert
in augustus enkele artistieke activiteiten voor alle belangstellenden.
Masterclass schilderen/compositie – In zijn atelier, Marie-Joséstraat 11 in
Sint-Idesbald leidt Walter Vilain een workshop schilderen in correlatie met
eigen muzikaal werk en het leveren van originele partituren op woensdag
5, donderdag 6 en vrijdag 7 augustus van 14 tot 18 u. In samenwerking met
Paul De Boer is er ook een workshop “leveren van speelklare muziek en het
didactisch spelen voor publiek” op donderdag 6 augustus van 14 tot 18 u.
Concerten – In zijn ateliershop zijn volgende concerten geprogrammeerd:
Jennifer De Hooghe op vrijdag 7 augustus om 18 u., en Paul De Boer op
zaterdag 8 augustus om 18 u.

Tentoonstellingen in de zomer
Oesterpassie in NAVIGO

De jaarlijkse zomerexpo
van NAVIGO-Nationaal
Visserijmuseum loopt
tot 22 november onder
de suggestieve titel
Oesterpassie. De expo
vertelt het bijzondere
verhaal van deze
merkwaardige zeevrucht
en de pracht van de
parel. Er wordt onthuld
hoe de oester doorheen
de eeuwen gebruikt
en afgebeeld werd: als
symbool van smaak, van
een uitzonderlijke delicatesse en vol erotische lading.
De oester is een symbool met meerdere betekenissen:
een symbool van plezier, van zonden en de gevolgen
daarvan, nl. voedsel en seks, gulzigheid en lust,
kortstondige passie en vergankelijk leven. Aan de
hand van bijzondere voorwerpen, ongewone beelden
en historische anekdotes overtuigt Oesterpassie zowel
de liefhebbers als de haters van het schelpwezen.
Navigo-Nationaal Visserijmuseum, T 058 51 24 68,
info@navigomuseum.be, www.navigomuseum.be

zandbank of in het midden van een diepe plas..
“Bezoekers” ervaren hoe de zee van de menselijke
kunstwerken nieuwe getij-“dingen” maakt, verandert,
verfrist, vernieuwt of vernietigt. Mens en natuur die
samen kunstwerken re-creëren, her-scheppen…
Tot 30 november, dag en nacht “open” bij laag
water… Alle info, met kaartje, in een pocketbrochure
bij de dienst Toerisme of de dienst Cultuur. Begin uw
wandeling 2 uur vòòr laagwater, zodat u niet verrast
wordt door de opkomende vloed.

7de editie van Cabin Art

Tot half september Cabin Art op de Zeedijk in
Sint-Idesbald:ku(n)sttentoonstelling in openlucht
met als thema Grenzeloosheid. De geselecteerde
kunstenaars schilderden een werk op de achterwand
van de strandcabines. Elke geselecteerde kunstenaar
geniet in het hoogseizoen van meer dan drie maand
erkenning van de vele bezoekers op de Zeedijk.
Dankzij de medewerking van Yes Art Gallery.
Tot 5 september op het strand van Sint-Idesbald.

Abdijen en strips, verhalen in beeld

In het Abdijmuseum ten Duinen
T E N T O O N S T E L L I N G
22.05 - 03.01.16
loopt tot 3 januari 2016 de expo
Abdijen en strips, verhalen in
beeld die jong en oud naar
de wereld van het historische
stripverhaal brengen. Scenaristen
en striptekenaars bieden hun
lezers een kijkje in middeleeuwse
abdijen en het dagelijkse leven
binnen de abdijmuren.
De Duinenabdij speelt een
belangrijke rol spelen in drie
STRIPS
v e r h a l e n i n b e e l d
strips van De Rode Ridder. In De
Duinenabdij, De geheimen van
Idesbald en De Dodecaëder
komen de abdij en haar
bewoners uitgebreid in beeld! Ze
zijn samen heruitgegeven met als titel De Rode Ridder
en de geheimen van de Duinenabdij (16,95 euro).
Tot 3 januari in het Abdijmuseum ten Duinen, T 058 53
39 50, tenduinen@koksijde.be, www.tenduinen.be.

ABDIJEN
TENDUINEN.BE

Abdijmuseum Ten Duinen
Koninklijke Prinslaan 6-8 | 8670 Koksijde
T. +32(0)58 53 39 50 | info@tenduinen.be |
facebook.com/abdijmuseum.tenduinen

www.koksijde.be

Getij-dingen III-2015 Kunst op strandpalen
Op de stranden van SintIdesbald, Koksijde en
Oostduinkerke (over 8 km)
tot 30 november de artistieke
manifestatie Getij-dingen III2015 Kunst op Strandpalen. Bij
laagwater ontmoet de stapper
er 15 kunstwerken, bevestigd
aan een getijdenpaal op een

© ANTONIO COSSU

Beaufort: Musée Promenade

5de editie van de kunsttriënnale Beaufort over heel
de Vlaamse kust tot 21 september met als titel Buiten
De Grenzen. De groep A Dog Republic ontvangt
het project Musée Promenade van De Panne tot
Knokke. Dit museum ontstaat al wandelend en
neemt afhankelijk van de plek diverse vormen
aan: tekeningen op het strand, in winkelvitrines, in
plexiboxen, paviljoenen, vlaggen, affiches enz. in het
straatbeeld…
Krakk Kunstcollectief - Tot 24 augustus in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde. Vier West-Vlaamse
kunstenaars (Jan Duytschaever, Joke Neyrinck, An
Deceuninck en Hans Defer) bouwen via het collectief
een bestaan op zonder toe te geven aan eigen stijl
en kwaliteit.
Elke dag open van 14 tot 18 u., gratis toegang,
gesloten op maandag.
Verder in Koksijde - Leegstaande vitrines/panden in
de Zeelaan ondergaan een gedaanteverwisseling /
strandactiviteiten op 3 juli in Oostduinkerke, op 4 juli
en 4 augustus in Koksijde.
Info: www.beaufort2015.be

Questies in Kapel Ster der Zee

Curator Els Desmedt brengt werken van leerkrachten
van de Westhoek Academie bijeen. Werk van Reinhart
Cosaert, Damien Deceuninck, Rik De Keyzer, Lode
Demey, Pieter Denuwelaere, Peter Depelchin, Elke
D’haenen, Chantal Grard, Matthieu Lobelle, Veerle
Tytgat, Ann Van den Abbeele, Carlo Van Poucke, Rita
Vansteenlandt, Tine Vercruysse en Koen Westerduin.
Hoe dialogeren onderling verschillende werken
(questies) met elkaar?
In juli en augustus, op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 18 u., Kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan/
Prof. Blanchardlaan in Koksijde.
Info: WAK, Veurnelaan 109, T 058 53 27 00,
westhoekacademie@koksijde.be

Expo Paul Delvaux’s best wishes

Tot 3 januari 2016 loopt in het Paul Delvauxmuseum
de tentoonstelling Paul Delvaux’s best wishes, gewijd
aan zijn wenskaarten. Met unieke tekeningen
maakte Delvaux zijn wensen aan familie en vrienden
over. Zo bracht hij poëzie van een bijzondere
wereld, bewoond door meisjes in een decor van
met kant beklede sparrenbomen. Subtiele kleine
meesterwerken, magie van Kerstmis, herinneringen
aan de kindertijd, kostbaarheid en betovering.
Tot 30 september open van dinsdag tot zondag van
10.30 tot 17.30 u. / van 1 oktober tot 3 januari van
donderdag tot vrijdag van 10.30 tot 17.30 u.
Info: Paul Delvauxmuseum, Delvauxlaan 42 in SintIdesbald, T 058 52 12 29, www.delvauxmuseum.com

Vrouwen in de Grote Oorlog

In het Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2, Oostduinkerke)
tot 25 juli de expo Vrouwen in de Grote Oorlog met
de deelthema’s verpleging, verzet, liefdadigheid,
armoede, liefde en prostitutie. Reproducties van
kunstwerken tonen de ellende uit die tijd. Ook
aandacht voor de veldhospitalen L’Océan in De
Panne, in Vinkem, Beveren a/d IJzer en Hoogstade
(Clephoek).
Elke dag (behalve op zondag) van 13.30 tot 16.30 u.
Gratis toegang.
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Rik D e Ke y z e r
Lode D e m e y
Piete r D e n u w e l a e r e
Peter D e p e l c h i n
Elke D ’ h a e n e n
Chant a l G r a r d

ll l l l l l l l Mat t h i e u L o b e l l e
l l l l l l l l l Ve e r l e Ty t g a t

QUESTIES

ll l l l l l l l Ann Va n d e n A b b e e l e
ll l l l l l l l Car l o V a n P o u c k e
ll l l l l l l l Rit a Va n s t e e n l a n d t

l l l l l l l l l Ti n e V e r c r u y s s e
l l l l l l l l l Ko e n W e s t e r d u i n

Keunekapel

- Cartoons van Brasser: tijdloze humor, van 3 juli tot 19
juli
- Wisla Stories met werk van Marc Peirs en Peter De
Bruyne, van 20 tot 31 juli
Elke dag van 14 tot 18 u. (niet op maandag), gratis
toegang
H. Christiaenlaan, 40 in Sint-Idesbald

Galerie Welnis

- Bronssculpturen van Jan Dieusaert van 27 juni tot
15 juli
- Hedendaagse fotografie van Joanna Van Mulder
van 16 juli tot 30 juli
- Schilderijen van Knutt Kersse van 1 augustus tot 31
augustus
Elke dag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 17 u. (behalve
zondagvoormiddag), gratis toegang
Astridplein 6, 8670 Oostduinkerke, T 058 51 13 89.

NAVIGO

Expo Visserskoppen uit de collectie Edgard Samyn,
van 15 juli tot 15 september in de Honoré Looneszaal.
De collectie dialogeert met de fotografische collectie
visserskoppen van Stephan Vanfleteren.

De Amerikaanse
Mary Borden was
verpleegster in het
Hôpital Chirurgical
in Roesbrugge.
Daarover schreef
ze het boek “De
verboden zone”.

23 WO I-vluchtelingen uit Koksijde
(bijna) vergeten na overlijden
1914
nabij Montreuil...
1918
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In juli 2014 lanceerde Annick Lefranc (Boulogne) een oproep op het internet: Qui sauvera le cimetière
des réfugiés Belges de Neuville-sous-Montreuil ? (Zie http://www.1914-1918.be/cimetiere_neuville.php )
Geleidelijk aan kreeg de zaak ruchtbaarheid, en werd een project opgetrokken tot op het niveau van de
Westhoekburgemeesters. Genealogisch werd ook heel wat werk verricht door Aurel Sercu (Boezinge) en
Joeri Stekelorum, voorzitter Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust.
Deze aangelegenheid handelt over 600 Westhoekers, burgers, waaronder 23 wonende in een van de
Koksijdse deelgemeenten, die ergens in Noord-Frankrijk “onder de zoden liggen”. Letterlijk. Ze hadden er
een onderkomen gevonden in een opvangcentrum, de Chartreuse, een voormalig kartuizerklooster, samen
met duizenden andere vluchtelingen. De Chartreuse, ook een hospitaal, was a.h.w. een klein dorp, waar
gemiddeld 1.000 personen verbleven. Er was ook een schoolkolonie. Zeshonderd vluchtelingen overleden
er in de periode april 1915–april 1919 aan de gevolgen van tyfus, ontberingen tijdens de vlucht, ouderdom
en Spaanse griep. Ze werden in een nabije weide begraven. En sindsdien… vergeten. Alle bovengrondse
tekenen van de graven zijn in de jaren 1950 verdwenen, om plaats te maken voor weidegras en koeien. Het
is de bedoeling de herinnering aan hen weer levendig te houden.
Hierna lijsten we de sterfgevallen van vluchtelingen uit Koksijde op. Hun stoffelijk overschot ligt nog steeds in
die weide op enkele honderden meter van de Chartreuse.
Koksijde
Vandewalle Rosalia, °Houtem (Veurne), 01-02-1839 +4/03/1918 x Blondé Henri
Veranneman Sophia, °Koksijde, 22-01-1842 +10/12/1917 x Pyliser Karel
Thybaut Mathildis, °Koksijde, 30-08-1882 +15/08/1918 x Declercq Arsenius
Plaetevoet Ludovicus, werkman-visser, °Wulpen, 04-10-1841 +9/04/1918 x Goderis Catharina
Messelein Rosalia, °Koksijde, 11-06-1834 +15/09/1917 x Thybaut Engelbertus
Haelewyck Basilius, visser-IJslandvaarder, °Koksijde, 24-10-1864 +26/01/1918 x Goderis Rosalia
Goutsmit Augustus, °Koksijde, 17-12-1899 +20/07/1917
Blondé Henri, °Koksijde, 25-02-1839 +23/10/1917 x Vandewalle Rosalia
Viaene Mary Ludovica, °Adinkerke, 03-08-1829 +25/11/1917 x Leire Karel
Goutsmit David, °Koksijde, 29/07/1904 +20/04/1919
Adam Karel, °Sint-Joris, 13-05-1830 +12/07/1918

De Chartreuse vandaag, het imposante klooster in Neuville-sous-Montreuil waar o.a. 23 WO I-vluchtelingen uit Koksijde,
Oostduinkerke en Wulpen een vergeten graf in een weide hebben

Oostduinkerke
Vincent Leonie, °Oostduinkerke, 16-03-1878 +28/01/1919 x Legein Pieter
Carlier Jules, rentenier °Avelgem, 18-12-1854 +29/07/1915 x Vandeputte Elise
Delanghe Philippus, visser-IJslandvaarder, °Oostduinkerke, 01-02-1834 +20/07/1918 x Daems Amelia
Delobel Renatus, werkman, °Adinkerke, 01-09-1841 +3/09/1917 x Nowé Amelia
Gonsaeles Eduardus, visser-IJslandvaarder, °Adinkerke, 17-08-1851 +22/03/1917 x Zoete Amelie
Goudsmidt Camillus, °Oostduinkerke, 14-04-1895 +9/09/1915
Messelein Jolie, °Koksijde, 21-09-1830 +25/07/1917 x Pyliser Pieter
Pyliser Louis, visser-IJslandvaarder, °Oostduinkerke, 11-12-1833 +25/03/1916 x Devoghel Celestina
Vieren Karel, landbouwer, °Oostduinkerke, 29-08-1831 +10/11/1918 x Depotter Justina
Dolfen Amelia, °Pervijze, 13-10-1832 +23/12/1918 x Degrauwe Karel
Wulpen
Thybaut Franciscus, werkman-jachtwaker, °Koksijde, 07-05-1844 +20/11/1918 x Hancke Sophia
Maerten Mathilda, °Lombardsijde, 16-10-1831 +8/10/1917 x Vermeesch Louis
Wie informatie heeft over één of meer van bovenvermelde personen, mag steeds contact nemen met
Joeri Stekelorum via stekelorum@telenet.be of T 058 52 04 61. Het is de bedoeling alle info te bundelen en
later uit te geven in een herinneringsbrochure.
Uitstap
Zaterdag 5 september brengt Familiekunde Vlaanderen regio Westkust bovendien een bezoek aan dit
Chartreuseklooster en aan de tentoonstelling “Quand la Chartreuse etait belge”
(http://www.lachartreusedeneuville.org/quand-la-chartreuse-etait-belge.html).
Wie deze busreis wil meemaken neemt contact op met chantal.loones@telenet.be of via 058 52 04 61.
Meer info op http://www.familiekunde-westkust.be/

Bewerkt natuursteen van de
Duinenabdij ondergaat selectie
Op de gemeenteraadszitting van 18 mei was er unaniem
akkoord voor de uitgevoerde selectie en geplande afstoting
van natuursteen uit de collectie van het Abdijmuseum Ten
Duinen. Over ca. 60 jaar bedraagt de archeologische oogst
van bewerkte natuursteen meer dan 200 paletten.
Bij gebrek aan geschikte ruimte is een groot deel van die
natuursteencollectie sedert 2002 opgeslagen in openlucht
op het oud munitiedepot.
In het voorjaar 2014 werden de stenen geselecteerd in drie
categorieën. In categorie 3 zijn alle stukken ondergebracht
die niet meer architecturaal te definiëren zijn of die in zo’n
slechte staat verkeren dat onderzoek en restauratie niet meer
zinvol is. Deze stenen zullen vernietigd worden.
De stenen van categorie 2 (wel waardevol) zullen begraven
worden op de site van de Duinenabdij ter hoogte van het gastenverblijf. Zo blijven ze bewaard voor
volgende generaties.
In oktober 2014 werden de mooiste en waardevolste stukken (categorie 1, 59 paletten) overgebracht naar
de Duinenabdij. Voor deze stukken wordt een opslagruimte onder afdak voorzien.

Inschrijven in het MUWOK

In het MUWOK (filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Veurne) kunnen
kinderen terecht voor diverse disciplines in het kunstonderwijs: muziek (klassiek en jazz), woord (drama,
welsprekendheid, voordracht, toneel) en dans (dansinitiatie, artistieke training, algemene artistieke
bewegingsleer, hedendaagse dans). Het schooljaar 2015-2016 wordt een feestjaar (10 jaar!) voor de
dansrichting met professionele dansdocenten, workshops, optredens binnen en buiten de gemeente.
Het MUWOK biedt individuele pedagogische ondersteuning met erkend einddiploma, goed uitgeruste
balletzaal, gratis proefles, samenwerking met muziek en woordkunst, diverse optredens. Dansinitiatie en
muziekinitiatie kan gevolgd worden vanaf 6 jaar.
Info over uurrooster, leeftijdsgroepen, soorten dans: www.academie-veurne.be

THEATER

25.09.15

Pieter de Buysser & Hans
Op De Beeck - Book Burning

15.01.16

De Spelerij - Oom Wanja

muziek

theater

27.02.16

Daan Hugaert & Marc
Stroobants - Duck Variations

30.01.16

NAAST DE BUREN &
t,Arsenaal - Kreutzersonate

16.10.15

Massot/Florizoone/Horbaczewski invites Claron McFadden

30.10.15

10.10.15

07.11.15

20.11.15

Leah Thys, Jo De Meyere Een Oscar voor Emily

Het KIP & Theater Antigone de slimme, de domme, ...

07.05.16

22.05.15

Het Banket - Aarzel nooit

de speelman - Hechten

Studio ORKA - Zoutloos

08.05.16

muziek

04.10.15

fABULEUS & NBprojects Liefdesverklaring (14+)

11.03.16

26.11.15

Daan - The Mess [#1]

DOUBLE BILL: Keenroh XL
& 3/4 Peace

29.01.16

05.02.16

Messiah van Händel én Mozart met o.a. Beauvarletkoor

Les Blauw

Jan De Wilde - Dag
Meneer De Wilde

18.03.16

26.03.16

Bang-up! Opera - La Bohème

Soetkin & Ensemble Polygone
- Soetkin made in France

26.12.15

Caesar’s Nose - Music in
times of turmoil

I Solisti Del Venton & Chris
Lomme - Princesse de Polignac

01.04.16

Pigeon

04.12.15

Het Zesde Metaal - Niets
doen is geen optie

18.12.15

Laïs - Midwinter Tales

18.02.16

05.03.16

Teresa Salgueiro (Portugal,
ex-Madredeus zangeres)

Jens Maurits Orchestra Triggers & Tresholds

29.04.16

Sander de Winne
“Traekvugle” feat. IKI

10.05.16

NTGent - We Shall overcome.
Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax.

cultuurjaar 2015-2016
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literair
concert

19.02.16

Jan Martens - The Dog
Days are over

08.11.15

05.11.15

Tijs Delbeke & Bart
Moeyaert - Rood rood

Dirk De Wachter & Eva De
Roovere - Te Gek!?

04.03.16

Klassiek
op zondag

Bára Sigfúsdóttir - The
Lover

30.01.16
humor

02.10.15

Thomas Smith - Ruis

Zerkalo Quartet

13.02.16

19.03.16

Han solo - Kloenke

Mich Walschaerts - Duizend Man Sterk

09.10.15

10.03.16

06.02.16

Cie XY - Il n’est pas encore
minuit (busuitstap)

Casus (AU) - Knee Deep

24.01.16

06.02.16

Nevski Prospekt - Metro
Boulot Dodo (5+)

Casus - Knee Deep (7+)

13.05.16

dans

Lisbeth Gruwez / Voetvolk
- AH/HA

27.09.15

25.10.15

Vitaly Samoshko

[su:m]

24.10.15

05.12.15

Henk Rijckaert - De Fun,
De Hits

Michael Van Peel - Van
Peel overleeft 2015

circus
04.12.15

27.09.15

Begijn Le Bleu - Met mij
gaat alles goed

familie

17.10.15

Cie Sacékripa - Marée
Basse

27.09.15

27.11.15

Cie Sacékripa - Marée
Basse (8+)

Fills Monkey (FR) - Incredible Drum Show (7+)

14.02.16

24.04.16

22.05.16

Tuning People & fABULEUS
- Tape voor kleuters (4+)

4Hoog - Keik (3+)

Studio ORKA - Zoutloos
(7+)

www.casinokoksijde.be
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Zomer in de gemeentelijke musea
Ook van de zomer hebben het Abdijmuseum ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum een fijn
programma voor u klaar staan. Weer of geen weer, jong én oud worden verwend met activiteiten allerhande.
We lijsten ze hier kort voor u op.

Tentoonstellingen

• Abdijmuseum: Expo Abdijen en strips, verhalen in beeld, zie blz. 12
De Rode Ridder kwam voor niet minder dan 3 albums naar de Koksijdse Duinenabdij. Naar aanleiding
van deze expo werden de drie verhalen herdrukt in een exclusieve bundel. Te koop (16,95 euro) in de
museumshop en de betere striphandel.
Elke zondag gratis rondleiding in de expo om 15 u.
• NAVIGO-museum: Oesterpassie, zie blz. 12
Bij deze expo hoort ook de publicatie Oesterpassie (24,95 euro). Kunst, geschiedenis, cultuur en natuur, alle
aspecten van de delicatesse komen daarin aan bod.
Elke zaterdag gratis rondleiding in de expo om 16 u.

Gratis rondleidingen

• Abdijmuseum - Woensdag om 14.30 u. (N, vaste collectie en ruïneveld) / vrijdag om 10.30 u. (F, vaste
collectie en ruïneveld) / zondag om 15 u. (N, expo Strips)
• NAVIGO-museum - Vrijdag om 10.30 u. (N, vaste collectie), woensdag om 10.30 u. (F, vaste collectie),
zaterdag om 16 u. (N, expo Oesterpassie)
Toelichting inbegrepen in het toegangsticket (gratis voor Koksijdenaars)

Leuk met het gezin

• Family@tenduinen - Elke woensdag om 14.30 u.
Ga creatief en interactief aan de slag met de Koksijdse Duinheren en het leven in de middeleeuwen! Bij
voorkeur inschrijven via 058 53 39 50 of info@tenduinen.be.
Programma: 1 juli Zandloper / 8 juli tableau vivant / 15 juli workshop striptekenen / 22 juli workshop
Pluim voor schrijven / 29 juli abdijparcours, geheim genootschap / 5 aug. volkspelen, zwaardvechten,
boogschieten met het middeleeuws collectief / 12 aug. workshop striptekenen / 19 aug. abdijparcours,
geheim genootschap / 26 aug. tableau vivant
Info: www.tenduinen.be.
• Kids@navigomuseum - Elke vrijdag om 19 u. gratis animatie (half uurtje) voor kinderen op de
Visserijfolkloreavonden. Programma, zie blz. 39
Info: www.navigomuseum.be

Visserijfolkloreavonden

Elke vrijdag van 10 juli tot 28 augustus in en rond het NAVIGO-museum. Zie blz. 39

Schattenzoektocht

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. Met dit bouwplan kan
je een miniversie van je droomplekje ontwerpen. Doe mee aan de wedstrijd
en laat een architect je droomplek bouwen in een versie zo groot dat je
er zelf in past! Elk plan heeft bovendien een unieke code. Voer ze in op
UiTmetVlieg.be/schattenjacht en win een familieweekend!
Elke dag tijdens de zomervakantie.

Volledig
programma

van

zomeractiviteiten
in de gemeentelijke

musea

op
tenduinen.be en
navigomuseum.be

Zalige Idesbald ligt niet in loden kist,
maar nog steeds onder Koksijds zand…
Opschudding in Koksijde en Brugge op woensdag 3 juni toen het vreemde nieuws bekend raakte dat het
gebeente dat sinds 1831 in een loden kist in een reliekschrijn bewaard wordt in de OLV-ter-Potteriekerk in
Brugge, niet toebehoorde aan de Zalige Idesbald, derde abt van de Duinenabdij. Dat wees het recent
wetenschappelijk onderzoek uit.
Enkele maanden eerder, op 23 februari, werd het
reliekschrijn voor de 12de keer in 848 jaar geopend,
in het kader van nieuw wetenschappelijk onderzoek.
De resultaten zijn verrassend: de kist en het individu
vormen ontegensprekelijk één geheel, ze stammen uit
dezelfde periode, namelijk tussen 1470 en 1623. Abt
Idesbald overleed in 1167…, drie eeuwen eerder, hij
kan dus onmogelijk in de betrokken loden kist liggen.
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het goede
nieuws is dat Idesbald dan wellicht nog altijd op
dezelfde plaats ligt waar men hem in de 13de eeuw
heeft herbegraven: de kapittelzaal van de vroegere
abdij. Daar staat tegenwoordig het kapelletje
Baaldjes Kruus. Als dat zo is, en volgens directeur
Dirk Vanclooster van het Abdijmuseum ten Duinen
is dat een valabele piste, heeft hij Koksijde wellicht
nooit verlaten! Thans rijzen natuurlijk vragen bij de
eeuwenlange devotie van dit reliek. Zo zijn er ook
stukken van dit skelet op andere plaatsen, waar
ze worden vereerd als van de Zalige Idesbald.
Maar uiteraard verandert dit nieuws niets aan de
verdiensten van de echte Idesbald.”
Colloquium
Van 21 tot 23 oktober vindt in Koksijde het
internationaal colloquium Dead Men Talking
plaats. Op dit congres zullen wetenschappers uit
Vlaanderen, Wallonië, Groot-Brittannië, Nederland,
Duitsland en Frankrijk het hebben over de meer dan
1.300 graven die sinds de jaren 1960 in Koksijde
werden opgegraven. De toen gevonden stoffelijke
overschotten worden hoofdzakelijk bewaard en
onderzocht in het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen te Brussel (KBIN). De
skeletten worden tot op vandaag door fysische
antropologen, wetsdokters en studenten biologie uit
alle werelddelen bestudeerd.
In 2016 plant het Abdijmuseum Ten Duinen een grote
expo over het onderzoek op de loden kist in Brugge
en de uitgebreide skelettencollectie.
Wie ligt er in de kist?
De vraag die zich thans natuurlijk stelt, is
wie er dan wel in de loden kist in de OLVter-Potteriekerk in Brugge ligt. Wie werd
al die eeuwen als Idesbald vereerd? De
kans is groot dat het een andere abt is.
Maar hoe komt het dat er toch iemand
anders in de kist blijkt te liggen, ondanks
Na de opening van de kist op 23 februari
2015 (foto) toonde wetenschappelijk
onderzoek aan dat het skelet in de loden
kist niet van abt Idesbald kàn zijn… Van wie
dan wel?

de vele historische bronnen die een sluitend verhaal
leken te schetsen van het wedervaren van de kist en
het skelet van Idesbald? Ligt hij dan echt nog onder
de vloer van de oude kapittelzaal, onder Baaldjes
kruus?
Door de devotie uit de 17de eeuw zijn de historici goed
geïnformeerd over het wedervaren van de loden kist
met lichaam. Alleen blijkt thans uit ver doorgedreven
onderzoek van diverse wetenschappers, dat er
in het verleden iets grondig fout is gelopen bij de
identificatie.
Zalige Idesbald
Idesbald van der Gracht was van 1155 tot 1167
de derde abt van de Duinenabdij in Koksijde. Hij
verwierf enkele nieuwe domeinen (o.a. het domein
van Sinten in Noord-Frankrijk), zorgde voor een
vernieuwing van de tolvrijheid en bevorderde
de handelsbetrekkingen met Engeland. Hij is de
patroonheilige van de vissers, de landbouwers
en de Vlaamse adel en wordt aangeroepen
tegen koorts, jicht en reuma. Hij werd in 1894 zalig
verklaard. Vele delen van zowel zijn lichaam als zijn
kledij dienen dan ook als relieken in verschillende
abdijen, kloosters en kerken. Jaarlijks wordt de
Zalige Idesbald in Koksijde nog vereerd tijdens de
bedevaart op de eerste maandag na 18 april (de
feestdag van de Zalige Idesbald).

Internationaal Orgelfestival Koksijde
Het Orgelfestival van Koksijde presenteert op de zomermaandagen de top van de internationale
orgelscène in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Telkens om 20 u.
6 juli: Roberto Fresco (ESP) speelt Bach,
Dupré, Guilmant en Merikanto
Roberto Fresco is de organist in Madrid en
aldaar professor orgel.
20 juli: Wannes Vanderhoeven (Mechelen)
speelt Lefébure-Wely (1817-1869)
Wannes Vanderhoeven is leraar orgel en
gastprofessor. Kennismaking met diverse
aspecten van de muziek van de “Rossini van
het orgel”.
3 aug.: Balázs Szabó (H) speelt virtuoze
orgelmuziek
Balázs Szabó won de eerste prijs op de
prestigieuze wedstrijd van de Internationale
Orgelwoche Nürnberg ION. Hij is professor en
gewaardeerd orgelexpert.
17 aug.: Jan Vermeire (Koksijde) met werk
van Amerikaanse Vlamingen
Jan is organist van onze OLV-ter-Duinenkerk. In september gaat hij op concerttournee in de USA. Hij speelt er
orgelwerken van Vlamingen die daar leefden en werkten. In première op het festival van Koksijde.
Toegang - Volwassenen: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 30 euro voor 5 concerten
(1ste concert was al op 24 mei). 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.

Kunst ans:
betaalbare kunst voor iedereen

Tekenen, schilderen en boetseren zijn waardevolle technieken die kinderen belangrijke vaardigheden
bijbrengen. Ze leren beeldtaal hanteren en hun creativiteit ontwikkelen. Elk kind en elke jongere heeft daar
recht op. Die vaardigheden kan men leren in de in de gemeentelijke
Westhoekacademie, maar voor sommige ouders zijn het inschrijvingsgeld
en de aankoop van het nodige materiaal te hoge drempels.
Om aan die nood tegemoet te komen is Kunst ans in het leven
geroepen, een gemeentelijk initiatief om beeldend kunstonderwijs
betaalbaar te maken voor iedereen, dus ook voor kansengroepen. Vanaf
september kan elk kind uit een kansengroep dankzij Kunst ans genieten
van de lessen algemeen beeldende vorming. Wie aan de voorwaarden
voldoet, betaalt slechts 10 euro inschrijvingsgeld en krijgt bovendien een
koffer vol tekenmateriaal. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen via
Kunst ans: Sociaal Huis, Ten Duinenlaan 34, info@sociaalhuiskoksijde.be of
058 53 43 10.
De lessen beeldend onderwijs vinden plaats op woensdag-, vrijdag- of
zaterdagnamiddag. Meer info op www.westhoekacademie@koksijde.be.

Boekenverkoop in Dunecluze
Het Woon- en Zorgcentrum Dunecluze aan de Ter Duinenlaan in Koksijde organiseert op maandag 6 juli van
14 tot 16 u. weer een boekenverkoop in zijn bibliotheek. De opbrengst wordt besteed aan de financiering van
animatie en activiteiten voor de bewoners.

Politie Westkust zet in op
vast mountainbiketeam
De politie Westkust start een vast mountainbiketeam. Eerder kon
men in Koksijde al af en toe politie-inspecteurs op de mountainbike
aantreffen, maar vanaf nu heeft de burger vaste aanspreekpunten.
Tien collega’s uit de interventiedienst worden tijdens de warme
drukke maanden permanent ingezet tot eind september. Ook buiten
deze periodes zullen ze sporadisch te zien zijn als het druk is bij
uitzonderlijk mooi weer.
Ze zullen patrouilleren op plaatsen die met politiewagens moeilijk
bereikbaar zijn zoals duinen, kleine paden, het bos, de dijk, maar ook
in specifieke wijken en buurten. Het mtb-team is telkens actief van 13
uur tot 21 u. tenzij ze ingezet worden voor een specifieke opdracht. Zij
zijn immers ook aanwezig op grote evenementen.
Hebt u tijdens de zomermaanden een prangende vraag inzake
politiebevoegdheid, aarzel dan niet om de mtb-inspecteurs aan
te spreken. Na het seizoen wordt een evaluatie van deze werking
gemaakt. Ze boekten nu al positieve resultaten. Zo bevoorbeeld
herenigden ze in ijltempo al enkele verloren gelopen kinderen met
Aanvoerder Kjell Provost van het politie-mtbhun ouders.
team samen met collega Fien Hillewaere.

Barbecue-tips voor van de zomer
Prachtig zomerweer, familie en vrienden op bezoek? Wat smaakt er op zonnige vakantiedagen beter
dan een heerlijke barbecue in de tuin? De pret kan echter ook bitter vergald worden als men op het
braadfeest niet zorgzaam te werk gaat. Wist u dat er jaarlijks zo’n 170 mensen op de spoedafdeling van
het ziekenhuis belanden nadat ze verbrand geraken tijdens het BBQ-festijn..? Om dit te vermijden biedt
onze brandweer een reeks nuttige tips.
1. Plaats uw barbecue:
- buiten op een stabiele ondergrond
- op minimaal 1 m van brandbaar materiaal (struikgewas,
parasol, enz.)
- zodanig dat die niet kan omgelopen worden
2. Stel één persoon aan die verantwoordelijk is voor de
barbecue; deze persoon is BOB en houdt kinderen op 1 m
afstand. Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de
BBQ spelen.
3. Gebruik als brandstof houtskool of houtskoolbriketten.
4. Gebruik geen vloeibare aanmaakmiddelen zoals
brandalcohol, benzine of petroleum. Deze kunnen een
steekvlam veroorzaken. Gebruik wel aanmaakblokjes of
verfrommeld papier en droog hout.
5. Blaas niet in het vuur met bv een ventilator, gebruik een
blaasbalg of waaier.
6. Bak op een veilige manier:
- gebruik spiesen met een houten handvat
- gebruik geschikte vleestangen en vorken
- prikken in het vlees kan spatten en geeft extra vlammen
7. Bak niet in ontbloot bovenlijf. Draag een moeilijk
ontvlambare (vb. linnen) schort en isolerende
handschoenen. Draag geen wijde kledij.
8. Houd steeds een emmer water en eventueel ook zand, een
blustoestel of een branddeken in de buurt.
Laat nooit een nog brandende barbecue alleen achter: houtskool blijft urenlang nagloeien. Gebruik,
indien nodig, zand of water bij het doven. Gooi de resten pas in de vuilniszak wanneer ze volledig zijn
afgekoeld en plaats deze vuilniszak niet binnen.
9. Verplaats nooit een nog warme barbecue.
Nog meer bruikbare tips op www.veiligbarbecuen.be.

Nele is eerste
vrouwelijke
paardenvisser
Kandidaat-garnaalvissers te paard moeten
voortaan twee jaar opleiding volgen en slagen
in een reeks praktische proeven om door de
gemeente een officiële erkenning als garnaalvisser
te paard te verwerven. Deze procedure is volledig
nieuw in de traditie van de Oostduinkerkse
garnaalvisserij. Op donderdag 21 mei slaagden
drie kandidaten in de proeven: te paard Günther
Vanbleu, links Nele Bekaert en Pieter De Dier
Nele is meteen ook de eerste door de gemeente
officieel erkende vrouwelijke paardenvisser. Het
paardenvissersgild telt nu 16 officieel erkende
paardenvissers!

Oogje in het zeil
In de zomerperiode zijn veel mensen met vakantie. Mensen met weinig sociale contacten blijven dan alleen
achter. Het is dus belangrijk dat men goed op elkaar blijft letten. Bel op afgesproken tijden of vraag anderen
u te bellen. U kunt ook 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.
Info: Seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, Ter Duinenlaan 34,
www.sociaalhuiskoksijde.be

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding
De Werkgroep Verder organiseert bij voldoende inschrijvingen in de periode december 2015-maart 2016
een reeks van 6 gespreksavonden voor nabestaanden na zelfdoding.
Rouwen is een weg die aanvankelijk onmogelijk lijkt. Gesprekken en contact met
lotgenoten kunnen hierbij helpend zijn. De gespreksgroep biedt de ruimte om te praten
over de zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met nabestaanden doet. Thema’s
als het waarom, de schuldgevoelens, het rouwproces, het suïcidaal proces en de zelfzorg
komen aan bod en men krijgt hierover informatie mee. Uiteenlopende ervaringen, vragen
en emoties kunnen gedeeld worden in een veilige omgeving. Al pratend en luisterend
helpt men zichzelf en de ander. Dit kan een aanzet zijn naar een nieuw evenwicht in een
veranderd leven.
De zes avonden zouden plaatsvinden op donderdag van 18.30 tot 20.30 u. in het
Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke.
Wie wil deelnemen kan voor een kennismakingsgesprek met twee begeleiders bellen naar 0468 20 22 25.
De begeleiders zijn Jente Vandeburie (CGG Largo), Jan Leye (AZ Sint-Augustinus Veurne), Stefaan Demoen
(AZ Sint-Augustinus Veurne) en Evelien Sys (gemeente Koksijde).
Info: nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be, www.werkgroepverder.be,
www.zelfmoord1813.be/nabestaanden

Verjaardagbezoekjes aan 80-jarigen
Vrijwilligers van het Sociaal Huis brengen voortaan een verjaardagbezoekje aan elke inwoner van Koksijde die 80 jaar wordt. De
vrijwilliger bezoekt hen met een gezellige babbel en een cadeautje.
Wie 80 wordt heeft vaak geen sociaal netwerk meer. Of de kinderen
wonen ver. Daarom maken de vrijwilligers (sedert mei) tijd vrij voor
zo’n bezoekje. Momenteel zijn er 15 vrijwilligers die bij jarige nieuwe
tachtigers aan huis gaan (34 in mei en 18 tot ca. half juni). Het is
meestal een warm gesprek, dat soms wel een paar uurtjes kan
duren.
Tegelijk krijgen de jarigen info over de bestaande dienstverlening.
Hiervoor is veel interesse, zelfs al is het voor later. Eventuele noden
worden doorgegeven aan het Sociaal Huis. Meteen sporen ze ook
kwetsbare of vereenzaamde senioren op. Samen met hen wordt
naar een oplossing gezocht. In het kader van het project Samen
Zorgen wordt ook gevraagd aan welke activiteiten men graag zou
deelnemen.
Als geschenk krijgen de 80-jarigen een
De vrijwilligers putten zelf ook heel wat voldoening uit de bezoekjes.
verjaardagskaart en dekentje.
Die leggen ze meestal af in hun eigen buurt die ze zo op een
intensere manier leren kennen. Buurtbewoners krijgen een gezicht, zijn geen vreemden meer.
Dit initiatief is onderdeel van het project Samen Zorgen, (met steun van de Provincie West-Vlaanderen).
Info: coördinator Samen Zorgen katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19.

Koksijde steunt slachtoffers
van de aardbeving in Nepal
Ons gemeentebestuur heeft 2.500 euro vrijgemaakt voor steun aan de slachtoffers van de aardbeving
in Nepal. Dat gebeurt via het project van Greet Verbist, afkomstig uit Koksijde, maar al jaren wonend
in Kathmandu waar ze samen met haar Nepalese man een leerworkshop (AKU Creations) runt. Na
de aardbeving stichtten ze AKU Creations and Friends for Earthquake Nepal (FEN), een tijdelijk fonds
waarmee ze tal van lokale initiatieven steunen.
De gemeentelijke adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (Kokos en Wulloks), schenkt eveneens 1.000
euro, net als de organisatie Vrienden van La Paz, werkzaam in Peru. Zo kon er in totaal 4.500 euro aan AKU
Creations & FEN geschonken worden.
Koksijde koos bewust voor steun aan lokale initiatieven: er is direct contact, er wordt gewerkt zonder verlies,
er is een grote transparantie en directe controle van uitgaven. Met het fonds AKUC & FEN bereikte het
echtpaar Gurung-Verbist al een 36-tal organisaties, goed voor meer dan 45.000 euro. Wie individueel wil
steunen kan dat via IBAN BE12 9799 2983 1392 op naam van Gurung-Verbist.
Info: dienst Internationale Samenwerking, ina.vanthienen@koksijde.be, Facebook AKU Creations and Friends
for Earthquake Nepal

Onderaan v.l.n.r. Marc
Van Thienen, raadslid en
parlementslid Rita Gantois
en Annemie Crabbe.
Staand v.l.n.r. Nicole Redey,
Jacqueline Braem, Peter Lasat,
schepen Jan Loones van
Internationale Samenwerking,
stedenbandcoördinator Ina Van
Thienen, voorzitster Kokos en
Wulloks en vertegenwoordigster
Vrienden van La Paz Christine
Monsieur, Mieke Mutton, Annie
Ververken, Hugo Goovaerts,
Sabelle Diatta, Ward Samyn en
Irene Vanderjeugt. (Foto Eric
Delanghe).

Zomer in het Duinenhuis
Het Duinenhuis is het hart van ‘Duurzaam Koksijde’. U vindt het natuureducatief centrum in volle
Schipgatduinen (Bettystraat 7). Kom te voet langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets
via de toegangsweg langs de Koninklijke Baan.
Expo Klimaatkanaries
en hittestress – De
klimaatverandering komt
steeds dreigender opzetten,
wereldwijd, maar ook bij
ons. Deze expo focust op de
gevolgen voor de natuur.
Seizoenen verschuiven,
dieren en planten verleggen
hun leefgebied. Welke
problemen ondervinden
mensen? Wat kunnen we er
nog aan veranderen? Van
7 juli tot 28 augustus, elke
weekdag van 9 tot 12 u. en
van 13 tot 16.30 u. (niet op
feestdagen). Gratis.
Soirée aan zee - Elke
donderdagavond in juli
en augustus op het unieke
dakterras genieten van de
Sterrenjutter Geert Vandenbulcke maakte op donderdag 4 juni om 23.30 u. deze
zonsondergang met een
foto van de sterrenwacht en de wijde samenstand van Jupiter met Venus (de twee
drankje en versnapering.
lichtstipjes rechts boven). Verrassend is het effect met de sterrenwacht. Een lange
Gratis toegang (20-22 u.),
belichting en tegelijk de koepel ronddraaien met open luik (die fungeerde als sluiter)
drank betalend.
geeft een röntgenachtige kijk op het binnenste van de koepel en de telescoop. De
Sterren en planeten - De
opname werd gemaakt met een Canon EOS 6D en een Canon EF 24-105mm
vzw Sterrenjutters staat
L zoomlens in de 32 mm-stand. Er werd 30 sec belicht.
op donderdag in juli en
augustus klaar voor het
grote publiek (enkel bij helder weer): op 2, 9 en 16 juli van 22.30 tot 00.30 u. / op 23 en 30 juli en op 6 en 13
augustus van 22 tot 00 u. (op die dagen kan men ook Perseïden waarnemen) / op 20 en 27 aug. van 21.30
tot 23.30 u. / gratis toegang
Zonnekijkdag - Op zondag 5 juli van 14 tot 18 u. Bij helder weer kan u die dag de zon waarnemen met een
zonnekijker op het dakterras onder deskundige begeleiding van de Sterrenjutters. Gratis toegang.
Kinderen Baas op dinsdag – 7 juli, 10-12 u., steeknettenrace / 14 juli, 14-16 u., survival in de duinen (8 tot 12
jaar) / 28 juli, 14-16 u, waterrakketten maken / 4 aug., 10-12 u., Neuzen naar schelpen / 11 aug., 10-12 u.,
hmmm, zandkoekjes / 18 aug., 10-12 u., Neuzen naar schelpen.
Beperkt aantal plaatsen, vooraf inschrijven is noodzakelijk, 2 euro per kind (waterrakketten op 28 juli: 4 euro).
Yoga op het dak van de duinen – Word één met de natuurelementen in de Schipgatduinen. Start uw dag
met yogalessen (9.30-10.30 u.), zowel voor beginners als mensen met ervaring. Vier sessies (ma, do en vr):
13, 16 en 17 juli / 27, 30 en 31 juli / 10, 13 en 14 aug. / 24, 27 en 28 aug. (9.30-10.30 u.). Begeleider is Sigrid
Rondelez, ex-topsportster en yogalerares, 6 euro per sessie. Max. 20 deelnemers. Vooraf inschrijven.
Info: Duinenhuis, T 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be

Begeleide duinenwandelingen
Zomeravondwandeling - Avondwandeling (2 uur) onder leiding van een natuurgids op zaterdagen 25 juli
om 21 u., 8 en 15 augustus om 20 u., met aandacht voor de fauna en flora van de Schiptgatduinen / start
op het Elisabethplein in Koksijde en aankomst op het dakterras van het Duinenhuis / Info en inschrijven bij
de dienst Toerisme, T 058 51 29 10.
Dwars door de duinen – Meewandelen (3 uur) met een natuurgids (N of F) / op maandagen 6 en 20 juli, 3
en 17 augustus, start om 13.45 u. aan het bezoekerscentrum Doornpanne / door de Doornpanne naar de
Schipgatduinen en terug / bij aankomst drankje op het dakterras van het Duinenhuis / 1 euro, inschrijven
ter plaatse / info: bezoekerscentrum Doornpanne, 058 53 38 33.

Fotozoektocht Wandelshake NatuurCultuur
Het Duinenhuis en het bezoekerscentrum Doornpanne
organiseren samen een fotozoektocht Wandelshake
NatuurCultuur door prachtige stukken natuur en cultuur
in Koksijde: door de duinen, op het strand en in de
Senegalese wijk vol interessante weetjes.
Gratis deelnameformulieren bij de kantoren dienst
Toerisme Koksijde, bezoekerscentrum Doornpanne
(Doornpannestraat 2) en in het Duinenhuis (alle drie ook
startplaats).
De wandeling (ca. 8 km in lusvorm) is niet geschikt
voor rolstoelgebruikers. 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.

Nieuwe website: Leve de bijen
Het besef groeit dat de wilde bijen en de honingbij cruciaal zijn voor onze voedselproductie en ons
welzijn. Ze spelen een hoofdrol binnen de biodiversiteit en liggen aan de basis van onze landschappen en
ecosystemen. Nochtans worden bijen door talrijke bedreigingen onder druk gezet. Gelukkig is het nog niet
te laat. De nieuwe site www.levedebijen.be brengt bestaande en nieuwe informatie over bijen samen én
begeleidt u -onder de leuze Ik geef leven aan mijn planeet– om deze noeste werker te helpen. Men vindt op
de site ook links naar o.m. een aanplantbijenkalender, bijvriendelijke tuininrichting, plekken voor voedsel en
nestplaatsen, alternatieven voor pesticiden, kindvriendelijke media, enz...

Afval-kuur: 10 recepten voor uw huisvuilzak…
Recept 10: slanke lunches zonder afval

De dienst Mil&DO trakteert u voor de laatste maal op een recept uit de provinciale folder Afvalkuur: hoe
afval voorkomen of verminderen? Al eens stilgestaan bij de hoeveelheid afval die u elke dag meesleept
naar het werk of met uw kinderen meegeeft naar school of opvang? Of wat u achterlaat bij een picknick?
Afval dat vaak als zwerfvuil eindigt...
Brooddoos - Bewaar uw boterhammen in een brooddoos.
Aluminiumfolie is uit den boze. In een brooddoos blijven boterhammen
even lekker en vers, en bovendien niet platgedrukt.
Drinken zonder afval – Gebruik voor drank een navulbare drinkfles of
thermos. Koop een drinkbus van goede kwaliteit met een degelijke
sluiting. Zeker een interessant alternatief voor brikverpakkingen. Heel
wat scholen bieden ook drankjes aan in een glazen retourflesje. Zo
hoeft u zelf helemaal niks mee te geven.
Een stroom pluspunten – Kies bewust voor kraantjeswater: goedkoop
en gezond.
Fruit of koekjes – Kies als tussendoortje voor fruit. Het is gezond en u
hebt ook minder afval (bovendien afbreekbaar). Veel scholen hebben
ook een vaste fruitdag. Liever iets anders? Kies dan voor koekjes in
grootverpakkingen in plaats van individuele pakjes. Koekjes kunt u in
een koekjesdoos meenemen. Smaakt even goed en kost minder dan
apart verpakt.
Liever geen wegwerp – Snelle hap als lunch? Vermijd kant-en-klare
maaltijden in wegwerpverpakkingen. Breng eventueel kliekjes of
overschotjes van thuis mee in een herbruikbaar potje.
Info – De volledige provinciale folder Afvalkuur - 10 recepten om je
huisvuilzak op dieet te zetten is digitaal te raadplegen op www.westvlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving.

Koksijde ondertekent Europees
Burgemeestersconvenant
Onze gemeente ondertekende recent het Burgemeestersconvenant.
Daarin leggen lokale overheden zich vrijwillig inspanningen
op om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met
minstens 20% te doen dalen Dat is absoluut noodzakelijk om de
klimaatverandering nog te kunnen milderen.
Koksijde engageerde zich al eerder om zo’n reductie te realiseren
binnen de eigen werking met de opmaak en implementatie van het
plan EnergieK2020. Dat het menens is, bewijzen de eerste tussentijdse
resultaten. Zo bespaarde de gemeente in 2014 o.a. 7.000 liter diesel
binnen de gemeentelijke werking en daalde het elektriciteitsverbruik
voor de openbare verlichting met 15%. In totaal werd vorig jaar een
structurele daling van 4% gerealiseerd. Dat is een sterke aanzet om het
in de toekomst nog beter aan te pakken.
De ondertekening van het convenant is een logisch vervolg om
het interne energie- en klimaatbeleid extra kracht bij te zetten en
ook naar andere sectoren en doelgroepen in de gemeente uit te
rollen. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om de globale
klimaatverandering te milderen. Dat moet gebeuren met vereende.
Mét bewoners, scholen, toeristen, horecazaken, landbouwers en
verenigingen.

Containerpark
sluitingsdagen
Wekelijks gesloten op zonen maandag. Uitzonderlijk
gesloten op zaterdag 4 juli (WO
I-evenement Fly In Koksijde),
zaterdag 11 juli, dinsdag 21
juli en zaterdag 15 augustus.
Containerpark, Veurnestraat 11
in Koksijde-Dorp, 058 51 42 45.

Burgemeester Marc Vanden
Bussche ondertekent het Europees
Burgemeestersconvenant.

Inzameling taxussnoeisel
Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang is voldoende voor
de chemotherapie van één kankerpatiënt. Breng nog tot 31 augustus
uw jong en zuiver snoeisel naar het containerpark. Onze gemeente
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 dat aan
kankerbestrijding wordt overgemaakt.
Heb je een taxushaag van minstens 40 meter lang, dan kun je die gratis
laten snoeien: www.gratissnoeientegenkanker.be. Geen internet? Bel
dienst Mil&DO (058 53 34 39) die de contacten legt.

Beach Run: jaarlijkse strandloop
De sportdienst organiseert op woensdag
29 juli in Sint-Idesbald weer de jaarlijkse
strandloop.
Jeugd - Voor het eerst zijn er twee
jeugdreeksen. Reeks 1 (tot en met 9 jaar,
geboren na 29 juli 2005, met start om 18.30 u.
en reeks 2 (tot en met 13 jaar, geboren na 29
juli 2001) met start om 18.50 u. Inschrijven (3
euro) voor de jeugdreeksen kan de dag zelf
vanaf 17 u. in het infokantoor op de Zeedijk.
Start en aankomst op de Zeedijk.
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven
(5 euro) in zaal Kerkepanne, Strandlaan
128 in Sint-Idesbald. Start om 20 u. aan zaal Kerkepanne, aankomst op de Zeedijk in Sint-Idesbald. Vooraf
inschrijven kan op www.star-tracking.be tot 21 juli met prijsvermindering van 1 euro. Het borstnummer dient
de dag zelf in het inschrijvingslokaal afgehaald.
Elke deelnemer ontvangt een prijs en een drankje. Resultaten te raadplegen op www.sport.koksijde.be.
Info: sportdienst, via sportdienst@koksijde.be of op 058 53 20 01

Foto Lavrovski
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Skate-wereldtop op
onze Skateplaza
Pinkstermaandag 25 mei zal lang in
het geheugen van skatend KoksijdeOostduinkerke (en verder) gegrift staan.
Honderden skaters verwelkomden die
dag de pro’s van DC Shoes, gestrikt door
Steve De Clercq en Ian Van der Stricht
van OoDeeKay skateshop. De DC Shoe’s
waren op rondreis door Europa en kozen
Oostduinkerke uit als enige halte in de
Benelux. Oostduinkerke kreeg een plaats
tussen steden als Lyon, Barcelona, Saint!
Jean-de-Luz (Frankrijk) en Londen. Niet mis..
Toppers als Wes Kremer (Thrasher
magazine Skater of the Year 2014), Kristian
Krasimirov, Antony Lopez en Gosha
Konyshev verkenden de skateplaza. Na een
handtekeningensessie natuurlijk. Dat skaten
leeft in Koksijde, is duidelijk. En waar komt
dat beter tot zijn recht dan op de plaza?
De Skateplaza is ondertussen twee jaar
oud en heeft het skategeweld met gemak
doorstaan. Blijf er massaal gebruik van
maken. Het skateparadijs is elke dag open
tot 22 u. Het gemeentebestuur vraagt om
de nachtrust van de buurtbewoners te
respecteren. En hou de plaza netjes.
Like de plaza op
https://www.facebook.com/SkateplazaODK
ten blijf op de hoogte van wedstrijden, mee
zelf
st
ups en de laatste nieuwtjes. Post geru
ook foto’s en filmpjes.

Uitzinnige tafereeltjes aan de Skateplaza op
het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke na
se
de spectaculaire demo’s van de Amerikaan
den…
Vrien
&
er
Krem
Wes
ers
wereldskat

De Muze zoekt
enthousiaste lesgever
de PIT
Het muziekproject De Muze van Jeugdhuis
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Info: 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.b

Hulde aan veel sportkampioenen!
Het college van burgemeester en schepenen bracht op zaterdag 30 mei hulde aan een lange reeks
Koksijdse sportploegen die in het voorbije seizoen kampioen werden in hun discipline. Bestuursleden en
kampioenen werden allen een medaille namens de gemeente overhandigd.
1. Tafeltennisclub Oostduinkerke – Kampioen in 4de provinciale A met Paul Cerdobbel, Christiaan Delbeke,
Steven Cloet, Marina Messagie, Ken Delanghe, Jan Louwagie, Bruno Morel en Frans Declercq.
2. Koksijde Golf Ter Hille – A. Dames II kampioen in 4de nationale (met promotie naar 3de) met coach Martine
Vermeersch, speelsters Bieke Dalle, Loes Rosendaal, Ineke Delcour, Clémentine Massicot en Sophie Tassenoy en
caddies Christiane Boutens, Kris Masset, Els van Cauteren en Luc Lagrou / B. Heren IV kampioen in 4de nationale
(met promotie naar 3de) met captain Philippe Beauduin, spelers Alain Deboyser, Vincent Depry, Hendrik
Pyfferoen, Philippe Rousseau, Jeroen Lenaerts, Niels Rossey, Stephan Cammaert en Steven Voghelaere en caddie
Christiane Formesyn.
3. Judoclub Koksijde – A. Ploeg 2 werd Vlaams Interclubkampioen in de eerste afdeling met trainer Michiel Hoste
en judoka’s Kobe Persyn, Mike Demiddele, Angelo Lopez, Jean-Baptist Batslé, Joep Cambier, Christophe Cordier
en Sandor Molnar / B. De eerste ploeg werd maar liefst Belgisch Kampioen in de nationale afdeling, trainer
Roeland De Croo, judoka’s Jasper Lefevere, Kenneth Van Gansbeke, Dirk Vantichelt, Gregory Dermaut en Robin
Monteyne.
4. Volley Team Enjoy Koksijde – De miniemen (meisjes) speelden regionaal kampioen met Louise Coene,
Felicie Pauwelyn, Lisa Coene, Marie Tourlousse, Julie Bortier, Aline Verriest, Aurelie Van Bulck en Amber Vangerven.
Voorzitter Christophe Declercq, secretaris Peter Tanghe, trainer Robrecht Hughelier en ploegafgevaardigde Jan
Bortier mochten ook op het podium.
5. Atletiek Club Koksijde – A. Kadetten jongens provinciaal kampioen veldlopen en zilver op het Belgisch
Kampioenschap / B. Twee individuele provinciale kampioenen én provinciaal kampioen op de 4x800 meter.
Gehuldigde atleten waren Simon Blanckaert, Baptist Alleman, Kevin Vandewoude, Wannes Dejaegher en Tom
Willaert. Gehuldigde bestuursleden: secretaris Carlo Desaever en alle trainers.
6. Basketbalclub Koksijde – A. Zilveren bekermedaille voor de jongens-U16 / B. Provinciaal kampioen U21 met
spelers Guillaume Rabaey, Bert Goens, Luca Haentjens, Wiebrand Vanvooren, Jeffrey Rotsaert, Anthony Peters,
Brandon Geryl, Lukas Oyaert, Stijn Wydooghe en Jasper Degraeuwe / C. Jongens U18 winnaars van de landelijke
reeks met kapitein Jan Vandamme, Lemmy Paelinck, Tijl Goens, Thibaut Verhaeghe, Ewout Chys, Sander Claes,
Wouter Vandamme, Clovis Bruynooghe, Louis Deltombe, Jules Deltombe, Damrys Beyen en Jules Servayge.
Medailles waren er ook voor Christel Demulder, Stefaan Wydooghe, Erik Degraeuwe, Bruno Vandamme, kinesiste
Anja Pylyser en trainer Dirk Goens.

De kampioenen en bestuursleden van Volley team Enjoy Koksijde, Atletiekclub Koksijde en Basketbalclub Koksijde werden
op 30 mei een ontvangst en receptie in het gemeentehuis aangeboden

vervolg van artikel Hulde aan veel sportkampioenen

Kampioenen en bestuursleden van de Tafeltennisclub Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille en Judoclub Koksijde ter
gelegenheid van de kampioenenhulde in het gemeentehuis op 30 mei.

Minivoetbaltornooien basisonderwijs
De sportdienst organiseerde weer minivoetbaltornooien voor het basisonderwijs. Volgende scholen
brachten in totaal 30 deelnemende ploegen aan
de aftrap: gemeentelijke basisschool 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.

De winnaars van de 1ste graad, gemeenteschool Koksijde,
v.l.n.r. Thibaut Debecker, Loeka Vanderbruggen, Ernest Vens,
Askhab Aliyev, Emiel Baert en Zidan Santens.

De winnaars van de 2de graad, Leefschool De Letterzee,
knielend v.l.n.r. Dylan Bafo Bitsi, Massimo Dufour, Adam
Souhani en Dayan Trevena. Staand v.l.n.r. Tristan Slegers,
Bandeer Thwaini, Bjarne Counye, Brent Geryl en Mathias
Laenens.

De winnaars van de 3de graad, vrije basisschool De Ark,
v.l.n.r. Mello Ballieu, Thibaut Melaerts, Cedric Lust, Michiel
Geldhof, Senne Nuytens, Julien Vandenberghe en Rendel
Vermeulen.

Petanquetornooi voor senioren

Op donderdag 21 mei organiseerde de sportdienst het jaarlijks petanquetornooi voor senioren. De
petanqueverenigingen van Koksijde waren weer goed vertegenwoordigd: VLOPS, PC Koksijde, PC Eeuwig
Jong, Vl@s Koksijde en Vl@s Oostduinkerke, samen goed voor 31 tripletten! Er namen ook veel mensen
deel die nog niet bij een petanquevereniging aangesloten zijn en die nu hopelijk wel de smaak te pakken
hebben… PC Koksijde ging met de eerste plaats (Ward Staes, Eddy Gruwier en Etienne Palet) en met de
tweede (Gerard Pauwels, Louis Voeten en Irma Pasteels) lopen. De derde plaats was voor Monique Wouters,
Guillaume Driljoux en Charles Lorphelin van VLOPS.

Twee zomermaanden Sport aan Zee
Van 1 juli tot 29 augustus (niet op zon- en feestdagen) pakt de sportdienst uit met het zomerprogramma
SPORT aan ZEE.
Op de drie sportstranden (Sint-Idesbald bij het
Lucionplein / Koksijde t.h.v. de J. Jordaensstraat
/ Oostduinkerke bij het Garnalendorp naast het
Astridplein), zijn er uitgebreide sportmogelijkheden.
Er staan op elk strand permanente
sportconstructies: een volleybal- en tennisnet en
voetbaldoelen. Breng zelf een bal of racket mee.
De sportanimatie o.l.v. de sportmonitor, voor zowel
kinderen als volwassenen, vindt afwisselend plaats
in Koksijde, Sint-Idesbald en Oostduinkerke. De
begeleiding en het uitlenen van sportmateriaal is
gratis.
Voormiddag
- Conditiegymnastiek: van maandag tot zaterdag
om 10.30 u., sportstrand Koksijde
- Jogging: maandag, woensdag en vrijdag van 11
tot 11.30 u., vertrek sportstrand Koksijde
- Tai-Chi: dinsdag van 11.30 tot 12.30 u., sportstrand
Koksijde

- Zumba: donderdag van 11.30 tot 12.30 u.,
Grardplein Sint-Idesbald
- Petanque: zaterdag van 11.30 tot 12.30 u.,
sportstrand Oostduinkerke
Namiddag
Elke dag wordt er op een van de drie sportstranden
een tornooi georganiseerd: maandag basketbal
in Sint-Idesbald / dinsdag beachsoccer in
Oostduinkerke / woensdag beachvolley in Koksijde
/ donderdag beachtennis in Sint-Idesbald / vrijdag
beachsoccer in Koksijde / zaterdag beachvolley in
Oostduinkerke.
Inschrijven voor tornooien aan de sportcabine
vanaf 13 uur, tornooi start om 13.30 u. Teams
kunnen ter plaatse gevormd worden.
Tijdens de tornooien kan er bij de sportmonitor
ook sportmateriaal geleend worden voor o.a.
baseball, beachtennis, beachvolley, basketbal,
beachhandbal, frisbee, beachsoccer en
strandspelen.

Extra aanbod
Bloso Zomerpromotietoer - Op maandag 13 juli, strand Koksijde t.h.v. de
Vredestraat. Een hele dag boordevol toffe sportinitiaties voor jong en oud! Vooraf
inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. (logo)
Spinning - Op vrijdagen 24 juli en 7 augustus, 3 sessies: 16 tot 17.15 u., 17.15 tot 18.30 u. en 18.30 tot 19.45
u., op de dijk in Oostduinkerke t.h.v. het Astridplein. Org. Wave Health Club. Inschrijven bij Wave Health Club
Oostduinkerke, 058 51 06 30 of wavefitness@gmail.com. Deelnameprijs: 5 euro per sessie, sportkledij verplicht.
Beachpetanquetornooi - Voor jong en ouder op zaterdag 25 juli, strand Oostduinkerke t.h.v. het
Garnalendorp naast het Astridplein. Start om 15 u., aanmelden uiterlijk om 14.30 u. Org. Petanqueclub
Koksijde. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnameprijs: 15 euro per triplet, voor iedereen een mooie prijs.
Food & Boot - Beach workout in combinatie met een yoga- & stretchmoment, met als afsluiter een gezonde
brunch. Op zaterdag 18 juli (strand aan surfclub Windekind in Oostduinkerke), en op zaterdag 22 augustus
(strand Koksijde t.h.v. de Vredestraat), telkens van 9 tot 12 u. Inschrijven via www.resetcoaching.org,
0474 263 196 of info@resetcoaching.org. Deelnameprijs 15 euro, brunch inbegrepen. Org. Reset
Info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be,
www.sport.koksijde.be

De golf is er ook voor u!
Wilt u ervaren hoe het voelt om midden in een groene omgeving
een golfbal met soepele swing meters ver te slaan? Misschien is de
golfsport ook iets voor u? Kom dan eens een bezoekje aan Koksijde
Golf ter Hille (KGtH). De tijd dat golfen een elitesport was, ligt ver
achter ons. Koksijde Golf ter Hille wil iedereen de kans geven om jong
en oud deze mooie sport te leren kennen.
Het hele jaar door zijn golfers welkom op de Hazebeekcourse (9 holes)
en de Langeleedcourse (18, handicaplimiet 35). Voor starters van alle
leeftijden biedt KGtH kennismakingspakketten inclusief abonnement
en lessen. Hiervoor dient u geen enkele ervaring te hebben of
golfmateriaal aan te schaffen. Voor de jongeren heeft KGtH de
junioracademy tijdens het schooljaar en tal van toffe stages in de vakanties. De brasserie en restaurant Hof
ter Hille staan uiteraard voor iedereen open.
Golfinitiaties - In juli en augustus zijn er elke maandag golfinitiaties.
- jongeren tot 18 jaar van 16.30 tot 17.30 u. (5 euro)
- volwassenen van 17.30 tot 18.30 u. (8 euro)
Vooraf inschrijven noodzakelijk: golfsecretariaat@koksijde.be of 058 53 27 10.
Juniorzomerstages - Wil je deelnemen aan één van de juniorzomerstages (enkel golf of golf gecombineerd
met tennis of omnisport), schrijf je dan in via golfsecretariaat@koksijde.be.
Info: www.koksijdegolfterhille.be of in het golfsecretariaat (tot eind augustus dagelijks open van 8 tot 18.15
u.), contactgegevens, zie supra.

Nieuwe
wandelkaart

Recreatiesportveldje
Vlak naast sportpark Hazebeek in Oostduinkerke is
er een recreatiesportveldje waar men het jaar door
vrij kan sporten. Sinds kort staan er twee nieuwe
voetbaldoelen. Ook voor baseball of andere spelen op
gras is er ruim voldoende plaats. Wilt u zeker zijn dat het
recreatiesportveldje vrij is, informeer dan bij de sportdienst
via sportdienst@koksijde.be of op 058 53 20 01.
Opgelet: de drie voetbalterreinen binnen het sportpark zelf
mogen niet betreden worden. Ook in Koksijde-Dorp mag
er niet op de voetbalterreinen gespeeld worden. Men kan
er wel basketten worden op het openluchtbasketbalveld
naast de sporthal.

De dienst Toerisme presenteerde half
juni een nieuwe wandelkaart met de
herwerkte wandelroutes (7). De routes
leiden de wandelaar naar de mooiste
plekjes van de badplaats, doorheen
natuur-en duinengebieden en naar de
verschillende bezienswaardigheden in
de gemeente.
Er is rekening gehouden met de
toegankelijkheid. Drie van de zeven
routes bieden immers een verhard
alternatief zodat ze toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers maar ook voor
fietsers en buggy’s.
De wandelaar heeft de keuze
uit volgende routes: Artiesten,
IJslandvaarders, Schipgat, Witte Burg,
Spelleplekke, Kruwers en Polder. Alle
routes zijn lusvormig, de afstanden
variëren tussen 5 en 13 km. Te koop
(3 euro) bij de dienst Toerisme.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303,
058 51 29 10, toerisme@koksijde.be,
www.koksijde.be

Wieleragenda
Zaterdag 29 augustus, Wulpen-Dijk:
lokale wielerwedstrijd met 3 reeksen voor
liefhebbers, organisatie Onafhankelijke
Vlaamse Wielerfederatie, start eerste
reeks om 13.30 u.

De voorbije maand in woord en beeld

Het startschot van het Huis van het Kind werd op woensdag 20 mei gegeven in aanwezigheid van
o.a. burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Lander Van Hove van Jeugd en Onderwijs, OCMWvoorzitter Greta Delie, de vele leden van de stuurgroep van het Huis van het Kind en enkele leden van de
kindergemeenteraad. Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen diverse diensten die zich
richten op gezinnen en kinderen. Nieuwe initiatieven zijn o.a. een pamperbank en een huiswerkklas. Info:
info@sociaalhuiskoksijde.be.
Idesbald is niet alleen bekend
als 3de abt van de Duinenabdij
maar ook als naamdrager van
het abdijbier. Het Abdijmuseum
ten Duinen, UNIZO-Koksijde,
de Koksijdse zelfstandigen
en brouwerij Huyghe die het
Sint-Idesbaldbier brouwt,
organiseerden samen het project
“Koksijde en de Geheimen (!) van
Idesbald”.
Klanten van zelfstandigen en
horecazaken in Groot-Koksijde
moesten in april puzzelstukken
verzamelen. In het abdijmuseum
konden ze de puzzel
vervolledigen met het laatste
stukje. De hoofdprijs werd uit alle
deelnemers getrokken. Het werd tweedeverblijver Oswald Top die zijn gewicht (92 kg) in Idesbaldbier won. Hij
schonk zijn prijs met plezier aan de scoutsverenigingen Casa Oostduinkerke en Zeedustra Koksijde.

Castel Fiertel (de nieuwe onthaalvilla tot
het Abdijmuseum ten Duinen) beschikt
voortaan ook over een bierdegustatiepunt
met uiteraard het Sint-Idesbaldbier uit het
vat als trekpleister. De heer en mevrouw
Alain De Laet, afgevaardigd bestuurder
van Brouwerij Huyghe die het Idesbaldbier
brouwt, genoten op maandag 8 juni in
gezelschap van de schepenen Jan Loones
en Dirk Dawyndt van de eerste getapte SintIdesbald.

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Koksijde kunnen voortaan ravotten op hun vernieuwde
speelplaats. In de vorige zomervakantie werd de speelplaats van de lagere afdeling dankzij het
schoolbestuur heraangelegd. Er werd gekozen voor een egale ondergrond zonder betegeling wat
valpartijen vermindert. Er wordt ook voor groen gezorgd. In een latere fase, als de ondergrond voldoende
uitgehard is, komen sportveldjes voor basket en voetbal. Schepen van Onderwijs Lander Van Hove en
directeur Carine Tegethoff knipten op maandag 18 mei het openingslint van de nieuwe speelplaats.
Opendeur in de school op woensdag 28 augustus vanaf 16 u.

Van 16 tot 18 mei vond in de
jumelagegemeente Neustadt an der Orla
het jaarlijkse Vijfstedentreffen plaats. Mieke
Garnaal en eredames, de volksdansgroep
Oud-IJslandvaarders en zeven jongeren
reisden naar Duitsland om er het feest onder
een stralende zon mee te beleven. Onze
jongeren slaagden erin het jeugdtornooi te
winnen en keerden huiswaarts met de beker.
Op de trappen van het stadhuis in Neustadt
ziet u Medina Lafére, Laura Vanhoutte, Fiona
Lowaegie, Stef Lecomte, Arne Dawyndt, Juan
Van Hee, Ian Van Hee met de monitoren Lisa
Depachter en Cherley de Vries.

Op zaterdag 30 van 15 u. en zondag 31 mei
15 u. vond op de Basis Koksijde de tweede
editie van Levensloop Koksijde-Oostduinkerke
plaats, het grote volksevenement om fondsen
te verzamelen in de strijd tegen kanker. Zoals
vorig jaar werd ook deze tweede uitgave
een groot succes. Uiteindelijk werd de
manifestatie afgevlagd met volgende cijfers
op de tellers: 120 vechters, 1.877 deelnemers,
36 ploegen, en een schitterende opbrengst
van 111.880 euro, bijeengebracht door de
talrijke initiatieven die in het voorjaar tot 31
mei verzameld werden.

Het college van burgemeester en
schepenen heeft Het MUWOK (filiaal
van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans van Veurne)
verrast met een digitale piano. In
aanwezigheid van directeur Luc
Devriese, schepen Jan Loones,
OCMW-voorzitster Greta Suber-Delie
en MUWOK-secretaris Kathleen
Vandevelde werd het instrument
ingespeeld door leerlingen van het
eerste jaar piano. Het instrument
zal een vaste plaats krijgen in de
fluitklas om voortaan leerlingen te
begeleiden.

Vlaams minister Ben Weyts van o.a.
Dierenwelzijn opende op zaterdag 6
juni officieel de nieuwe accommodatie
van Dierenasiel Ganzeweide aan
de Langeleedstraat 12 in Wulpen.
Onze gemeente droeg in belangrijke
mate bij tot deze realisatie dankzij de
terbeschikkingstelling van bouwgrond
via de erfpachtformule. Ganzeweide
vangt verwaarloosde dieren uit liefst 11
Westhoekgemeenten op. Op de foto de
prominenten bij het knippen van het
openingslint.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

echtgenoot van Mireille Berger

Tylie Haelewyck

Benjamin Van Kessel uit Koksijde
en Amandine Corbusier uit Luik

echtgenoot van Ferdinande Mourai

Veurne, 28 april
dochter van Benny en van Karlien
Vansteenland uit Oostduinkerke

Achiel Deberdt

Veurne, 5 mei
zoon van Thomas en van
Emily Delhaye uit Koksijde

Torben Hollevoet

Veurne, 7 mei
zoon van Patrick en van
Sandy Rooms uit Oostduinkerke

Valentina Beullens

Veurne, 17 mei
dochter van Koen en van Sofie Van
Nieuwenhuyse uit Oostduinkerke

(16 mei)

Salar Shino uit Koksijde en Siham
Sad uit Casablanca (Marokko)

Robert Caulier - 75 jaar

Hubert Lemaire - 71 jaar
weduwnaar van Thérèse
Vanleenhove

(22 mei)

Albert Meijfroidt - 98 jaar

OVERLIJDENS

Herman Delepine - 82 jaar

Marcel Denecker - 86 jaar
echtgenoot van Angèle
Vandewoude

Leonia Vermoote - 87 jaar

weduwe van Joseph Stevens

weduwnaar van Lucienne Duyck
echtgenoot van Regina Chlebowski

Anna-Marie Rasschaert - 85 jaar

echtgenote van Anatole
Brauwerman

Anita Noré - 68 jaar

Marthe Dumont - 88 jaar

echtgenote van Hedwig Van
Remoortel

Alphonse Dutrieux - 66 jaar

echtgenote van Victor Thieren

weduwe van René Sireuil

echtgenoot van Annie De Wulf

Edouard Meyvis - 90 jaar

Marguerite De Meulder - 86 jaar
Marie Duret - 62 jaar

weduwe van Philippe Morren

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Bekaert-Coudijzer

Zaterdag 16 mei was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Michel Bekaert
(°Gent) en Viviane Coudijzer (°Waregem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest
(Waregem, 13 mei 1965). Michel was industrieel en werd op het hoogtepunt van zijn carrière CEO van
Bekaert Textiles in Waregem, Viviane ontfermde zich over de kinderen en het huishouden. Ze hebben drie
zonen (waarvan één overleden), twee dochters en tien kleinkinderen.

Echtpaar Allard-De Bolle

Nog op zaterdag 16 mei waren er gouden palmen voor de echtgenoten Jozef Allard (°Ninove) en Nicole De
Bolle (°Ninove) die huwden op 14 mei 1965 in Ninove. Jozef was beroepshalve elektricien in de regio BrusselAntwerpen, Nicole was ambtenaar bij de overheidsdienst Ontwikkelingssamenwerking. Ze hebben een
dochter, een zoon en vier kleinkinderen.

Echtpaar Volcher-Leroy

Op zaterdag 23 mei was er het gouden huwelijksfeest voor het echtpaar Gilbert Volcher (°Elsene) en Mireille
Leroy (°Jemappes). Ze huwden in Jemappes op 10 april 1965. Gilbert was personeelsverantwoordelijke bij
Interbrew in Bergen, Mireille was lerares marketing in de Provinciale Hogeschool van Henegouwen.

Flemish Food Bash op 5 juli, strand Oostduinkerke:

één dag beste én grootste
restaurant in de wereld
Na het succes van vorig jaar in Café d’Anvers in Antwerpen slaat Flemish Food Bash (FFB) op zondag 5 juli
van 12 u. ’s middags tot in de vroege uurtjes zijn tenten op op het strand van Oostduinkerke. Deze culinaire
fuif promoot het beste en meest vooruitstrevende van de Vlaamse keuken door o.m. 20 nationale en
evenveel internationale topchefs voor een publiek van professionele koks, hobbykoks, foodies en andere
lekkerbekken. Gerechten en cocktails kosten op dit evenement 6 euro.

“Vlaanderen is een regio met één
van de grootste concentratie aan
topchefs en sterrenrestaurants in de
wereld”, aldus initiatiefnemer Vincent
Florizoone van restaurant Grand
Cabaret in Nieuwpoort. “Daarnaast telt
Vlaanderen vele streekproducten van
zeer hoge kwaliteit die evenwel niet
altijd de verdiende erkenning krijgen
zoals ons bier.
Daarom promoot FFB tijdens het
festival vooral producten van eigen
bodem waarmee vernieuwende en
inspirerende gerechten gemaakt
worden. Tegelijk is FFB een forum waar
Vlaamse en buitenlandse chefs op
een professionele èn gemoedelijke
manier met elkaar en het publiek in
contact komen. “Dit geldt ook voor
onze collega’s uit de cocktailwereld”,
aldus Florizoone. “Ze krijgen de
mogelijkheid om Vlaamse gins,
jenevers en andere Belgische likeuren
te promoten. Ook de bieren worden in
cocktails gemixt.”

V.l.n.r.: schepen Dorine Geersens, initiatiefnemer Vincent Florizoone,
burgemeester Marc Vanden Bussche, Emilie Germonpré (partner van
Vincent en medewerker dienst Toerisme) en Mieke Ghesquière, diensthoofd
Toerisme.

Ambitieus
Flemish Food Bash wil één dag het beste, grootste
en vooral ook het gezelligste restaurant in de wereld
zijn. Twintig Vlaamse en evenveel internationale
chefs zullen in strakke cadans elk ca. 2.000
gerechtjes bereiden met Vlaamse ingrediënten,
streekproducten en bier. Daarnaast zullen er 8
patissiers, 4 bakkers, 4 slagers en 4 kaas-aficionados
actief zijn. Dertig bieren van de ambachtelijke
brouwerij De Struise Brouwers worden geschonken.
Vier daarvan staan in de internationale top beer
listing van het gerenommeerde www.rate.beer.com.
Culinary thought leader
FFB wil bovendien ook de thought leader zijn
binnen de culinaire wereld. FFB wordt immers een
avant-gardistisch evenement met een link naar
hedendaagse kunst (graffiti art, body painting…)
en street & urban culture (tattoos, skaten, hairstyling,
dj sessions,…). Kortom, Flemish Food Bash zal een
stressvrij podium vormen waarop chefs hun kennis

etaleren. Op een (hopelijk) zonnig strand waar ze
samen een feestje bouwen en waar als vanzelf
nieuwe ideeën ontstaan. “Sharing is caring” staat
als doelstelling hoog genoteerd. FFB brengt chefs,
hobbykoks en lekkerbekken samen om elkaar te
ontmoeten, te genieten en met het publiek van
gedachten te wisselen.
Toegang: online ticket 30 euro inbegrepen krantje
met alle recepten van de 72 gerechten en cocktails
die geproefd kunnen worden. Gerechten en
cocktails kosten telkens 6 euro, bieren 3 euro.
Programma: zie www.flemishfoodbash.com voor
regelmatige update van programma en line-up.
Info en tickets: www.flemishfoodbash.com
Info: Vincent Florizoone, Beerchef/ Grand Cabaret,
vincent@flemishfoodbash.com, 0478 55 71 50,
www.flemishfoodbash.com,
www.facebook.com/pages/Flemish-FOODBASH/594576680667763,
www.twitter.com/FoodBash

Fly In Koksijde: tweede editie
verwelkomt opnieuw het hele gezin!
In het kader van de herdenking 100 jaar Wereldoorlog I presenteert onze gemeente op zaterdag 4 en
zondag 5 juli de tweede editie van Fly In Koksijde. De militaire basis wordt opnieuw het decor voor dit
evenement rond luchtvaart en WO I met o.m. een static show, luchtdopen, living history (het leven in de
Westhoek tijdens WO I), stijlvolle oldtimers, animatie voor het hele gezin, demo met drones, enz.
Bij het verschijnen van dit nummer scheiden
ons amper nog een vijftal dagen van het grote
evenement. Daarom werd de meeste info al
meegedeeld via een extra grote folder als bijlage
van Tij-dingen, editie juni.
Inmiddels heeft Fly In Koksijde ook een heuse peter,
niemand minder dan Vlaams acteur, presentator
en tv-kok Peter van Asbroeck! Als peter voegt Peter
meteen de daad bij het woord.
Peter Peter van Asbroeck: “Fly In Koksijde is de
place to be tijdens het eerste weekend van juli, de
ideale bestemming voor een dagje uit aan de kust.
Het is zeker niet alleen een event voor de ‘die hards’
die houden van al wat vliegt. Uiteraard kan je oude
vliegtuigen bewonderen, de sfeer opsnuiven van
de militaire basis, misschien voor de eerste keer
in je leven met een ‘taildragger’ de lucht in gaan,
maar je kan ook wandelen langs de standjes, een
natje en een droogje consumeren, genieten van
optredens, noem maar op…. Ik ben trots dat ik
als piloot/eigenaar van een oud Belgisch militair
toestel peter mag zijn van dit fantastisch event.
Gezelligheid, geschiedenis en genieten op de Basis
Koksijde!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn
erg trots met Peters peterschap. Hij is uiteraard een
BV, maar heeft wel voeling met ons evenement
want hij is zelf een bezield piloot. Vorig jaar heeft
hij op het evenement de sfeer gesnoven en er
echt van genoten. We zijn blij zijn naam aan Fly In

“Peter” Peter van Asbroeck, in het gezelschap van
burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik ben trots dat ik
als piloot/eigenaar van een oud Belgisch militair toestel
peter mag zijn van dit fantastisch event. Gezelligheid,
geschiedenis en genieten op de Basis Koksijde!”

Koksijde te koppelen. Liefhebbers van de airshow
van vroeger zullen zeker niet ontgoocheld zijn. Nu
gaat het om static shows met heel veel vliegtuigen!
Daarom mijn dank aan de West Aviation Club en
de luchtmachtbasis van Koksijde voor de fijne
samenwerking, de provincie West-Vlaanderen
voor de financiële steun en uiteraard aan de
gemeentediensten voor hun totale inzet!”
Info: www.flyinkoksijde.be, www.facebook.com/
flyinKoksijde

9de zomerfietszoektocht:
de Gordel rond Koksijde

De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus voor de 9de keer de toeristische
zomerfietszoektocht (ca. 35 km) De gordel rond Koksijde. De deelnemers moeten een aantal foto’s langs
het traject lokaliseren en daar telkens de bijhorende vragen beantwoorden. Enkele vragen dienen opgelost
in ‘t Liefoord, waar een waardebon kan verbruikt worden. De schiftingsvraag wordt beantwoord in het
toerismekantoor in Koksijde. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets. Iedere
deelnemer die het antwoordblad indient heeft
recht op een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats
in c.c.CasinoKoksijde op vrijdag 4 september om
20 u.
Wie de zoektocht met de auto wil afleggen
moet hier en daar rekening houden met
eenrichtingsverkeer en wegen die voor auto’s
niet toegankelijk zijn. Deelnameformulieren in
alle toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme
Veurne, Estaminet De Peerdevisscher en in
cafetaria-restaurant ’t Liefoord.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10,
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be.

Vlaanderen feest:
Elfjuliviering 2015
In samenwerking met het gemeentebestuur en verenigingen,
werkte het gemeentelijk elfjulicomité volgend programma uit naar
aanleiding van de viering van de Vlaamse feestdag.

WOENSDAG 1 JULI
- 19.30 u., VOC de koepel westhoek, Houtsaegerlaan
21 in Koksijde-Dorp, causerie “Louis Paul Boon, een
uitzonderlijk verhaal” door Marcella Piessens. Over
een volksjongen uit het Aalsterse, gevelschilder op
zijn 15de en kandidaat Nobelprijswinnaar Literatuur
op zijn 65ste, bekend om zijn volkse boeken en zijn
cursiefjes in de krant. Een schitterende voorstelling,
ook voor wie Boon nog niet las. Gratis toegang (org.
Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke)
DONDERDAG 2 JULI
- 20 u., Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in SintIdesbald), vernissage expo Brasser: tijdloze humor,
met duiding door Karl Van Camp, hoofdredacteur
van ’t Pallieterke, iedereen welkom, meer info in het
kader op blz. 39.
ZATERDAG 4 JULI
- 08.45-11.30 u., Oostduinkerke, strandwateren en
Zeedijk (centraal), 17de Vlaams Kampioenschap
Garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers
/ Programma: gratis inschrijving van 07 tot 07.45 u.
in Estaminet In de Peerdevisscher, P. Schmitzstraat
/ om 8 u. verzameling in de Jacquetlaan voor
het meten van de maaswijdte van de netten
/ om 08.25 u. stoetsgewijze naar de waterlijn /
effectieve wedstrijd van 08.45 tot 10.15 u., gevolgd
door weging, koken en gratis uitdelen van de buit
vanaf ca. 11 u. / barbecue in Estaminet In de
Peerdevisscher vanaf 13.30 u. (17 euro, kinderen 8
euro, inschrijven bij secretaris François Blondé, 0475
72 77 28 of blonde.dangez@telenet.be) / aldaar
prijsuitreiking om 16 u. (org. garnaalkruwersclubs
de Spanjaardbank en de Slepers i.s.m.
gemeentebestuur, gemeentelijk Elfjulicomité,
feestcomités Oostduinkerke-Dorp en –Bad – info:
Johny Popieul, T 0472 51 32 56)
ZONDAG 5 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. rede door prof. dr. hist. Dirk Rochtus,
voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum
van het Vlaams-nationalisme en ondervoorzitter van
het Vlaams Vredesinstituut bij het Vlaams Parlement;
verder samenzang met het Beauvarletkoor
Koksijde en receptie met Koksijds abdijbier Ten
Duinen en specialiteiten van de Oostduinkerkse
paardenvissers
VRIJDAG 10 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 11 JULI
- Volks Elfjulifeest, zaal Witte Burg in Oostduinkerke
/ 11.30 u. deuren open en aperitief / 12.30 u.,
landelijk buffet (vlees, vis, kaas) / 14-17 u., liederen
uit de Lage Landen – samenzang – o.l.v. het trio
Tantris en optreden van de Volksdansgroep
Zannekin uit Veurne / springkasteel voor de
kinderen / prijs 24 euro (apero in), kinderen tot 12
j. 10 euro / inschrijven op vvbbachtendekupe@
icloud.com of 0477 35 36 12 (secretariaat) of 058
51 38 65 (Greta Leye) / het verschuldigd bedrag
met vermelding van naam en aantal deelnemers
overschrijven op rek. nr. BE77 7512 0635 8042, BIC
AXABE22 van VVB-BdK (org. Vlaamse Volksbeweging
Bachten de Kupe, m.m.v. Vl@s, Davidsfonds en
Elfjulicomité)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek
Elfjulivuurwerk (org. VVV)

Bevlaggingsactie

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

Tentoonstelling

“Cartoons van Brasser: tijdloze humor”
Pol De Valck (1937-2001), alias Brasser, maakte cartoons voor o.a.
Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Volk, ’t Pallieterke, de Brusselse Post enz.

Keunekapel

(H. Christiaenlaan, 40 in Sint-Idesbald)

van vrijdag 3 juli tot en met zondag 19 juli
Elke dag vrij toegankelijk van 14 tot 18 u.
(Vernissage op donderdag 2 juli om 20 u., iedereen welkom)

(Org. dienst Cultuur i.s.m. Elfjulicomité en Weekblad ‘t Pallieterke)

Visserijfolkloreavonden op vrijdag
Op het binnenplein van Navigo vinden op
vrijdagavond vanaf 19 u. weer de visserijfolkloreavonden plaats. Op die gezellige avondjes
worden de diverse ambachten en huisvlijt van de
vissers van weleer levendig voorgesteld: kantklossen,
stoelen vlechten, garnaal pellen, netten breien,
spinnen, visroker, hoefsmid, kunst, scheepsmodellen.
Nieuw: vertelsessies met oud-IJslandvaarder Lucien
Vanneuville op 24 juli en 7 augustus. Ook steeds
een programma voor kinderen om 19 u. Verder
optredens van diverse groepen. Lekkere vis in
overvloed! Museum open tot 20 u.
Vrijdag 10 juli - Streekorgel De Paardenvisser
/ concert door de Harmonie Vrienden van de
Brandweer / kids@navigo: interactieve tocht in expo
Oesterpassie
Vrijdag 17 juli - Accordeongroep Accormello /
muzikaal duet Astrid (accordeon) & Sofie (trompet)
/ volksdans door de Oud-IJslandvaarders / kids@navigo: spannende voorleesverhalen over strand, zee en
wind
Vrijdag 24 juli - Zeefolk met De gestemde Snaren / zeefolk met Jameson & Power / kids@navigo: duik mee
onder de waterlijn (aquariumworkshop)
Vrijdag 31 juli - Volksmuziekgroep Sinksenbruid / Scheepsfolk / kids@navigo: schilderen met zeewieren en
schelpdieren
Vrijdag 7 aug. - Jeugdfanfare Willen is Kunnen / volksdans door de Oud-IJslandvaarders / accordeonist
Marino Punk / duik mee onder de waterlijn (aquariumworkshop)
Vrijdag 14 aug. - Streekorgel De Paardenvisser / muzikaal duet Astrid (accordeon) & Sofie (trompet) /
volksmuziekgroep Boreas / kids@navigo: interactieve tocht in expo Oesterpassie
Vrijdag 21 aug. - Volksdans door de Oud-IJslandvaarders / volksmuziek met The Blik Dooze Band / kids@
navigo: schilderen met zeewieren en schelpdieren
Vrijdag 28 aug. - accordeonist Marino Punk / volksmuziekgroep Goegemutst / kids@navigo: spannende
voorleesverhalen over strand, zee en wind

Zomerse vuurwerken

Waterfollies

In juli en augustus zijn vijf vuurwerken gepland. Ze worden begeleid
met synchroon afgespeelde muziek. Zo vormen klank en beeld een
spectaculair geheel.
- zaterdag 4 juli om 23 u., strand Ster der Zee
- zaterdag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke
- dinsdag 21 juli om 23 u., strand Koksijde
- zaterdag 22 augustus om 22.30 u., strand Sint-Idesbald
- zaterdag 29 augustus om 22 u., strand Koksijde

Totaalspektakel met waterfonteinen,
klank, licht, muziek, en vuur,
elke zaterdag van 11 juli tot 15
augustus om 22.30 u. in het
nieuw openluchtzwembad in
Oostduinkerke.

Yale 3D World Magic & Fun
Yale 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 26 augustus.

SUPER!
KOKSIJDE

11|7 - 26|08|2
Naast heel wat decors met dieren ontmoet je op deze derde
015
C.C. CASINO
- 14-18H
editie Marilyn Monroe, speel je tafeltennis met Jean-Michel
Saive, onderga je de fratsen van Miss Peggy (uit The Muppet
Show), doe je Pinokkio boeten en Michelangelo blozen. Mooi
is ook het tafereel 200 jaar Slag van Waterloo. Verder: decors
van FC De Kampioenen, van de populaire Ketnet-reeksen
Kaatje, Helden en GOGOGO.
Er zijn in deze derde weer veel nieuwigheden, zoals o.m.:
- Soms is de vloer nu ook deel van het decor en is er
aangepaste soundscape (achtergrondgeluiden)
- Nieuw zijn twee ruimtes met telkens een 8-tal decors: één
exclusief voor dames en meisjes, één exclusief voor heren
en jongens. In beide gevallen is de verrassing dat je
enkel op de foto ziet in welk decor je figureerde. Hilariteit
verzekerd.
c.cc.c.
. CACASINO
SINO KOKOKSIJDE
14H-18H | WWW.3DWORLDKOKSIJDE.BE | INFO:+32
KSIJDE - -14H
(0)58 51 29 10
-18H | WWW.3
- Een 3D-stand waar men een 3D-buste van zichzelf kan
DWORLDKOKS
IJDE.BE | INF
O:+32 (0)58
51 29 10
bestellen.
- Elke woensdagavond : nocturne van 18 tot 22 u. (kassa
tot 21.30 u.)
- Diverse bv’s uit de media- en sportwereld zullen aanwezig zijn. Verder
kinderanimatiestand en een bar.
Toegang: jonger dan 6 j. gratis / kinderen 6-11 j.
6 euro / vanaf 12 j. 8 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
Telkens van 15 tot 17 u.
11 j. 2,50 euro / groep (15 p.) vanaf 12 j. 7 euro
Juli - Zaterdag 11: Markske (FC De Kampioenen) /
Elke dag open van 14 tot 18 u.
zondag 12: Joessef (GoGoGo Ketnet) / maandag
Info: 058 51 29 10, patrick@3DWorldKoksijde.
13: Maureen en Nico (Helden Ketnet) / woensdag
be, www.3DWorldKoksijde.be, www.Facebook.
15: Sander (De wrappers Ketnet) / vrijdag 17:
com/3DWorldkoksijde
Sien (De wrappers Ketnet) / zaterdag 18: Emma
(GoGoGo Ketnet) / zondag 19: Hec Leemans
(tekenaar strip FC De Kampioenen) / woensdag
22: Kobe (GoGoGo Ketnet) / zaterdag 25: Sarah
(De wrappers Ketnet) / donderdag 30: Niels Albert
(Belgisch & wereldkampioen cyclocross).
Augustus - Zondag 2: Sieg en Dempsey (Helden
Ketnet) / woensdag 5.: Charlotte (De wrappers
Ketnet, Ketnet King Size) / vrijdag 7: Carmen (FC
De Kampioenen) / zondag 9: Miss België Annelies
Törös / dinsdag 11: Leonard (De wrappers Ketnet)
/ vrijdag 14: Jean-Michel Saive (25x kampioen van
België tafeltennis) / woensdag 19: Boma (FC De
Kampioenen)
VOOR JONG En minder jong ! ‘Humor’ EN FOTOTOESTEL
MEEBRENGEN !
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES ! AMENEZ VOTRE
APPAREIL PHOTO ET N’OUBLIEZ PAS VOTRE SENS
DE L’HUMOUR !

ZONDAG

open

9u-13u

Koksijde

www.brico.be

www.re nault-k

oksijde .be

webdesign

fotografie

bedrijfsfilms

online software

BV’s op Yale 3D World

Korting van 30% via de ledenkaart of bon
Bij vertoon van uw lidkaart of tegen inlevering van deze bon aan de kassa’s van Yale 3D World Magic & Fun
Koksijde, krijgen 1, 2, 3 of max. 4 personen 3 euro korting per aangekocht individueel ticket vanaf 12 jaar
(u betaalt dus 7 euro i.p.v. 10 euro per ticket). Deze actie loopt dus enkel aan de kassa’s van 3D World
Koksijde, van 11 juli tot 26 augustus 2015. Niet geldig op voorverkooptickets.
Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen. Niet omruilbaar in speciën. Mag niet verkocht worden.

Een venster op de wereld
de

14

Internationaal Folklorefestival

Tijdens het 14de Internationaal Folklorefestival Een venster op
de wereld kan men van zaterdag 11 tot maandag 20 juli op het
Theaterplein voor het gemeentehuis elke dag (20.30 u.) genieten
van gratis optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en
buitenland.
- Zaterdag 11 juli: Spotkanie (zang en dans uit Polen)
- Zondag 12 juli: gezelschap Avalon uit België
- Maandag 13 juli: ensemble Cie Tahoungan uit Togo
- Dinsdag 14 juli: KA’Raib (Braziliaans ritme)
- Woensdag 15 juli: Teddy Dan & Irie Vibes band (Roots Reggae)
- Donderdag 16 juli: ensemble Flamenco Esencial
- Vrijdag 17 juli: Han O Reum Dance Company uit Seoul, Zuid-Korea
- Zaterdag 18 juli: Bafopaz, ballet Folklorico de la Paz uit Bolivië
- Zondag 19 juli: volksdansgroep de Juttertjes uit Oostduinkerke
- Maandag 20 juli: Grupo de Artes Navitas Anita Garibaldi uit Brazilië
(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur, VVV, gemeente Bray-Dunes, luchtmachtbasis Koksijde en alle
sponsors)
Info: dienst Toerisme, 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde-events.be

Wulpse Midzomerfeesten 2015
Woensdag 15 juli
- 20 u., spiegeltent, optreden van Jort met
(N)iets bijzonders en live optreden van
Lunacoustic, toegang 9 euro (overschrijven op
rek. nr. BE91 0635 7555 3676), T 058 31 47 62,
T 0496 55 66 51, katherine.neys@me.com
Donderdag 16 juli
- 20 u., spiegeltent, quiz 2de Grote Prijs
Willibrordus, 4 personen maximum per
deelnemerstafel. Inleg 12 euro, inschrijven
0496 64 01 05
Vrijdag 17 juli
- 19.30 u., spiegeltent, Breughelmaaltijd met live
music van Op ’t Goevallend Oeit, toegang
16 euro, inschrijven noodzakelijk vòòr
0486 87 76 14
Zaterdag 18 juli
- 14 u., 90ste 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 40ste 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 Luna6, gratis toegang
Zondag 19 juli
- 9 u., spiegeltent, start humorfestival met pijama-party met ontbijt, 9 euro, inschrijving verplicht vòòr 14 juli
(0486 87 76 14) / gratis toegang en ontbijt voor iedereen die in slaapkledij komt
- 10.30 u., spiegeltent, humoristisch aperitief met De Knappe Koppen
- 12 u., spiegeltent, kippenfestijn, 14 euro (kinderen 9 euro), inschrijving nodig vòòr 14 juli (0486 87 76 14)
- 14 u., 18de Wulps Humoristisch Theatertornooi, gratis toegang
- 21 u., spiegeltent, Foutekledijparty, gratis toegang
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MENTTV VLAAMSE TOP 10

DE ROMEO’S

Met meer dan 30 topartiesten!

9, 16, 23 & 30 SEPTEMBER 2015

IN ‘T THEATER // Exclusieve voorstelling!
VRIJ 18 SEPT 2015 // 20u30

KUSTSCHLAGERFESTIVAL

Tal van artiesten op woensdagnamiddag!

23 OKTOBER 2015

ARNO

European Peace Collectif

25%

korting voor inwoners
Koksijde.

TICKETS
& INFO

ZA 21 NOVEMBER 2015

WWW.PLOPSATHEATER.BE
070 345 999
Onthaal Plopsaland De Panne
Toerisme De Panne
Bibliotheek Veurne

EEN PERFECT HUWELIJK
De Komedie Compagnie!

Theater-april.indd 1

Pantone Coated

Pantone Uncoated

15/06/15 11:22

12de Wereldfeest Dunia!
Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 1 augustus van 11 tot 18.30 u. zijn gastvrije poort op het strand van
Oostduinkerke voor de twaalfde 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, toffe hebbedingetjes en kleurrijke kraampjes
met lekkernijen en snuisterijen.
Dunia betekent ook Fair Trade streekproducten, eerlijke handel
en bio, allemaal overgoten met een goeie portie wereldmuziek:
om 13 u. workshop djembé, dans uit Afrika en Zuid-Amerika
/ om 15 u. Caraïbische dans en muziek / om 17 u. optreden
van La Malquerida (Zuid-Afrika). Verder kids fun met grime en
speelplezier.
Dunia is een organisatie van de dienst Internationale
Samenwerking van de gemeente, i.s.m. de provincie en
Vlaanderen Verbeeldt.
Info: dienst Internationale Samenwerking,
ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92.

“Onze gemeente” zingt twee keer..!
Van de zomer vindt de gekende activiteit “gemeente zingt” twee keer plaats: op donderdag 23 juli is er op
het Theaterplein “Koksijde zingt” en op zaterdag 22 augustus op het Grardplein “Sint-Idesbald zingt”.
Vanaf 19 u. staan Wim Leys & @fundum telkens op het podium
klaar voor een spetterend optreden meezingers. Om 20.30
uur start dan 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.

Basis Koksijde: show van oud en
nieuw materiaal en Runaway Run
De Basis Koksijde organiseert op woensdag 26 augustus
een namiddagvoorstelling van het nieuwe en het gekende
materiaal van het 40ste Smaldeel Search and Rescue. Van
13 tot 17 u. kan het publiek kennismaken met de Sea King,
de Alouette III en de nieuwe NH 90.
Aansluitend kunnen de sportievelingen deelnemen aan
de 4de editie van de Runway Run op het parcours van het
vliegveld. Start om 19 u. De opbrengst van de Runway Run
gaat naar een goed doel.
Inschrijven via http://www1.lopenvoorhetgoededoel.be/nl/
Koksijde/inschrijven.php?sel=p2
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